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ABSTRACT
Författare: Marina Grebovic

Titel: Att hitta vägen tillbaka efter frihetsberövandet. Uppsats Soc 464, 61-80 poängs

uppsats i sociologi, höstterminen 2001. Handledare: Britt- Marie Johansson.

Sociologiska institutionen, Lunds Universitet. Sidantal: 29.

Bakgrunden till studien är min tidigare uppsats upplevelser av frihetsberövandet 2001.

Uppsatsen hade som utgångspunkt att belysa hur oskyldigt frihetsberövade upplevde inlåsningen.

Av resultatet framkom att samtliga upplevde häktningen i kombination med restriktioner som

smärtsam, overklig och som tid av maktlöshet. I slutskedet av uppsatsen uppstod ett flertal

frågeställningar exempelvis om rollen som intagen inverkat på de frihets- berövades

samhällsdeltagande efter frigivningen. Denna uppsats har som utgångspunkt att följa upp den

tidigare undersökningsgruppen. Då det var sex månader sedan mina intervjuer genomfördes

utgick jag från att det skulle vara potentiellt att bedöma sociala konsekvenser av

frihetsberövandet. Frågeställningarna i denna uppsats är: Hur påverkar frihetsberövandet före

detta häktade i rollen som samhällsmedborgare? Vilka konsekvenser har frihetsberövandet fått

för deras samhällsdeltagande? Vad gör de idag? Hur har deras relation till primärgruppen och

sekundärgruppen påverkat deras samhällsdeltagande?

Syftet med uppsatsen är att göra en uppföljning av de som frihetsberövats genom häktning och

sedan frigivits huruvida respondenterna är samhälleligt deltagande efter frigivningen samt att ta

reda på hur de lever med avseende på sociala relationer. Att vara samhälleligt deltagande

definieras i studien utifrån fyra fält, det syftar på deltagande i verksamheter såsom arbete,

utbildning, social interaktion, relation till familjen, vänner och fritidslivet. Uppsatsen är en

kvalitativ studie. Undersökningen har bedrivits genom kvalitativa tematiserade djupintervjuer

med åtta före detta frihetsberövade och häktade personer.

Resultatet visar att fyra av åtta intervjuade deltar i samhället i form av arbete, studier och genom

olika handlingsplaner inför framtiden. Det framkom även att samtliga åtta upplevde sig

stigmatiserade efter frigivningen. Nyckelord: Samhällsdeltagande, frihetsberövandet,

frigivningen, uppföljning, anpassning, konsekvenser, terapi, stigma, självkänsla, socialt stöd,

kvalitativ, motivation.
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1. Inledning

” Om du vill påverka dem, måste du också förstå………styrkan i deras synsätt och uppleva den

emotionella kraften i deras övertygelse. Det räcker inte att studera dem som skalbaggar under ett

mikroskop; du måste veta hur de känns att vara en skalbagge Fisher och Ury i Getting To Yes i

Gelb, M, J, 1997 sid 194”.

Alla har vi någon gång i livet stått inför en helt ny och obekant situation. Du ställer dig frågande

till vad du ska göra eller vad du har att förhålla dig till, men vad du än gör så påbörjar du en ny

livsfas, ovetande om vilka konsekvenser eller framgång olika handlingar medför. Att bli

bortryckt ur sin ursprungliga miljö och intagen i ett häkte kan betraktas som en ny och obekant

situation för den frihetsberövade. Den frihetsberövade förlorar fotfästet i tillvaron. Efter

frigivningen ställs individer åter inför nya situationer och utmaningar vilka de eventuellt på egen

hand inte kan hantera eller styra.

Uppsatsen har som utgångspunkt att belysa på vilket sätt frihetsberövandet påverkat före detta

häktades roll som samhälleligt deltagande. Jag har valt att titta på hur deras relation till

primärgruppen, sekundärgruppen, arbetet och fritidslivet gestaltar sig efter frigivningen.

Socialisationen beskrivs som en ständigt pågående process livet igenom. Även vuxna förändras,

inlemmas i nya roller och återsocialiseras efter nya förhållanden. Den primära socialisationen

sker inom familjen och kamratgrupperna. Den sekundära socialisationen, internaliseringen av

normer och värderingar sker både frivilligt och genom krav på anpassning utifrån samhället och

normsystemet Liljekvist i Ehn (1996:13:15).

Den här uppsatsens mål är att på ett lättillgängligt sätt förmedla före detta oskyldigt

frihetsberövades utsagor vad gäller konsekvenser som hinder för samhälleligt deltagande efter

frigivningen.
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1.1 Bakgrund
Bakgrunden till studien är främst min tidigare uppsats upplevelser av frihetsberövandet 2001.

Uppsatsen hade som utgångspunkt att belysa hur oskyldigt frihetsberövade personer upplevde

inlåsningen. Mitt delsyfte var att beskriva hur de intagna påverkades av isoleringen, då kontakten

med omvärlden bröts i samband med rådande restriktioner. Vidare grundade sig min

undersökning på att ta reda på om intagningen medfört sociala konsekvenser efter frigivningen.

Av resultatet framkom det att alla upplevde häktningen i kombination med restriktioner som

smärtsam, overklig och som tid av maktlöshet. I samma diskussion framkom det även att alla

intervjuade upplevde inlåsningen förnedrande och kränkande. Slutsatsen var att alla intagna

upplevde sig stigmatiserade inför frigivningen. Enligt de intervjuade hade samtliga varit

oskyldigt frihetsberövade. Samtliga friades vid rättegång.  I slutskedet av uppsatsen uppstod flera

frågeställningar och reflektioner kring resultatet. Exempelvis om de frigivna erbjöds hjälp för det

de har genomlidit i häktet eller om de på egen hand måste uppsöka professionell hjälp ifall

behovet uppstår utav att bearbeta sina upplevelser. Vidare har jag också funderat på hur vardagen

gestaltar sig för dessa människor, har den nya situationen också skapat nya behov exempelvis

behov av ekonomiskt stöd eller behov av att bearbeta den psykiska kris som intagning i häktet

kan ha skapat. Då det var sex månader sedan mina intervjuer genomfördes utgick jag från att det

skulle vara möjligt att bedöma eventuella effekter av intagningen exempelvis om de lever ett

isolerat liv eller om de är samhällsdeltagande.

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att göra en uppföljning av de som frihetsberövats genom häktning och

sedan frigivits huruvida respondenterna är samhälleligt deltagande efter frigivningen samt hur de

lever med avseende på sociala relationer. Att vara samhälleligt deltagande definieras i studien

utifrån fyra fält, det syftar på deltagande i verksamheter såsom arbete, utbildning, social

interaktion, relation till familjen, vänner och slutligen fritidslivet.

1.3 Frågeställningarna
Frågeställningarna i uppsatsen är: Hur påverkar frihetsberövandet före detta häktade i rollen som

samhällsmedborgare? Vilka konsekvenser har frihetsberövandet fått för deras samhällsdeltagande? Vad
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gör de idag? Hur har deras relation till primärgruppen och sekundärgruppen påverkat deras

samhällsdeltagande?

1.4 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är uppdelad i fem avsnitt. I det första avsnittet ges en inledning. I avsnitt två beskrivs

metodiken. Avsnitt tre behandlar teorier samt begrepp som använts i studien. Avsnitt fyra består

av resultatredovisning och konklusion. I avsnitt fem presenters analys, diskussion och

teorianknytning. Nedan följer en kortfattad presentation av de ovan beskrivna avsnitt.

Kapitel 1. Består av Inledning, bakgrund, syfte, frågeställningarna och uppsatsens disposition.

Kapitel 2. Behandlar metodval, tillvägagångssätt och intervjusituationer.

I kapitel 3. Behandlas urvalet av litteratur samt några utvalda teoretiker och teorier som används

i studien. Begrepp som används i studien är stigma, signifikanta andra, primärgruppen,

sekundärgruppen, empati och EX- rollen.

Kapitel 4. Utgör empiriska resultatredovisningar av använda teman vid intervjuer, 1 sociala

konsekvenser av frihetsberövandet, 2  relation till familjen, 3 relation till vänner och övriga,

4 relation till fritiden. Avslutningsvis ges en kortfattad konklusion efter varje tema.

Kapitel 5. Är ett avsnitt för diskussion, analys och teorianknytning. I avsnittet diskuteras

resultatet utifrån tolkningen av respondenternas utsagor genom återkoppling till teoretiska

utgångspunkter. Ett visst utrymme ges för egna reflektioner i kapitlet.

2. Metod
I detta kapitel redogör jag för min studies empiriska undersökning samt tillvägagångssätt,

genomförande, och intervjusituationer. Jag redogör också för respondenturval, datainsamling

samt hur jag bearbetat min data. Även etiska överväganden beaktas.

