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Titel: “Jag är inte mitt belastningsregister” Före detta kriminellas upplevelser av arbete i 
relation till social inkludering och exkludering 

Författare: Rebecca Jonsson och Filip Klingström 
 
 
Sammanfattning 
På dagens arbetsmarknad har det blivit allt vanligare att arbetsgivare begär utdrag ur 
belastningsregistret vilket hämmar före detta kriminellas möjligheter att få en nystart och 
integreras i samhället. Tidigare forskning visar på att de som finner ett arbete efter avtjänat 
straff löper mindre risk för att återfalla i brott samtidigt som arbetsgivarnas benägenhet att 
begära utdrag ut belastningsregistret ökar. Med utgångspunkt i detta har vårt syfte varit att 
undersöka och belysa hur före detta kriminella ser på sina möjligheter att få ett arbete i relation 
till belastningsregistret och dess effekt samt hur arbete och social inkludering/exkludering har 
inverkan på varandra. För att besvara vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ studie baserad 
på semistrukturerade intervjuer med medlemmar i organisationen KRIS (Kriminellas Revansch 
I Samhället).  
 
Resultatet från vår studie har påvisat att belastningsregistret försvårar möjligheterna för före 
detta kriminella på arbetsmarknaden och bidrar till känslor av social exkludering. Det har 
framkommit att arbete kan ha en positiv inverkan på social inkludering men likväl kan en 
individs sociala inkludering skapa möjligheter att finna arbete. Den slutsatsen vi dragit är att 
arbete är en av de viktigaste faktorerna för före detta kriminellas inkludering i samhället och 
möjligheten till arbete skapas främst genom kontakter. Vi har även funnit att 
belastningsregistret är kontraproduktivt då det får en indirekt negativ brottsförebyggande 
verkan på samhällsnivå, då de utan arbete lättare återfaller i brott. Således bidrar 
belastningsregistrets användning till att fler människor exkluderas och att risken för att fler 
brott begås ökar, i strävan efter att skydda människor från brottslighet. 

 

Nyckelord: Belastningsregister, Före detta kriminella, Arbete, Social inkludering, Social 
exkludering, Socialt arbete 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Title: “I’m not my criminal record” – Former criminals experience of work in relation to social 
inclusion and exclusion 

Authors: Rebecca Jonsson and Filip Klingström 
 
 
Abstract 
At today's labor market it has become increasingly common for employers to request a 
criminal background check and get access to the employees criminal record. This impedes the 
potential of former criminals to get a new start and integrate into society. Previous research 
show that those who find work after they finished their penalties runs a lower risk of 
recidivism in crime at the same time as employers tendency to request for criminal records 
have increased. On the basis of this, our aim has been to examine and illustrate how former 
criminals experience their opportunities to find a work in relation to the criminal record and its 
effect, as well as how work and social inclusion/exclusion have an impact on each other. To 
answer our aim, we have conducted a qualitative study based on semistructured interviews with 
members of the organization KRIS (criminals comeback in society). 
 
The results of our study have shown that a criminal record makes it difficult for former 
criminals on the labor market and contributes to feelings of social exclusion. It has been found 
that work can have a positive impact on social inclusion, as well as an individual's social 
inclusion can create opportunities to find a work. The conclusion we’ve made is that work is 
one of the most important factors for the inclusion of former criminals in society and the 
possibility of work is mainly created through contacts. We have also found that the criminal 
record is counterproductive since it has an indirectly negative crime prevention effect at 
community level, since those who don’t find work more easily return to crime. Thus, the use 
of the criminal register contributes to the exclusion of people and the risk of more crimes 
being committed, in order to protect people from crime. 

 

Key words: Criminal record, Former criminals, Work, Social inclusion, Social exclusion, Social 
work 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord      
Först och främst vill vi tacka varandra för ett väl genomfört arbete, det har varit långa och 
intensiva veckor men tillsammans har vi sett till att de kantats av mer skratt än uppgivenhet. 
Vårt allra största tack vill vi rikta till KRIS, ni har från första stund tagit in oss i gemenskapen 
och fått oss att känna oss mer välkomna än vi någonsin kunnat räkna med. Utan era 
upplevelser, era erfarenheter och er vilja att dela med er hade denna studie inte varit möjlig att 
genomföra. Ni har varit ovärderliga! 
 
Vi har tillsammans skrivit denna uppsats och därmed har vi gemensamt ansvar för dess 
samtliga delar.  
 