2.1 Metodansats och metodval
Mitt kvalitativa metodval grundar sig främst på den tidigare beskriva uppsatsen 2001.

Undersökningen hade bedrivits genom kvalitativa tematiserade djupintervjuer. Eftersom jag hade

för avsikt att följa upp den redan existerande undersökningsgruppen ansåg jag att kvalitativ
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metod var rimlig att använda. Jag ville få en djupare uppfattning om den enskildes resonemang

och tolkning kring konsekvenserna av frihetsberövandet. Jag var även intresserad av att ta reda på

om och i vilken utsträckning frihetsberövandet hindrat samhällsdeltagande. Om mitt syfte istället

hade avsett att undersöka hur många procent av före detta frihetsberövade erfor konsekvenser

efter frigivningen, eller att få fram t.ex. ett representativt urval hade kvantitativ metod varit

motiverande. Det som skiljer metoderna åt är: kvantitativa metoder förutsätter att allt som man

studerar ska göras mätbart samt att undersökningens resultat omvandlas till siffror och

presenteras i tabeller. Vidare ansåg jag att tematiserade djupintervjuer lämpar sig bäst för att

besvara mitt syfte och frågeställningarna. Om man avser att studera och förstå hur människor

upplever ett visst fenomen är kvalitativ metod mest lämplig. Det finns många fördelar med denna

typ av intervju, både för intervjuaren och den intervjuade exempelvis kan man på ett bra sätt

utröna respondentens känslor eftersom intervjun är ett samtal. Likaså skapas närkontakt mellan

forskaren och undersökningsobjektet d.v.s. bättre uppfattning inom den enskildes situation. En

annan fördel vad gäller undersökningsfenomenet är att en helhetsbild av fenomenet skapas samt

en ökad förståelse för olika sociala processer Kvale (1997:117). Enligt Kvale (1997:99) utgör

tiden en viktig aspekt i planeringsstadiet, vissa frågor bör dock beaktas exempelvis ” hur mycket

tid har forskaren till sitt förfogande”. Intervjuerna är inte speciellt tidskrävande men däremot

utskrifterna av intervjuer. Trots att jag redan i planeringsstadiet hade tagit hänsyn till den korta

tiden jag hade till mitt förfogande hamnade jag i tidsnöd. Det tog även längre tid att nå vissa

intervjupersoner samt att ersätta bortfallet inom den fastställda tidsramen. Likaså tog

informantintervjuerna längre tid än vad jag hade beräknat exempelvis att boka en tid som passade

informanterna samt att ta mig till informanten. Eftersom datainsamling och bearbetningen av

intervjuerna tog längre tid än vad jag hade planerat fanns det inget utrymme till att redovisa alla

aspekter som framkom vid intervjuerna. Att använda sig av kvalitativa metoder innebär att man

tillämpar en bestämd undersökningsmetod t.ex. strukturerad eller ostrukturerad intervju. I en

strukturerad intervju fokuserar man på förhållandet mellan forskaren och det som ska undersökas.

Vid ostrukturerade intervjuer faller betoningen på tillvägagångssättet vid datainsamling och

bearbetning, samt hur man tolkar och presenterar sin data. Inom kvalitativa metoder är det

forskarens tillvägagångssätt, vid datainsamling och bearbetning, samt hur forskaren uppfattar ett

visst fenomen, tolkar och presenterar sin data som står i förgrunden Holme & Solvagn

(1997:76:79). Den grundläggande skillnaden mellan tematiserad djupintervju och strukturerad är
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att den tematiserade konstrueras under intervjuns gång, man börjar med att ställa upp en

intervjuguide med ett antal teman som utgör grunden för intervjun. Därefter används dessa teman

som utgångspunkt från vilken man ställer följdfrågor (May,1997:112).

2. 2 Informantintervjuer
 Djupintervjuer kräver goda bakgrundskunskaper i ämnet för att följdfrågor ska kunna ställas

samt att skapa ökad förståelse för svaren, ansåg jag det särskild viktigt att bredda mitt material

genom informantintervjuer. Inledningsvis bestämde jag mig för två informantintervjuer.

Målsättningen var att intervjua en psykolog och en brottsofferjurist. Jag har vid tidigare studier

varit i kontakt med bådadera. Det som skiljer en respondentintervju från informantintervju är: en

respondentintervju har som utgångspunkt att intervjua personer som ingår i fenomenet och

studeras exempelvis en person som själv har varit frihetsberövad. En informantintervju syftar till

att vi intervjuar en person som är inom eller utanför verksamheten. Informanten brukar vara väl

insatt i ämnet som vi studerar och kan lämna tillbörlig information om det vi söker (Holme &

Solvagn 1997:104).

2. 3 Intervjuguide

För att utforma en intervjuguide anpassas teman efter ämnet och frågeställningarna samt syftet

som kan kopplas till undersökningen. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur frågorna ska

utformas och i vilken ordningsföljd de ska ställas Kvale (1997:121). Jag använde mig av

tematiserad intervjuguide med följdfrågor (se bilaga 1). Mitt syfte med undersökningen var att

göra en uppföljning av tidigare studie och ta reda på huruvida intervjupersonerna är samhälleligt

deltagande efter frigivningen samt vilka sociala konsekvenser frihetsberövandet medfört. Det

ovan beskrivna syftet grundar sig på tidigare erfarenheter med utgångspunkt i tidigare uppsatsens

resultat och mina egna reflektioner beträffande respondenternas utsagor vad gäller sociala

konsekvenser efter frigivningen. Då framkom det även att några i samband med intagningen erfor

negativ reaktion från familjen och övriga i bekantskapskretsen. Jag blev även intresserad av att

undersöka relationen till primärgruppen och sekundärgruppen utgick jag dels från de ovan

beskrivna resultat då jag utformade min intervjuguide. Dels med utgångspunkt ifrån dessa

förutsättningar och tidigare informantintervjuer med psykolog och  brottsofferjuristen utarbetades

vissa följdfrågor. Informanterna uppmärksammade mig på att lyfta fram övergångsfasens
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betydelse i samband med frigivningen, de poängterade att återföreningen med samhället ställer

individen inför nya utmaningar och möjligheter. Den före detta frihetsberövade intar en ny

ställning i samhället efter frigivningen, exempelvis kan psykiska och ekonomiska faktorer

inverkar på individens deltagande i samhället efter frigivningen.

2. 4 Respondenturval

Efter att jag formulerat mitt syfte kontaktade jag brottsofferjuristen på telefon och presenterade

min undersökning. Under samtalet svarade jag även på frågor som hon ville ha svar på angående

min studie. Intervjun med brottsofferjuristen genomfördes på hennes arbetsplats. Därefter

kontaktade jag psykologen på hans mottagning för att komma överens om en tid för samtal.

Psykologen föredrog att bli intervjuad på sin praktik. Samtalet bandades inte utan jag förlitade

mig på stödanteckningar som jag förde under samtalet.

Respondentgruppen kom att består av fem tidigare intervjuade personer samt tre nytillkomna

respondenter. Kontakten med de avsedda intervjupersoner skedde per telefon och e- post. Sju

tackade ja till deltagandet, endas en var förhindrad just vid det tillfället då jag avsåg att

genomföra, mina intervjuer. Intervjupersonen befann sig på ett behandlingshem utomlands. Med

anledningen av bortfallet sökte jag upp en ny deltagare. Jag kom i kontakt med denna

intervjuperson på rekommendation från psykologen. Min undersökningsgrupp kom att bestå av

åtta personer fyra män och fyra kvinnor i åldern 23- 33. Könsfördelningen bland intervju -

personer är ett slumpmässigt urval. Intervjupersonerna hade varit häktade i genomsnitt mellan

trettio dagar och åtta månader. Samtliga hade varit häktade med fulla restriktioner under hela

häktningstiden. Att vara häktad med fulla restriktioner innebär att, ”om rätten beslutar att häkta

någon skall de samtidigt på begäran av åklagaren pröva om den häktades kontakter med

omvärlden ska få inskränkas, exempelvis inte ta emot besök, skriva brev eller ringa telefon-

samtal. Tillstånd till sådana restriktioner bör förmedlas endast om det finns risk för att den

misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt kan försvåra utredningen Rättegångsbalken

(24:15 a§ 1999).

Häleribrott samt urkundsförfalskning, svartjobb var de vanligaste brottsrubriceringarna bland de

intervjuade, därnäst följer bedrägeribrott och narkotikabrott. Samtliga åtta frigavs från häktet
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mellan åren 1990 och 2000. Undersökningsgruppen tillhör inte samma bekantskapskrets.

Med detta och respondenternas skilda erfarenheter från frihetsberövandet hoppas jag få en

bredare syn på fenomenet jag har för avsikt att undersöka. När urvalet var klart och de avsedda

intervjupersonerna tackat ja till deltagandet, bestämde jag individuella möte med intervjupersoner

via e- post/ telefon. Jag träffade samtliga respondenter på ett kafé i Malmö. Respondenten fick en

presentation om vad undersökningens syfte var. De fick även ta del av teman som skulle

användas vid intervjun. Vi samtalade för att som intervjuaren skapa en relation till respondenten.

Det är en känslig situation när man ska intervjua okända människor, man måste ta hänsyn till

deras livssituation. Intervjupersonerna fick en utförlig redogörelse på trettio minuter om vad

intervjun syftar till, för att kunna ta ställning till om de vill delta eller inte. Samtliga var positiva

till uppföljningsstudien. Detta kallar Kvale (1997:107) för informerat samtycke. Respondenterna

framförde önskan om att få ta del av resultatet. Efter presentationen bestämde jag i samråd med

dem tid och plats för intervjun. Fem ansåg att det var tryggast att genomföra intervjuerna i

hemmiljö, de ville undvika offentligheten. Övriga framförde inga särskilda önskemål beträffande

mötesplatsen.

2. 5 Intervjusituationer

När det gäller djupintervjuer är det viktigt att följa vissa tumregler oavsett vilken typ av intervju

man väljer: Man bör försöka få den intervjuade att ställa upp för intervjun av intresse, utan att

känna sig tvingad samt att intervjuaren lämnar ut tillförlitlig information för att på så sätt skapa

förtroende. Även miljön är en viktig faktor vid intervjuer. Man bör befinna sig i lugn och ostörd

miljö. Man bör också se till att utomstående inte stör. Intervjuaren bör inte framstå som

tidspressad utan vara lugn och avslappnad Rubenowitz (1980:53:54). Fem av mina åtta

tematiserade djupintervjuer med följdfrågor (se bilaga 1) genomfördes individuellt i hemmiljö där

vederbörandet kände sig trygg. Övriga intervjuades på olika platser i Malmö. I inledningsfasen

garanterades respondenten anonymitetsskydd. Alla namn i studien är fingerade. Vid alla

intervjuer användes bandspelare.

Samtliga åtta intervjupersoner hade givit sitt godkännande till bandupptagning. Men först efter

överenskommelsen om att bandet skulle förstöras mot slutet av arbetet. Samtliga intervjupersoner

delade den uppfattningen. Jag började med att ställa upp en intervjuguide med fyra teman som
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utgjorde grunden för intervjun. Därefter användes dessa teman som en utgångspunkt från vilken

jag sedan ställde följdfrågor. Några följdfrågor tillkom under intervjun. Jag har använt teman t.ex.

sociala konsekvenser av intagningen, relation till primärgruppen och sekundärgruppen. Vissa av

respondenterna hade funderat mera över teman som de fick ta del av vid informationsmötet än

andra. Några hade däremot inte uppfattat teman såsom jag hade menat, förrän jag ställde

följdfrågorna under intervjun. Jag har genomfört mina djupintervjuer på vardera 40- 45 minuter

beroende på hur detaljerade svar intervjupersonen gav. Det betyder inte att mera detaljerade svar

var mera relevanta än de kortfattade. Det som däremot är värt att beakta är hur intervjupersonen

uppfattar frågorna och utifrån vilket perspektiv svaret ges.

Nedan följer en kortfattad presentation av individuella intervjusituationer.

Samma dag som Tina mottagit min e- post ringde hon. Vi kom överens i telefon om ett möte.

Tina föredrog att träffa mig på en offentlig plats. Vi träffades på en restaurang i Malmö. Vi sätter

oss vid fönsterplatsen. Tina inleder vårt samtal genom att betona betydelsen av friheten.

Kontakten med Johan gick via psykologen. Johan är 33 år gammal och ny i intervjugruppen. Han

berättar i telefon att har varit frihetsberövad i 8 månader med fulla restriktioner. I tingsrätten

friades han helt från brottsmisstankarna. Vid det här samtalet kom vi inte överens om en

intervjutid. Johan var förhindrad på grund av sina studier. Han läser vid universitet. Det dröjde

ytterligare två veckor innan vi träffades. Johan ringde upp mig och i samtalet enades vi om

mötesplatsen. Under hela vårt samtal höll Johan ögonkontakt. I övrigt gjorde han ett samlat

intryck han pratade lugnt och strukturerat.

Jag  försökte nå Linda vid flera tillfällen, men ingen svarade i hemtelefonen. Jag lämnade mitt

mobilnummer för att hon skulle kontakta mig ifall intresset förelåg vad gäller intervju. Efter att

min meddelande nått henne ringde hon. När vi talade i telefon var hon en aning tveksam till

deltagandet. Hennes oro grundade sig främst på att inte störa bearbetningsprocessen. Linda bad

att få återkomma. Hon ringer tillbaka efter en vecka och i samtalet ville hon veta intervju-

frågorna. Därnäst bestämde vi ett möte hemma hos henne. Under intervjuns gång hävde Linda att

hon har inlett en ny livsfas.
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Jag träffade Larry en november kväll i hans hem. Larry är nyinflyttad i bostaden. Han har även

blivit sambo. Hans sambo är närvarande vid intervjun. I vårt samtal uttrycker Larry behovet av

trygghet i relation till sin sambo. Han ger ett nervöst intryck och kommer oftast bort från teman,

istället pratar han om andra upplevelser exempelvis om något som han har lyckats med.

Paul tog kontakt med mig efter att ha mottagit mitt meddelande på telefonsvararen. Eftersom

Paul var arbetslös förelåg den inga tidshinder för intervjun, vi enades om en tid direkt. Jag ringde

på hans dörr efter den överenskomna tiden. När han öppnar dörren mötts jag av en nyfiken och

granskande blick. Vi sätter oss i vardagsrummen. Paul inledde samtalet genom att förklara

växelverkan mellan två världar. Samtalet genomsyras av tankar kring hans egen inre utveckling

och tidigare förhållningssätt gentemot samhället och yrkeslivet.

Jag träffade Emily hemma hos henne. Efter att hon hade fått min e- post bestämde hon sig direkt

för att medverka. Hon ringde mig för att avtala en tid. I telefon berättade hon, att hon hennes

föräldrar och syskon går i terapi. Emily fördrog att vi skulle träffas hemma hos henne. Vi

träffades efter avtalad tid. Inledningsvis förklarade Emily närmare hur gruppterapin bedrivs och

varför så många deltog? Efter att bandspelaren slagits på pratade hon oavbrutet. Vid ett par

tillfällen fick jag leda tillbaka henne till temat. Emily fokuserade på terapin.

Generellt tycker jag att mina intervjuer förflöt på ett tillbörligt vis. Jag tycks här kunna se ett

mönster hos respondenterna exempelvis att ingen fokuserade på bandspelaren under intervjun

utan istället förde dialog och alla försökte hålla ögonkontakt. Jag försökte besvara närhet

samtidigt som jag bibehöll distans för att inte bli subjektiv dels till teman dels till mina egna

värderingar för att inte påverka respondenterna i deras svar.

Mina genomförda bandade intervjuer skrevs ut ordagrant och analyserades enligt kategoriserings-

proceduren. Jag började med att göra en disposition av intervjusvaren med olika rubriker för att

därefter finna ett mönster. Sedan sorterade jag svaren under den rubrik där de passar bäst in.

Därefter jämförde jag utfallet mellan de olika svaren för att sedan bearbeta kategorierna och

analysera. Jag analyserade endast det som jag ansåg relevant i förhållande till mitt syfte.
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Respondenterna kommer innan publiceringen få möjlighet att ta del av materialet. I tolkningen av

intervjuades utsagor har tyngdpunkten lagts vid deras berättelse och utifrån mina samlade intryck

vid intervjusituationer. Därefter värderats mot bakgrund av flertal teoretiska utgångspunkter.

2.6 Etiska överväganden

En viktig aspekt i forskarsammanhang är att inte utsätta undersökningsobjektet för fysisk eller

mental stress. När man forskar är det viktigt att respektera människor och deras integritet. Detta

efterföljs bäst genom att garantera intervjupersonerna anonymitet, på så sätt undviker man

eventuella problem vad gäller känslig data. Forskaren ska informera deltagarna om

undersökningens syfte, deras uppgift i undersökningen samt förutsättningar som gäller för

deltagandet Holme & Solvagn (1997:32:35). Etiska problem som kan uppstå exempelvis vad

gäller att skydda den intervjuades fysiska och psykiska integritet. Som intervjuare måste man

vara medveten om att ens egna värderingar i viss mån styr intervjun. Ett annan etiskt dilemma

som kan uppstå är att intervjuaren slits mellan närhet och distans. För att skapa tillit och närhet

till intervjupersonen måste man bygga relation med den intervjuade, men samtidigt förhålla sig

objektiv och detta kan i sig resultera i en viss distans mellan forskaren och respondenten Davies i

Sjöberg (1999:137:140). Andra etiska problem som kan uppstå exempelvis att undersöknings-

personen kan öppnar upp sig mer än vad han/hon hade tänkt sig, d.v.s. att vi kan skapa

förhoppningar hos personen samt sätta igång processer som man inte kan följa upp Holme &

Solvagn (1997:32:35).

3. Teoretiska Utgångspunkter
3.1  Litteratursökning

Teorierna i min uppsats är dels baserade på litteraturen som jag under tidigare studier kommit i

kontakt med exempelvis Goffmans teori om stigmat. Jag antog att teorin skulle kunna appliceras

på mina teman såsom, konsekvenser av frihetsberövandet, relationen  till primärgruppen, relation

till sekundärgruppen. Det framkom i tidigare uppsats att stigmat tedde sig som en central

konsekvenser på individen efter frigivningen. Därmed ansåg jag att teorin om stigmat ger en

vidare förståelse för mitt resultat. Vid valet av övrig litteraturen utgick jag ifrån ett

interaktionistiskt perspektiv. För att jag skulle få en så klar bild som möjligt av förståelsen för

före detta frihetsberövades situation, hade jag som utgångspunkt Meads begrepp, den signifikanta
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andra. Därefter valde jag den litteratur som jag antog till stor del överensstämde med

respondenternas utsagor. Jag har även sökt relevant litteratur i litteraturreferenser i tidigare gjorda

undersökningar och genom rekommendationer från informanterna. Jag hade för avsikt att utgå

från så aktuell litteratur som möjligt för att påvisa hypotesernas hållbarhet i dagens snabbt

föränderliga samhälle samt att påvisa mitt resultats relevans. Jag inriktade mig främst på

primärkällor då jag fick tillgång till dessa, men jag har även använt mig av sekundärkällor som

exempelvis Hilte, Månson, Cuff & Payne, Johnsson & Miegel.

3.2 Nedan följer presentation av några använda författare och teorier som behandlats i studien.

Ett omfattande urval av litteraturen har därför fått begränsas till de teoretiker som jag ansåg mest

relevanta i förhållande till mitt syfte. Teoretiker som används i uppsatsen är: E, Goffman, Mead

H,  Trost J & Levin I,  Svenning M,  Hilte M, Johansson T & Miegel F och Johansson T.

Teorier som jag kommer att knyta an till är Goffmans teori om stigmat. Teorin om stigmat ger

dessutom förförståelse för respondenternas utsagor beträffande stigmatiseringen. Stigmat

definieras av Goffman (1963) som” Benämning på en egenskap som djupt misskrediterande” han

menar att stigmatiseringen grundar sig på att stämpla någon genom att åsätta personen en viss

stämpel som exempelvis kriminell, mentalsjuk, mm. Han redogör för fem typer av stigma, fläckar

på den personliga karaktären d.v.s. psykiska rubbningar, fängelsevistelse, alkoholism, homo-

sexualitet, arbetslöshet och  kroppslig missbildning. Personer som fängelsekunder bär på ett

osynligt stigma. Osynlig stigma aktualiseras först när vi upptäcker att personen innehar en annan

social identitet än den förväntade Goffman (1963:13).