Rebecca Jonsson och Filip Klingström 
Halmstad 4 juni 2018. 
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1. Inledning      
Ett arbete är i dagens samhälle förknippat med självständighet och frihet, genom arbete skapas 
förutsättningar för ett ökat socialt umgänge samt en stabil inkomst och individer med en stabil 
inkomst har större valmöjligheter och mår dessutom bättre (Sykes 2017). Att ha ett arbete och 
försörjning är också en norm vilket genererar att de som står utanför arbetsmarknaden löper 
ökad risk för att hamna i social exkludering (Furåker 2010), ett tillträde till arbetsmarknaden 
innebär således inte endast ett arbete utan även trygghet och social inkludering. Social 
inkludering innebär att individen är del av ett socialt sammanhang, exempelvis 
arbetsmarknaden. Social inkludering är viktigt för individers utveckling och välmående i 
samhället (Madsen 2006), medan social exkludering oftast associeras med sociala problem 
(Petersson & Davidsson 2016). Att vara exkluderad innebär en begränsning och uteslutning 
från olika samhälleliga och sociala arenor vilket således påverkar de möjligheter en individ har 
att verka i och vara del av samhället (Davidsson & Petersson 2016). Individer som är socialt 
exkluderade kan bli stämplade och ses som avvikande. För en individ kan stämplingsprocessen 
innebära stora konsekvenser för såväl den sociala inkluderingen som för självbilden och det 
påverkar individen i dennes livsföring. Dessutom tenderar individer vilka anses vara stämplade 
att söka sig till sammanhang där avvikelsen inte anses avvikande, de skapar således en 
gemenskap utanför samhällets normer (Becker 2006).  
 
Trots att vi i Sverige idag har väl utbyggda välfärdssystem är det en börda för individen att inte 
själv kunna tillgodose sina egna behov och därigenom vara beroende av samhället. Att inte 
vara en del av arbetsmarknaden är ett stort problem för många och alla har inte samma 
möjlighet att få ett arbete och därmed infria detta samhällskrav (Furåker 2010). Hass och 
Saxon (2012) beskriver hur det blir allt svårare för före detta kriminella att få ett arbete, när 
straffet är avtjänat finns ett av de mest centrala problemen kvar som också beskrivs vara ett av 
de svåraste, att finna ett arbete. Känslan av frihet är kortvarig då kampen att komma tillbaka 
och anpassa sig till samhället snabbt tar över (Hass & Saxon 2012), när straffet avtjänats är de 
före detta kriminella inte heller fria eftersom brottet finns dokumenterat och registrerat i 
belastningsregistret. Ett utdrag ur belastningsregistret är enligt lag obligatoriskt för vissa 
arbetssökande, exempelvis arbetssökande inom barnomsorg och sjukvård. Det har på senare år 
dock blivit ett allt vanligare krav från arbetsgivare inom samtliga sektorer på arbetsmarknaden 
att begära att den arbetssökande delger utdrag ur sitt belastningsregister, trots att det enligt lag 
inte erfordras (Backman 2012). Mellan 2016 och 2017 skedde en ökning på 60 000 utdrag ur 
belastningsregistret (Polisen 2016 & Polisen 2017) och rikspolisstyrelsen uppskattar att cirka 75 
procent av de utdrag som enskilda personer gör sker på begäran av en arbetsgivare som inte 
har lagligt stöd för att begära ett utdrag på egen hand. Denna ökning är en bidragande faktor 
till att fler före detta kriminella får svårare att hitta ett arbete och det medför problem för de 
som bestämt sig för att sluta med kriminalitet (Backman 2012).  
 
Med utgångspunkt i detta anser vi att det här är ett problemområde som är ytterst relevant att 
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belysa och ligger inom ramen för det sociala arbetets område. Det bör exempelvis ligga i det 
sociala arbetets intresse att inkludera människor oberoende av deras tidigare gärningar då det  
enligt Meeuwisse och Swärd (2006) är det sociala arbetets uppgift att fokusera på svaga 
samhällskategorier och hjälpa dem uppnå god levnadsstandard. Socialt arbete har även till 
uppgift att verka för att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden ger 
förtryckande sociala konsekvenser på individ och gruppnivå (Meeuwisse & Swärd 2006), ett 
stöd vi anser att vår målgrupp kan behöva för att frångå sociala problem. 
 