I boken tillbaka till jobbet beskriver sociologen och forskaren Marianne Svenning utslagningen

från arbetsmarknaden, och vad som inträffar efter att individen förlorat sitt arbete och fotfäste på

arbetsmarknad efter längre tids frånvaro. Svennings undersökning hjälper mig att förstå

respondenternas problem vad gäller att återgå till arbetet efter längre tids frånvaro. Vidare

beskriver författaren problem förknippade med individen exempelvis att individen är omotiverad

samt att andra personliga hinder föreligger. Genom att lyfta fram motivationsperspektivet och

andra personliga hinder utifrån före detta frihetsberövades perspektiv, så kan problematiken få sin

förklaring i termer som, omotivation, förlorat fotfäste mm. Svenning (1993:140:141) beskriver
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konsekvenserna på individen efter längre tids frånvaro på arbetsmarknaden följande, problem

som framförallt förknippas med bristande motivation kan vara att den enskilde har fått andra

arbetsuppgifter eller att arbetsgivaren har omorganiserat på arbetsplatsen.

Trost & Levin ger en introduktion i att förstå vardagen utifrån ett teoretiskt perspektiv symbolisk

interaktionism. Författarna lyfter fram betydelsefulla aspekter för att förstå vardagen i förhållande

till dess olika variationer. Genom att lyfta fram central begrepp som, primärgruppen, sekundär-

gruppen, den signifikanta andra, empati och sätta detta i relation till det karaktäristiska i

respondenternas utsagor. Trost & Levin (1996:67:70) redogör för Cooleys begrepp vad gäller

primärgruppen och sekundärgruppen. Enligt Cooley relateras i allmänhet kärnfamiljen och nära

vänner till primärgruppen. Primärgruppens betydelse kan inte enbart förklaras utifrån den

personliga kontakten och den känslomässiga relation för individen istället ges också

primärgruppen andra betydelse exempelvis att primärgrupper fungerar som grundläggande i och

att utforma den sociala miljön i vilken individens primära uppfattningar och känslor tar form och

upprätthålls. Däremot brukar man oftast relatera sekundärgruppen till gruppbildningar eller

grupperingar av människor där någon känslomässig anknytning eller relation inte existerar.

Sekundärgruppen kan exempelvis vara arbetsplatsen, fackföreningen, idrottsklubben.

Empati definieras av Cooley genom att man ser en incident utifrån en annans synvinkel och

utifrån den andres normer och värderingar. På så sätt sätter man sig in i den andres

föreställningsvärld. Meads begrepp signifikanta andra förknippas oftast med uppväxtåren och

personer som står en nära t.ex. föräldrar, syskon, lekkamrat eller läraren men även i vuxenlivet

kan ny signifikanta andra aktualiseras i avsaknad av de ursprungliga betydelsefulla andra.

Signifikanta andra är betydelsefulla personer i en individs omgivningen exempelvis de som

han /hon är emotionellt bunden till och beroende av Trost & Levin (1996:62).

Johansson redogör för Ebaughs begrepp EX- rollen som kan relateras till respondenternas

utsagor vad gäller stigmat. Han menar att EX- rollen är en icke önskvärd roll vilken individen

försöker frigöra sig från genom att lämna den. Oftast sker ett rollbytet i samband med någon

traumatisk inre/yttre faktor. Exempelvis genom att lämna den gamla rollen försöker individen

eliminera stigmat och inta en ny roll Johansson (1999:105:106).
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4. Resultatredovisning av intervjuer utifrån respondentperspektiv

I detta kapitel avser jag att redovisa mitt empiriska resultat från åtta kvalitativa djupintervjuer.

Redovisningen har följt intervjuguidens utformning och redovisas därefter i kronologisk ordning.

Resultatet har delats in i teman som följer nedan. Varje tema avslutas med en kortfattad

konklusion. Sociala konsekvenser av frihetsberövandet, relation till familjen, Relation till vänner

och övriga samt fritiden. Citaten nedan är hämtade från mina intervjuer. Intervjuerna redovisas

enskilt och följer ovannämnda teman. Namn, ålder och mötesplatser är fingerade.

 4.1 Sociala konsekvenser av frihetsberövandet

Efter frigivningen var Tina svårt deprimerad. Hon uppsökte en psykolog för att bearbeta sina

upplevelser. Tina går fortfarande i terapi. Hon är ett exempel på en före detta frihetsberövad som

är på god väg att övervinna sin depression. Konsekvenserna av intagningen yttrade sig följande,

stigmat framställer hon som oundviklig efter intagningen. För att klara av vardagen går hon i

terapi en gång i veckan. Tina berättar om olika symptom som frihetsberövandet tillfogade henne,

exempelvis sömnsvårigheter, aggressivitet och passivitet. Tina nämner att syftet med terapin är

dels att förstå den inträffade incidenten dels att bearbeta sin upplevelser och övervinna de ovan

beskrivna symptom som frihetsberövandet kan ha skapat. ”Utan terapin hade jag aldrig brutit

isoleringen. Jag var oengagerad och passiv. Trots terapin så känner jag mig fortfarande en

aning svårmotiverad ” (Tina).

En grundläggande konsekvens som frihetsberövandet tillfogade Johan var att han förlorade sitt

arbete i samband med gripandet. Efter frigivningen var han arbetslös och deprimerad. Johan

betonar att han inte var allvarligt deprimerad. Johan berättar att han på egen hand lyckades

övervinna sina depressioner. Exempelvis genom att återuppliva tidigare livskriser som överlev-

nadsstrategier. Med återvunnet livsmod återupptog han sina högskolestudier. Johan uttrycker

besvikelse över att han blev avskedad från sin arbetsplats. Eftersom han hade förlorat sitt arbete

blev han efter frigivningen i behov av ekonomiskt bistånd. ”Det värsta av allt var att jag fick

söka ekonomiskt bistånd. Efter att ha suttit häktad åtta månader hade jag blivit skuldsatt. Jag
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fick fylla i massa frågeformulär och bifoga kvitton och löneutbetalningar. Därefter gick jag till

högskolan och frågade om det fanns någon ledig kursplats, jag hade tur det fanns en plats”

Efter frigivningen var Linda i behov av psykologisk hjälp. Även hennes föräldrar och syskon

ingick i gruppterapin. Familjen försökte tillsammans bearbeta och förstå det inträffade. Linda

berättar att hela familjen fick erfara konsekvenser av hennes intagning genom att gå i terapi.

Linda erfor konsekvenser av intagningen exempelvis, att hon förlorade sin högskoleplats

eftersom hon var frihetsberövad vid kursstarten.” Jag missade uppropet vid högskolan eftersom

ingen hade meddelat min frånvaro ströks jag från deltagarlista. När jag kom ut hade jag inget

arbete eller utbildningsplats att återvända till. Jag hade även tillfogat min familj psykisk kris och

andra emotionella skadeverkningar i samband med gripandet” (Linda).

Paul hävdar att frihetsberövandet berörde honom minimalt. Han upplevde inte att han hade

förlorat fotfästet i samband med intagningen. Händelse av detta slag berörde honom endast

ekonomiskt. Paul nämner en konsekvens av intagningen. I övrigt betonar Paul betydelsen av

flexibilitet. Under vårt samtal berättade Paul att han vill arbeta men att han inte känner sig

motiverad. ” Jag kände knappas av intagningen eftersom jag inte har några speciella

förpliktelser här i samhället. Min flickvän sköter ekonomin. Den enda konsekvensen för min del

var förnedringen samt att alla fick reda på varför jag var häktad ”(Paul).

Larry betonar att minnet av intagningen ligger kvar i honom, den psykiska stress han utsattes för

i samband med intagningen plågar honom fortfarande. I vår intervju betonar Larry att han på

egen hand vill övervinna sina upplevelser och skadeverkningar som han tillfogats i häktet

exempelvis att stärka sitt självförtroende ” Jag känner mig stigmatiserad, eftersom många frågar

och undra vad som har hänt? Jag vill ta tag i mitt liv på eget vis. Många tro på min oskuld i

samband med gripandet medan andra skämtar om det. Vissa låtsas inte om intagningen, men

undrar säkert? ”(Larry).

Emily nämner flera konsekvenser av intagningen. Hon berättar för mig att hon efter frigivningen

var omotiverad att återgå till sitt arbete. Hon hävdar att den mentala påfrestningen skapade en

känslomässig kris efter frigivningen. Påfrestningen bestod bland annat i svårigheter att fungera i

grupp och i andra sociala sammanhang. Hon lyfter fram stigmat som en central konsekvens till
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asocialt beteende i kombination med intagningen.” Jag klarar inte av att konfronteras med min

arbetskamrater efter intagningen. Jag har varit borta från arbetsplatsen alldeles för länge för att

känna samhörighet med dem” (Emily).

Som en konsekvens av denna situation var Totte tvungen att börja i terapi, han kunde inte hantera

förvirringstillståndet som han har hamnat i. Totte hävdar att i samband med intagningen upplevde

han livsformsombyte. Han säger att svårigheterna bland annat består i att på kort tid anpassa sig

till institutionell livsform och omvänt tillbaka till den ursprungliga miljön. Det är brytningen som

han måste bearbeta för att därefter börja fungera normalt igen.” Alla som jag känner visste att jag

hade varit häktad. Det svåraste av allt var att försöka förklara för vissa hur det egentligen förhöll

sig och hur det var att vara isolerad. Nej, det gick inte. Alla skämtade åt det inträffade och trodde

inte riktigt på mig när jag berättade hur isoleringen påverkat mig. De skrattade åt mig och sa var

glad att du inte blev oskyldigt dömd. Jag vet att mina kompisar inte menar något illa, de förstår

helt enkelt inte ”( Totte).

Under vårt samtal hävdar Sabina att hennes levnadssätt är oförändrad oavsett intagningen. Hon

säger att intagningen resulterade i marginella konsekvenser på hennes livsform. Under vårt

samtal funderar Sabina på potentiella effekter av intagningen, hon kan inte erinra sig några.

Slutligen antyder hon att stigmat efter frigivningen yttrade sig i form av att hon fick dölja

intagningen inför nya människor och på arbetsplatsen.

Konklusion: sammanfattningsvis kan konstateras att stigmat och depressioner utgör ett av det

centralaste hindren beträffande rollen som samhälleligt deltagande. Det fanns också en

uppfattning om att depressioner och obearbetade upplevelser likaså hindrar samhälleligt

deltagande. Det framkom även att två intervjupersoner i samband med intagningen förlorat sitt

arbete respektive utbildningsplats.

4.2 Relation till familjen

Tina har bra kontakt med sin familj. Hon upplever sin familj som ett stöd. Hon berättar att hon

förhöll sig negativt till terapeutisk hjälp. I samband med förvirringen och hennes negativa
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inställning till terapin var föräldrarna ett stöd. Tillsamman förde de olika resonemang vad gäller

återanpassning, med syftet att på bästa möjlig vis påverka henne i positiv riktning. Tina nämner

sina syskon, hon säger att relationen till systrarna är något begränsad på grund av den geografiska

placeringen. De bor utomlands. Kontakten upprätthålls via telefon och e- post. Relationen till

systrarna har inte förändrats efter frihetsberövandet.” Om jag inte hade fått stöd av mina

föräldrar efter frigivningen så hade jag på egen hand inte klarat av att kontakta psykologen. De

har även hjälpt mig ekonomiskt, i annat fall hade jag varit tvungen att söka ekonomiskt bistånd”

Johans familj och släkt har inte visat sig kritiska till honom i samband med intagningen. De har

varit ett stöd för honom. Exempelvis som emotionell och ekonomiskt stöd i samband med

häktningen. Efter frigivningen bodde han en kort period hos sin bror. Därefter blev han i behov

av att börja ett nytt liv. Familjen innehar fortfarande en central betydelse i Johans liv. Han hävdar

att intagningen har skapat ett beroendeförhållande till familjen. Exempelvis att han meddelar dem

när han ska resa bort. Han diskuterar även sina framtidsplaner med familjen. Han hävdar att

familjen har fått bredare insyn i han liv. ”Jag trodde aldrig att min familj skulle behålla lugnet

efter händelsen. Jag skrev ett brev till dem från häktet och bad om ursäkt för allt jag hade ställt

till med ”( Johan).

Lindas familjen förhöll sig kritiskt till intagningen. Deras förhållningssätt resulterade i att hela

familjen fick uppsöka psykolog. Eftersom Linda var registrerad hos socialtjänsten upprätthöll hon

kontakten med sin socialsekreterare. I samråd med socialsekreteraren började familjen i terapi.

Relationen till familjen försämrades i samband med terapin. Linda hävdar att föräldrarnas

etnocentriska förhållningssätt gentemot hennes umgänge och hela samhället framstår som

orealistiska. ”Mina  föräldrar lägger skulden på mitt umgänge och samhället. Ingenting är deras

fel. De har varit perfekta föräldrar, de hänvisar till mina syskon. De har aldrig försatt dem i en

sådan situation som jag har. Jag orkade inte lyssna på dem. Kort därefter bröt jag kontakten med

familjen ”(Linda).

Paul beskriver sin relation till föräldrarna som dålig. Kontakten med övriga i släkten är

begränsad. Vidare betonar han att relationen till sambon är oförändrad efter intagningen. Hon är

hans stöd. På min fråga om familjens reaktion på intagningen, svarar han, att han blev kritiskt
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bemött av hela släkten. Han säger att hans sambo har stöttat och motiverar honom efter

frigivningen. ”När jag kom ut från häktet hade jag inga pengar. Min sambo väntade på mig vid

polishuset. Mina släktingar hörde inte ens av sig då” ( Paul).

Larry har en god relation till familjen och övriga släktingar. Han nämner att ingen i familjen

eller släkten fördömde det inträffade vad gäller frihetsberövandet. Familjen har fungerat som

stöd. Han säger att familjen har motiverat honom till att återuppta sina högskolestudier. Han

påpekar också att de med sin närvaro fungerat som socialt stöd. De har även bistått honom

ekonomiskt och emotionellt. ” Den starka familjegemenskapen har återgivit mig min självkänsla.

Familjens stöd och närvaro, har hjälp mig igenom den här svåra tiden ” (Larry).

Emily lyfter fram familjen som central i hennes tillvaro. Efter frigivningen kom familjen närmare

varandra. Emily säger att hon aldrig hade klarat sina vardagliga förpliktelser utan familjens stöd.

Relationen till familjen beskriver hon som bättre än någonsin. Hon betonar betydelsen av större

öppenhet och tillit inom familjen.” Förr talade vi inte så mycket om mitt privatliv. Jag tyckte inte

att min familj skulle ha alldeles för stor insyn i mitt liv ”(Emily).

Tottes familj reagerade negativt på intagningen. Relationen till familjen har tagit en negativ

riktning. Han upplever familjen och släkten som belastning, han vill sköta sig själv. Totte känner

sig övervakad av familjen, exempelvis genom att de ringer ofta och kommer oanmälda. Kontroll

av dess slag skapar irritationer. ”När mina föräldrar hälsade på, tittade de in alla rum. Min

pappa sa om du vill att vi ska hjälpa dig med pengar så vill vi också veta vad du gör av dem?”

(”Totte).

Sabina säger att hon har god relation till familjen. De har alltid stått varandra nära. Intagningen

påverkade familjens relationer marginellt. Familjen och släkten uppmuntrar och motiverar henne

och skänker henne en trygg social gemenskap. Sabina harmonierar med familjens stöd efter

intagningen. ” Trots den goda relationen inom familjen, trodde jag aldrig att de skulle bemöta

mig med sådan förståelse”(Sabina).

Konklusion: Familjen innehar stor betydelse i före detta intagnas liv i form av socialt och
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ekonomiskt stöd. Förutom att fungera som stöd erbjuder föräldrar och släktingar viktiga

möjligheter då anpassningsproblem uppstår i samband med frigivningen. Intervjupersonerna

lyfter fram betydelsen av det sociala stödet. Och även familjens råd samt ekonomisk och annan

praktisk hjälp som viktiga aspekter i återanpassningen.

4.3 Relation till vänner och övriga

Tina uttrycker glädje över sitt nya arbete och uppvisad framgång i bearbetningsprocessen. Hon

betonar vikten av ett nytt arbete efter intagningen. Hon hävdar att hennes forna arbetsgivare

uttryckte sig negativt till hennes frånvaro. Även arbetskamraterna intog en negativ attityd

gentemot henne. Hon kände sig stigmatiserad på sin forna arbetsplats. Tina fick inget stöd från

sina arbetskamrater, av den anledningen bytte hon arbetsplats. Hon beskriver sitt nya jobb som

meningsfullt och varierande. Arbetsplatsen är av internationell karaktär och genomströmningen

av människor är omfattande. Den sociala interaktionen är av stor betydelse för hennes psykiska

hälsa. Vidare hävdar hon att det är just genom att arbeta som hon känner sig samhälleligt

deltagande. Arbetet beskriver hon som länk till den sociala gemenskapen. Relationen till sina

vänner beskriver hon som harmonisk och trygg. Vänner är betydelsefulla för henne vad gäller

socialt stöd. De motiverar och informerar henne om hur hon kan påverka sin tillvaro. Relationen

till vänner är oförändrad trots intagningen. ”På min nya arbetsplats känner jag mig anonym. Jag

var tvungen att börja om på nytt. Trots anonymiteten  känner jag en viss oro att bli utpekad av

någon säkerhetsansvarig på jobbet som f.d. häktad. Stigmat lär jag få dras med livet igenom”

Johans relation till arbetskamraterna på hans forna arbetsplats kan beskrivas som disharmoniska.

Efter intagningen var han inte välkommen till arbetsplatsen. Han beskriver sina före detta arbets-

kamraternas attityd gentemot honom som delvist förändrad. Han berättar att under tiden han var

häktad hade arbetsgivaren omorganiserat på arbetsplatsen. Efter omstruktureringen var hans

tjänst tillsatt. Han betonar att det var arbetsgivarens beslut att avskeda honom. Många på

arbetsplatsen förhöll sig objektiva gentemot honom. Bland de vänner han tidigare umgåtts med

fanns det delade uppfattningar beträffande frihetsberövandet. Han menar att många av vännerna

ifrågasatte intagningen. I dag läser Johan på Högskolan. Studierna är viktiga för honom.
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Linda lyfter fram betydelsen av en meningsfull vardag. Hon påpekar att sysslolösheten

resulterade i utanförskap. Alla hennes vänner arbetade och läste på högskolan. Hon hade förlorat

sin utbildningsplats i samband med intagningen. Linda var i behov av socialt stöd, eftersom

relationen till familjen förändrats i samband med terapin, och kontakten hade brutits. Blev hon

beroende av sina vänner. Det är hennes närmaste vänner och psykologen som utgör den grund-

läggande tryggheten. Hon kan även ringa psykologen ifall behov uppstår av ytterligare samtal.

Hennes relation till gruppen kan beskrivas som av stor betydelse för det sociala nätverket. För

närvarande är Linda arbetslös. Hon har sökt till högskola. ” Eftersom kontakten med familjen

bröts i samban med den misslyckade terapin förvärrades mitt psykiska tillstånd. Jag blev i allt

större utsträckning beroende av min psykolog och ett fåtal nära vänner. Jag har fortfarande svårt

att ta egna initiativ utan att bli bekräftad. Jag förlägger skulden på mig själv för den misslyckade

terapin”(Linda).