Vi har i vår studie valt att intervjua personer med en eller flera anmärkningar i 
belastningsregistret då de har en direkt erfarenhet av det belysta problemområdet vi valt att 
undersöka. Det kan vara lätt för en individ att endast betrakta världen utifrån sina egna ögon 
och skapa sin egen världsbild baserad på dennes uppfattningar och upplevelser. Vi vill därför 
åskådliggöra problematiken utifrån de som i själva verket berörs och lever med sociala problem 
kopplade till sin tidigare kriminalitet. För att finna respondenter har vi tagit kontakt med 
organisationen KRIS. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar     
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur före detta kriminella med en anmärkning i 
belastningsregistret upplever sina möjligheter att erhålla ett arbete och hur det påverkar 
individens upplevelse av inkludering och exkludering. Vi undersöker också hur erfarenheter av 
inkludering och exkludering upplevs ha effekt på möjligheten att erhålla arbete. 
 
För att besvara detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats:  
1. Hur upplever före detta kriminella belastningsregistret och hur påverkas möjligheten att 
erhålla arbete av att ingå i registret? 
2. Hur upplever före detta kriminella att ett arbete bidrar till social inkludering respektive social 
exkludering? 
3. Hur upplever före detta kriminella att social inkludering respektive social exkludering kan 
påverka deras möjligheter på arbetsmarknaden? 
 
2. Begreppsdefinitioner      
Brott, handlingar som är förbjudna enligt lag och således kan leda till straff, exempelvis i form 
av frihetsberövande eller böter (Nationalencyklopedin 2018). 
Frihetsberövande påföljd, straff vilket medför en förlust av individens frihet, exempelvis 
fängelse (Nationalencyklopedin 2018). 
Kriminalitet, benämning för begångna handlingar vilka är straffbelagda (Nationalencyklopedin 
2018).  
Sociala problem, brister i människors levnadsförhållanden där ett så stort antal individer 
omfattas av problematiken att staten eller enskilda organisationer anses behöva ingripa 
(Nationalencyklopedin 2018).  
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2.1 Före detta kriminella som benämning 
Vi kommer i vårt arbete att benämna respondenterna som före detta kriminella. Detta var en 
benämning vi till en början ville undvika då vi inte vill stämpla dem som något de inte 
identifierar sig med. I samråd med våra respondenter framkom det dock att samtliga fann 
denna benämning som mest passande, de beskriver sig själva som före detta kriminella och de 
alla är medlemmar i föreningen Kriminellas Revansch I Samhället. 
 
3. Bakgrund  
I detta avsnitt lyfts relevant bakgrundsfakta för att skapa förståelse kring belastningsregistret och dess historia, 
det ges även en kort beskrivning av organisationen KRIS. 
 
3.1 Belastningsregistret 
I Sverige finns en lång och stark tradition gällande upprättandet av stora databaser som 
innehåller uppgifter om befolkningen och det offentliga rummet (Backman 2012). Det unika 
personnummer som tilldelas individen vid födseln gör det möjligt för stat och samhälle att 
finna information om varje individ och säkerställa att personer identifieras korrekt. Fram till 
1960-talet betraktades möjligheten att göra utdrag ur belastningsregistret som en börda för före 
detta kriminella, vilket antogs hindra deras återintegrering i samhället och deras integritet skulle 
därför skyddas. Fram till 1989 fanns därför ingen allmän rätt som innebar att enskilda individer 
hade rätt att begära utdrag ur sitt belastningsregister med avsikten att skydda individer från att 
tvingas visa registret för exempelvis arbetsgivare (Backman 2012). Sedan 1998 har dock en 
enskild individ rätt att på begäran få ta del av sitt belastningsregister om det exempelvis krävs 
av arbetsgivaren (SFS 1998:620), detta kallas §9-utdrag. En anmärkning i belastningsregistret 
kvarstår i regel i tio år om individen som begått gärningen inte begår ytterligare brott inom 
denna tidsrymd (SFS 1998:620).  
 
Ett dilemma med belastningsregistret är att det från arbetsgivarnas sida hävdas att 
belastningsregistret är något som kan ge dem möjlighet att rekrytera “trovärdiga” och 
“lovande” anställda (Backman 2012), samtidigt som studier visar på att de som får ett arbete 
har en låg risk för återfall (Uggen 2000). Det finns således en konflikt mellan arbetsgivarens 
rädsla för att anställa individer som kan vara benägna att begå brott samtidigt som de individer 
som får ett arbete är de som är minst benägna att återfalla (Backman 2012 & Uggen 2000). 
Trots att det är tillåtet för vissa arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret och att det 
i enskilda fall kan förebygga brott, så har det i praktiken en motsatt effekt sett till 
brottsförebyggande arbete på en strukturell nivå (Uggen 2000).  
 