Paul antyder att relationen till sekundärgruppen är begränsad. Han relaterar sekundärgruppen till

de personer som omger honom i hans vardag, exempelvis, arbetsförmedlaren, socialsekreteraren,

och de på idrottsklubben. Paul betonar vikten av ett arbete, han hävdar att hans tillvaro präglas i

allt större utsträckning av social isolering. Hans sambo och hans vänner arbetar. Han känner sig

isolerad, han har inte självmant valt isoleringen och utanförskapet. Han vill delta i samhället

precis som alla andra. Paul säger att det är svårt att bryta den onda cirkeln dvs stämplingen som

misstänkt för brott. Vidare hävdar han att relationen till hans vänner är begränsad, en del

undviker honom på grund av intagningen. Övriga i hans bekantskapskrets arbetar. (Paul)

Larrys sociala sammanhang består av ett fåtal barndomsvänner och tre forna arbetskamrater.

Han är medveten om sekundärgruppens betydelse för den sociala tillvaron. Vidare beskriver han

sitt sociala umgänge som en sorts anpassning till samhället efter frigivningen. Han hävdar att

kamratstödet har uppnått ett betydelsefullt syfte. Han är på god väg att återvinna sin självkänsla.

Sex månader efter frigivningen är han fortfarande arbetslös. Kompisar har försökt påverka Larry i

en annan riktning. De har motiverat honom till att söka arbete och utbilda sig. Det är först nu som

han har blivit aktivt arbetssökande. Han uttrycker dock ett visst missnöje med att han fortfarande

inte har lyckats skaffa ett arbete utifrån sitt intresse. Kompisarna hade vid ett tillfälle skaffat ett

arbete åt honom, men just då var han inte motiverad att arbeta, han mådde dåligt. ” Jag har varit



23

omotiverad och passiv efter frigivningen. Jag anser inte att jag har fått upprättelse i samband

med frigivningen. Stämplingen som avvikare eller kriminell är jag tvungen att leva med ”(Larry).

Emily beskriver sin relation till arbetskolleger som dålig, speciellt till arbetsgivaren som ordnade

omplacering. Hon säger att han nedgraderade henne från hennes befattning på grund av

intagningen. Därefter blev hon långtidssjukskriven. Hon har brutit kontakten med sina forna

kolleger. Hon hävdar att deras närvaro och nyfikenhet hade negativ inverkan på hennes

upplevelser som hon inte har bearbetat. Hon framhåller betydelsen av att ventilera det inträffade

med någon utomstående. Upplevelser från negativ bemötande från arbetsplatsen är knappast

neutrala för henne. Hon klarar inte av att gå tillbaka till sitt arbete. Hon upplever utanförskap och

social isolering i samband med intagningen. ”Jag var tvungen att sjukskriva mig på grund av

arbetskamraternas nyfikenhet, alla vill veta om jag verkligen hade begått brottet. Just då befann

jag mig inte i tillstånd att prata om händelsen” ( Emily).

Totte har endast relation till ett antal personer och psykologen. Han går fortfarande i terapi och

parallellt arbetar han halvtid på ett bokbinderi. Han trivs inte med sitt arbete. Han hävdar att han

började arbeta efter påtryckningar från sina kompisar. De har även försökt få honom till att bli

föreningsaktiv, han tydliggjorde för dem att intresset inte förelåg. Han betonar betydelsen av

frivilligheten vid föreningsengagemang.” Jag sorterade bort olämpliga bekanta och vänner efter

frigivningen p.g.a. deras nyfikenhet. Många kommenterade intagningen som en negativ incident.

Medan vissa frågade alldeles för mycket, det blev för jobbig”  (Totte).

Sabina hävdar bestämt att relationen till arbetskamrater och vänner är oförändrad trots

intagningen. Hon säger att hennes arbetskamrater inte känner till intagningen. Sabina greps under

sin semester. Hon trivs inte på sin arbetsplats. Sabina vill byta arbete. Hon upplever arbetet som

monotont. Hon beskriver relationen till hennes närmaste vänner som betryggande. De har känt

varandra sedan barndomen. För Sabina är det viktigt att vara oberoende t.ex. av sina vänner,

familjen och arbetskamrater. Hon betonar betydelsen av det sociala samspelet, samtidigt som hon

ger intryck av ett självbestämmande över sitt liv och framtid. ”Det är jobbigt att vistas på en

arbetsplats och ständigt fundera på om chefen eller någon annan känner till intagningen, men

säger ingenting pga. tystnadsplikten och sekretessen” (Sabina).
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Konklusion: Vänner framstår för exempelvis fyra intervjuade som mera betydelsefulla än

familjen. Utöver kamratstödet fungerar vännerna som informationsgivare vad gäller utbildning

och arbete. Samtliga blev uppmuntrade av sina vänner att börja arbeta eller studera. Däremot blev

de som arbetar negativt bemötta på sin arbetsplats efter frigivningen.

4.4 Relation till fritiden

I Tinas bearbetningsprocess ingår också att hon ska aktivera sig efter egna förutsättningar.

Hon framhåller att motståndet till fritidsengagemang grundar sig delvis på hennes dåliga

självkänsla efter intagningen. Hon hävdar att hon vill undvika uppmärksamhet genom att inte bli

utpekad av någon som känner till intagningen. Enligt psykologen bör hon i vart fall regelbundet

besöka sportcentret. Tina upplevde sig en aning omotiverat till kroppslig aktivitet. Genom att

skaffa årskort försökte hon disciplinera sig själv att verkligen gå dit. ”Första gången jag besökte

träningslokal fascinerades jag av alla vältrande kroppar. Jag började träna, men det blev för

jobbig. Därefter trappade jag ner passen eftersom jag blev oerhört trött. Anledningen till att jag

började träna var främst att jag skulle engagera mig”(Tina).

Johan funderade länge på en väsentlig fritidssysselsättning. Han försökte anpassa engagemanget efter

intresset. Han ville inte ingå i någon kollektiv friskvård, av den anledningen att han ville undvika

offentligheten med oron att bli igenkänd av någon som före detta intagen. Han hade behov att utöva en

sport utan något socialt sampel med andra. Vidare berättar han att hans begränsade förmåga till

gemenskapen komplicerade träningen. ”Jag började på Thai- boxning eftersom sporten hade ryktet om att

vara en krävande sport. Jag behövde mycket motion. Jag gick inte dit för att umgås jag ville förbli

anonym” (Johan).

På sin fritid träffar Linda sina vänner. I övrigt beskriver hon sig själv som aktiv med flertal olika

fritidsengagemang. Hon hävdar att passivitet på fritiden väcker motstridig känslor och tankarna

artikuleras kring tillvaron och passiviteten i häktet. Linda hävdar att eftersom ett fåtal personer

känner till intagningen upplever hon inte någon större risk att bli utpekad av någon i samband

med idrottsutövandet. Däremot nämner hon nöjeslivet som problematiskt, eftersom häktes-

personal arbetar också som dörrvakter på nöjesställen. Hon känner en viss oro över att bli
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utpekad inför personer som inte känner till intagningen. Efter arbetet tränar hon capuiera, en

brasiliansk kampsport som hon beskriver det. Hon har även andra fritidsintressen exempelvis

utbildar hon sig på sin fria tid till astrolog.” Jag har alltid varit idrottsaktiv. Allt sedan grund och

gymnasieskolan har jag utövat jag olika sporter. Exempelvis ridsport, badminton, jazzbalett.

Fritiden innehar en central betydelse i mitt liv” (Linda).

Enligt Paul betyder fritiden mycket. Han har alltid utövat någon sport. Paul hävdar att sporten

förenar individer och förknippar det med socialt umgänge. Han berättar att gemenskapen i

föreningen skapar trygghet. Paul framstår som aktiv. Innan intagningen ägnade han sig åt flera

sporter exempelvis badminton och basket men på senare tid det trappats ner. Anledningen till att

han trappat ner på sina fritidsengagemang är främst oron att bli igenkänd av någon som före detta

frihetsberövad. Han lyfter fram betydelsen av att få ägna sig åt det han trivs med. ” På senare tid

har fritiden fått en annan betydelse för mig. Idag formar jag min fria tid utifrån egna behov och

inte som tidigare, exempelvis så styrdes jag av grupptrycket vid valet av idrott ” (Paul).

Genom att lyfta fram idrottens betydelse menar Larry  att den är i samband med fritiden som han

reflekterar och söker förändringar i sitt liv. Han betonar betydelsen av den sociala interaktionen.

Larry menar att han i samband med sitt idrottsutövande knyter kontakt med andra yrkesgrupper

och karaktärer. Ett utbyte av erfarenheter berikar och inspirerar till en flexibelt handlingsätt. Han

säger att engagemanget och gemenskapen inom föreningen har haft en betydande roll för hans

återanpassning efter intagningen. Trots positiva erfarenheter föreligger vis oro över att bli

avslöjad av någon på träningen. ”Jag är beroende av andra människor, eftersom jag är social

måste jag alltid har någon att kommunicera med och umgås. På det här viset känner jag inte

utanförskap, men ifall någon hade pekat ut mig som misstänkt för brott hade jag slutat” (Larry).

Emilys relation till fritiden variera. Emily hävdar att hon endas engagerar sig utifrån sitt intresse,

föreligger det inte något intresse just då, utövar hon ingen sport. Hon vill inte tvingas i olika engagemang

endast för att få uppleva social gemenskap. Emily betonar viljan att själv bestämma när hon vill aktivera

sig och delta i gemenskapen. Just nu är hon inte idrotts eller föreningsaktiv. Hon säger att hon är

omotiverad.” Just nu känner jag inget behov att träffa nya människor i samband med

föreningsverksamhet. Förr var jag  föreningsaktiv ” (Emily).
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Enligt Tottes egen utsago betyder fritiden, den fria tiden mycket. Han menar att den fria tiden tillbringar

han med någon kompis. Han hävdar att intresset till något engagemang inte föreligger. Eftersom han inte

vill bli utpekad av någon på träningen. Totte påpekar att han just nu befinner sig i någon form av

emotionell kris. Att skapar relation till andra människor i samband med föreningsverksamhet klarar han

inte av just nu. ”Jag har funderat på att börja springa men det har inte blivit av. Före intagningen var jag

medlem i schackklubben” (Totte).

Sabina beskriver sin fritid som monoton. Hon säger att hon oftast tillbringar all sin lediga tid

framför TV. I bland läser hon böcker. Hon berättar att hennes vänner kontinuerligt försöker

motivera henne till ett aktivt föreningsliv. Sabina menar att vänner ställer orimliga krav på henne.

Hon är omotiverad och upplever stigmat som en faktor till hennes isolering. Hon vill själv

komma till insikt när hon vill engagera sig.” Jag upplever mina vänner som jobbiga då de

försöker motivera mig till fritidsaktiviteter. För dem är det en statuspryl, med jag ser det som

belastning” (Sabina).

Konklusion: Fritidens olika roller värdesätts olika i förhållande till den före detta frihets-

berövades tidigare fritids/idrottsutövande samt nöjesvanor. I det flesta fall verkar stigmat olika

beroende på hur fritiden definieras uppfattas och nyttjas. Stigmat på fritiden då idrott utövas visar

minimala tecken på stigmatisering, medan föreningsaktiva uppvisade större oro över att bli

utpekade av någon som känner till intagningen. Nöjeslivet visade sig också problematiskt, då

många fängelse/ häktespersonal arbetar också som diskotek/ krogvakter. Det framgår tydligt att

samtliga intervjuade uppvisar oro över att bli utpekad eller nekad inträdet.
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5. Diskussion
Slutsatser i analys, diskussion och teorianknytning.
I detta avsnitt har jag valt att väva samman slutsatser i analys, diskussion och teorianknytning.

Jag har delat upp teman efter de fyra avsnitt som använts i intervjuredovisningen, sociala

konsekvenser av frihetsberövandet, relation till familjen, relation till vänner och övriga, samt

relation till fritiden.

5.1 Sociala konsekvenser av frihetsberövandet
Psykiska konsekvenser

Vid diskussionen om konsekvenser av frihetsberövandet lyfter intervjupersonerna fram stigmat

och depressioner som en central konsekvens beträffande rollen som samhälleligt deltagande. Det

fanns också en uppfattning om att depressioner och obearbetade upplevelser utgjorde ett av

hindren för att delta i samhället. Tina, Linda och Totte blev i behov av psykologiskt stöd för att

bearbeta den psykiska stressen vid intagningen och förvirringen kring livsformsombyte. Genom

professionell psykologisk hjälp har intervjupersoner kommit närmare sin ursprungliga miljö. Om

jag relaterar detta till Johansson & Miegel (1996:46) och deras beskrivning av en psykoterapeut

som en person vars uppgift är att hjälpa sina patienter att bearbeta traumatiska upplevelser. En

terapeut får tillgång till klientens hela livshistoria ur det förflutna och i nuet. Hans arbete

kännetecknas av respekt för klientens beroendeställning och deras sätt att uppfatta sig själva. Här

kan man se samma utveckling beträffande psykiska effekter av frihetsberövandet hos de tre som

påverkar dem negativt i deras roll som samhällsdeltagande.

Ekonomiska konsekvenser

Det framkom även att Johan och Linda i samband med intagningen förlorat sitt arbete respektive

utbildningsplats. Båda erfor konsekvenser av intagningen exempelvis medförde frihetsberövandet

ekonomiska påföljder i form av förlorat arbete samt utbildningsplats. Konsekvenserna resulterade

i ekonomiska förluster vilka i sin tur kompenserades med lån från släkten och kompletterande

ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen.

Sociala konsekvenser

Vid diskussionen om sociala konsekvenser generellt framkom bland annat att samtliga som hade
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arbete fick dölja intagningen på arbetsplatsen och inför nya människor. I diskussionerna framkom

det också att samtliga åtta upplevde stigmatiseringen av intagningen i häktet som det

grundläggande hindret för samhälleligt deltagande. Detta kan man se till stor del överensstämma

med Goffmans (1963: 86) definition av stigma. Han talar om fem typer av stigma i det här

avseendet är det mest lämpligt att knyta an till stigmat som fläckar på den personliga karaktären

exempelvis fängelsevistelser. Före detta frihetsberövade personer bär på ett osynligt stigma. Då

består inte problemet i potentiella skillnader som uppstår i sociala förhållanden utan i att dölja de

nedvärderade karaktärsdragen. Det ovanstående kan relateras till intervjupersonernas

ansträngningar att ständigt behöva dölja exempelvis vistelsen i häktet inför okända människor

och på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis kan man säga att konsekvenserna av frihetsberövandet

grundar sig dels på den psykiska påfrestningen och dels på stämplingen som misstänkt för brott.

De ovan beskrivna faktorerna kan ses som bidragande till individens växlande roll i samhället.

5.2 Relation till familjen
Utifrån de intervjuades perspektiv är det rimligt att anta att familjens stöd och förförståelse av

händelsen i stort präglas av en känslomässig relation. De intervjuade inkluderar sina föräldrar,

släktingar och vänner i den främsta sociala nätverket. Förutom att fungera som stöd erbjuder

föräldrar viktiga möjligheter då anpassningsproblem uppstår i samband med frigivningen.

Intervjupersonerna lyfter fram betydelsen av det sociala stödet som en central aspekten i

återanpassningsprocessen. Primärgruppens stöd har varit en av de grundläggande faktorer till att

delta i samhället exempelvis genom uppvisad empati, och öppenhet samt ekonomisk hjälp. Att

förklara samhällets moraliska natur kan delvis göras med socialisationen som en ständigt

pågående process livet igenom. Jag ser det meningsfullt att knyta an till respondenterna och deras

sätt att beskriva återsocialiseringen efter frigivningen. Detta kan ses till stor del överensstämma

med Durkheims åsikter om samhällets moraliska natur. Han menade att mänsklig interaktion i en

social gemenskap ger upphov till en tendens att ta sig likartade värderingar. Dessa värderingar

ger i sin tur upphov till förväntningar och krav på hur de enskilda individerna ska bete sig inom

ramen för gruppen. Förändringar av samhällshelheten påverkar också gruppens värderingar men

då gruppen utgör ett mikrokosmos förändras inte de olika gruppernas position gentemot varandra.

Cuff & Payne (1996:42). I denna grupp är det endas Linda, Paul och Totte som upplever att de

inte fick någon stöd från familjen. I samband med intagningen i häktet försvagades relationen till

primärgruppen. Ytterligare en aspekt belyses tydligt exempelvis familjens avståndstagande från
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den före detta frihetsberövade resulterade i att vännerna och psykolog samt socialsekreteraren

blev viktiga signifikanta andra. I en jämförelse mellan de intervjuade som erfor familjens stöd

och de som inte fick något stöd framkommer det dock marginella skillnader i framförallt att

familjestödet skulle ha större betydelse jämförelsevis med kamratstödet för ett samhälleligt

deltagande. Det ovan beskrivna kan kopplas till Meads begrepp signifikanta andra. Signifikanta

andra förknippas oftast med uppväxtåren och personer som står en nära t.ex. föräldrar, syskon,

lekkamrat eller läraren men även i vuxenlivet kan ny signifikanta andra aktualiseras. Exempelvis

kan en vän, psykolog och socialsekreteraren bli den signifikanta andra Trost & Levin (1996:52 ).

Tina, Johan, Larry, Emily och Sabina anser att relationen till primärgruppen efter intagning är

oförändrad. Emily och Larry hävdar att de efter frigivningen kommit närmare primärgruppen

genom större öppenhet och tillgänglighet till varandras levnadssätt. Den ovan beskrivna goda

relationen till primärgruppen influerade positivt på de frigivna beträffande samhällsdeltagande.

Samtliga åtta intervjuade betonar betydelsen av socialt stöd och motivation från familjen och

vänner som en av de faktorer som positivt inverkat på deras roll som samhälleligt deltagande.

Enligt alla intervjuade komplicerades deltagande i samhället efter frigivningen på grund av

depressioner, dålig självkänsla, stämplingen som häktad. Resultatet visar också att empati är en

annan viktig faktor som inverkar på individens deltagande i samhället. Cooley menar att om vi

vill förstå människans beteende så måste vi först förstå dess betydelse för människan exempelvis

måste vi förstå människans grunder, och detta gör vi bäst genom det Colley kallar för empati. Att

känna empati betyder inte enbart att förstå människan. Cooleys resonemangen kan relateras till

symbolisk interaktionism och tolkningen av empatin genom att överta den andres perspektiv samt

att definiera utifrån den andres situation på så sätt sätter man sig in i den andres

föreställningsvärld. Uppnår man det har man lyckats empatisera Trost & Levin (1996:62).

5.3 Relation till vänner och övriga
Ett av det mest framträdande hindret vad gäller samhällelig deltagande efter frigivningen

kan relateras till stigmat och förändrat beteendemönster som konsekvenser av intagningen.

Mot bakgrund av dessa faktorer framträder stigmat som ett allvarligt problem för deltagandet i

samhället. Samtliga åtta intervjuade framhåller att rollen som frihetsberövad överskuggas av

misstänksamhet i det sociala livet. Stämplingen som häktad och misstänkt för brott resulterade i

stort sätt för alla intervjuade i någon form av social isolering och utanförskap. Stigmat återspeglas
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också i de intervjuades utsagor och kan därför anknytas till Goffmans teori om stigmat. Termen

osynligt stigma kan relateras till före detta frihetsberövade. De bär på ett osynligt stigma.

Goffman (1963:13) beskriver hur avvikelser och stigmat kan te sig i vardagliga situationer för

den stigmatiserade. Goffman exemplifiera i jämförande syfte två personers uppförande i samband

med ett biblioteksbesök, han jämför en kriminell persons beteende och en ung mans uppförande.

Den unga mannen uppträder naturligt han känner ingen ångest inför biblioteksbesöket, medan

den kriminella mannen däremot beskriver besöket som ångestfyllt: ”I can remember before now

on more than occasion, for instance, going into a public library near where I was living, and

looking over my shoulder a couple of times before I actually went in just to make sure no one who

knew me was standing about and seeing me do it ”(A.a). Detta utgör ett exempel på hur

respondenterna kan uppleva sitt stigma i vardagslivet. Ovan beskrivna exemplet talar för en

koppling till respondenternas vardagsupplevelser vad gäller arbetet, fritiden, nöjeslivet.

Samtliga arbetande intervjuade bytte självmant arbete på grund av stigmat och förändra självbild.

Just av den anledningen att undvika att bli utpekad av någon som f.d. häktad. Johan blev uppsagd

i samband med intagningen och Sabina sjukskrev sig på grund av den psykiska stress intagningen

medfört. Hon hänvisar till inre faktorer som hinder för hennes psykiska hälsa exempelvis hennes

oro att någon ska peka ut henne som tidigare misstänkt för brott. Endast Paul upplever inga yttre

hinder för ett samhälleligt deltagande. Som framgår av ovan beskrivna arbetstagarnas relation till

arbetet så talar det för vagt intresse från arbetsgivaren att bemöta före detta häktade. Det

framkom även i intervjuerna att samtliga fem upplevde förändrad attityd hos vissa i

bekantskapskretsen. Attitydförändringar från sekundärgruppen yttrade sig exempelvis genom

misstänksamhet och avståndstagande. Bortfallet av umgänget fick centrala konsekvenser för de

intervjuades självbild. Detta talar för Hiltes resonemang kring Beckers stämplingsteori.

Stämplade personer påverkas i sin självbild eftersom de placera in i en ny kategori som

exempelvis, brottsling och uppfattas negativt, samt undervärderas av sin omgivning. Detta

påverkar i sin tur den stämplade negativt i att delta i det sociala livet Hilte (1996:128). Övriga

intervjuade observerade ingen distanstagande av sekundärgruppen i samband med intagningen.

Det karaktäriserade för de flesta före detta frihetsberövade var att samtliga upplevde ett

beroendeförhållande till sina vänner. I samband med försvagad sjävbild vid intagningen uppstår

ett beroendeförhållande mellan de frigivna och stödpersoner. Rollen som intagen hindrar
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ytterligare ett samhälleligt deltagande i form av att rollen som före detta intagen har negativ

effekt på individen exempelvis, så uppstår svårigheter att fatta egna beslut och ta egna initiativ

utifrån sin egen ståndpunkt. Stämplingen som avvikare har negativ inverkan på individen.

Intervjupersonen försöker eliminera stigmat genom ett rollbyte. Detta kan man till stor del se

överensstämma med Ebaugh och hans begrepp EX- rollen. Han menar att människor i vårt

samhälle är benägna att vid något tillfälle i livet byta roller. Oftast sker rollbytet i samband med

någon traumatisk inre/yttre faktor. I samband med rollbytet uppstår en process som orsakas av ett

antal faktorer exempelvis rollens betydelse för individens identitet, valmöjligheter samt rollens

sociala karaktär. Förändringen uppvisas först när individen fattat beslutet att byta roll.

Exempelvis genom att lämna den gamla rollen försöker individen frigöra sig från stigmat och inta

en ny roll. Ett lyckat rollbyte grundar sig främst på den tidigare rollens definition exempelvis om

den tidigare rollen har haft önskvärd eller stigmatiserande effekt. Rollbytet som relateras till

stigmatiseringen upplevs av den stigmatiserande som förvirrande, även grupptillhörigheten går

förlorad, individen hamnar i en gråzon. Därmed känner sig individen inte hemmavarande i någon

grupp Johansson (1999:105:106). Alla intervjuade uttrycker välviljan till att delta i samhället

exempelvis genom att studera, arbeta, och bearbeta sina upplevelser för att därefter fungera

normalt i samhället. Johan läser på högskolan, Larry och Linda har sökt till olika utbildningar och

Tina har bytt arbete. Paul uttrycker önskan om att arbeta och delta i samhället precis som alla

andra. Endast Sabina är sjukskriven. Hon påvisar betydelse ett arbete, men hon utesluter sin forna

arbetsplats.

5.4 Relation till fritiden
Utifrån resultatet framkom det att fritidsbeteendet påverkats olika efter intagningen, beroende på

hur fritiden definieras och uppfattas. Linda, Totte, Larry och Paul var före intagningen fritids -

aktiva, de uppvisade en aning mindre engagemang efter frigivningen. Samtliga intervjuade var

uppmärksamma på att någon kunde peka ut dem som tidigare häktad. Respondenterna anser att

ett fritidsengagemang underlättar övergångsfasen från en institutionell livsform och omvänt till

hemmiljön. Utifrån det ovan beskrivna kan man dra slutsatser att frihetsberövandet förändrade

motsatt deras fritidsvanor. Linda aktiverade sig med syftet att glömma passiviteten i häktet. Jag

har utgått ifrån före detta häktades relation till fritiden med utgångspunkt  i rollförändringen

efter intagningen. Den bild som tonar fram är varierande. Linda, Paul, Larry och Johan är i större

utsträckning fritidsaktiva än övriga i gruppen. Linda uppgav även andra aktiviteter utöver
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idrottsengagemang. Jag tycker dock att jag här kan dra några generella slutsatser inom gruppen

beträffande förändrad roll i förhållande till fritidsengagemang efter intagningen. Fritidens olika

roller värdesätts olika i förhållande till den före detta frihetsberövades tidigare fritids och idrotts-

utövande samt nöjesvanor. I det flesta fall verkar stigmat olika beroende på hur fritiden definieras

och uppfattas och disponeras av respondenterna. Stigmat på fritiden då idrott utövas visar

minimala tecken på stigmatisering, medan Totte och Sabina som innan intagningen varit

föreningsaktiva uppvisade större oro över att bli utpekade av någon som känner till intagningen.

De hävdar att föreningsandan uppmanar till större gemenskap och interaktion jämförelsevis med

de som utövar idrott enskilt. Stigmat inom idrotten innehar inte samma dynamiska betydelse som

i föreningsverksamheter och nöjeslivet. Nöjeslivet föreföll däremot mera problematiskt, eftersom

många fängelse/häktespersonal arbetar också som diskotek/ krogvakter samt affärskontrollanter,

och det därför föreligger större risk att bli utpekad. Detta lägger grunden åt spridningsmöjligheter

av stigmat genom exempelvis, det ovan beskrivna. I Hiltes (1996:12) beskrivning av stämplingen

ifrågasätter han syftet med stämplingen och tillvägagångssätt då individer stämplas. En viktig

fråga som berörts är syftet med stämplingen för de som stämplar? Detta kan relateras till det ovan

beskrivna, vem vinner på att stämpla enskilda individer? (A.a).

5.5 Sammanfattning: Mitt resultat talar för att stigmat är ett nyckelord. Tittar man närmare på

hur stigmatiseringen kan ha påverkat före detta intagnas roll som samhälleligt deltagande, kan

vissa mönster skönjas. Exempelvis, har tre intervjupersoner bytt arbete för att inte bli påminda

om intagningen på arbetsplatsen, två av de intervjuade lever delvis ett isolerat socialt liv med

endast relation till en begränsad krets. En är sjukskriven. Övriga går i terapi. Dessa faktorer och

rollen som intagen hindrar ett samhälleligt deltagande. Samtliga försöker frigöra sig från

stämplingen som misstänkt för brott, genom att göra ett rollbyte exempelvis, med ny en

befattning samt att gå i terapi för att förstå det inträffade och reparera skadan efter intagningen

samt att försöka lämna den negativa rollen som intagen. Resultatet visar att trots konsekvenserna

deltar hälften av de intervjuade i samhället i form av socialt umgänge, arbete, utbildning, fritids-

aktiviteter. Två har i samråd med stödpersoner och psykolog utformat handlingsplaner inför

framtiden.
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Intervjuguide                                                                       Bilaga 1.

Teman: Eventuella konsekvenser efter frigivningen

1. Erfor du några konsekvenser efter frigivningen? Vilka?

2. Hur hanterade du dessa konsekvenser? blev du i behov av någon hjälp i så fall vilken?

3. Vilken konsekvens har varit svårast att hantera? Varför?

2. Relation till familjen

1. Hur blev du bemött av din familj/släkten efter frigivningen?

2. Hur reagerade familjen på intagningen?

3.Var du i behov av socialt/ekonomisk stöd? Fick du stödet inom familjen?

4. Har frihetsberövandet förändrat relationen till familjen? Om ja på vilket sätt?

5. Har familjerelationen påverkat dig positivt/negativt i din återanpassningsprocess?

3. Relation till vänner och övriga

1. Hur blev du bemött av dina vänner och övriga efter frigivningen?

2. Har frihetsberövandet förändrat relationen till dina vänner och arbetskamrater?

  om ja/nej motivera?

3. Upplevde du någon speciell stöd från vänner som var betydelsefull för dig?

4. Har vänner och övriga  haft positiv/negativ inverkan på återanpassningsprocessen?

4. fritidsaktiviteter

1. Har fritiden någon speciell betydelse för dig?

2. Är du förenings /idrottsaktiv, om nej motivera varför?

3. Var du förenings/idrottsaktiv före frihetsberövandet?

4. Aktiverar du dig mer/mindre nu än före frihetsberövandet? Om ja/nej, motivera varför?
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