Under 2000 talet har tillgängligheten av dessa utdrag och trycket från arbetsgivare ökat. Utdrag 
ur belastningsregistret krävs av allt fler arbetsgivare, vilket sägs ha sin grund i att det blev 
obligatoriskt att begära ut utdrag från de individer som arbetade och sökte arbete inom skola 
och barnomsorg. Idag har ytterligare branscher fått tillgång till rätten att göra utdrag ur 
belastningsregistret, efter beslut fattade av riksdag och regering (Backman 2012).  
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3.2 KRIS 
KRIS eller Kriminellas Revansch I Samhället är en ideell förening för före detta kriminella och 
missbrukare. Föreningen bildades 1997 och innehar idag cirka 5000 medlemmar spridda över 
hela Sverige. Grundidén med KRIS är att de möter upp den som friges efter ett fängelsestraff 
och den som behöver stöd och är motiverad till förändring ska erbjudas hjälp. Föreningen har 
som ambition att erbjuda ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk, det nya nätverket ska 
vara en hjälp och göra det möjligt för medlemmarna att leva ett liv utan kriminalitet och droger 
(Kris 2018). 
 
KRIS beskriver sig som ett komplement till de stödinsatser som samhället erbjuder i övrigt. De 
erbjuder exempelvis enskilda samtal på anstalter och häkten, boendeverksamhet, 
fritidsaktiviteter, fadderverksamhet, utbildningar och kurser. De bistår även medlemmar i viss 
mån med arbete och praktikplats, både genom arbete inom föreningen och med externa 
aktörer. Således ska medlemmarna integreras på arbetsmarknaden och ges förutsättningar för 
att uppnå ett liv utan droger och kriminalitet. För att få stöd av KRIS samt bli en fullvärdig 
medlem så ska de fyra honnörsorden följas: Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och 
Solidaritet (KRIS 2018). 

4. Tidigare Forskning 
I detta avsnitt presenteras relevant internationell samt nationell forskning. Med hänsyn till vårt syfte har detta 
avsnitt delats upp i tre olika underteman, där undertemat “belastningsregistrets kontraproduktiva effekt” ger en 
inblick i belastningsregistret, “arbete och social inkludering/exkludering på arbetsmarknaden” skapar 
förutsättningar för att analysera hur arbete och social inkludering och/eller exkludering påverkar varandra 
samt “stämpling” som skapar förståelse för stämplingsteorin och hur stämpling påverkar individens självkänsla 
och således självbilden. Dessa teman har även legat till grund för vår intervjuguide och väglett oss i vår 
tematisering av materialet.  
 

4.1 Belastningsregistrets kontraproduktiva effekt 
Backman (2012) undersöker i sin avhandling hur reglering och användning av 
belastningsregistret hos arbetsgivare har förändrats under 1900-talet. Detta genomförs genom 
analyser av tidningsartiklar, lagarbeten och utredningar. Avhandlingen är även baserad på 
intervjuer med fackförbund, arbetsgivarorganisationer samt arbetsgivare som inte har rätt att 
begära ut belastningsregistret och därför använder sig av §9 utdrag för att kringgå lagen.  
     
I studien försvaras användningen av “§9-utdrag” av arbetsgivare och fackliga företrädare med 
argumentationen att arbetstagaren fattar beslutet om denne vill uppvisa sitt belastningsregister, 
således tvingas inte arbetstagaren uppvisa sitt register och dennes integritet blir därmed inte 
kränkt (Backman 2012). Backman (2012) påpekar dock att individen hamnar i ett dilemma, 
medtar denne inte ett utdrag får hen inte arbetet men medtar hen det och har en anmärkning 
så är risken stor att denne inte får arbetet ändå. Detta motsäger arbetsgivarna då de hänvisar till 
att de endast använder belastningsregistret i de fall där uppgifterna är relevanta för 
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arbetsutövningen. Det visade sig inte stämma under tiden studien fortlöpte då det framkom att 
exempelvis en busschaufför inte endast kontrollerades för trafikbrott utan även för våldsbrott. 
Belastningsregistret används således inte endast som en riskbedömning kopplat till specifika 
arbetsuppgifter utan även som ett beslutsunderlag för om den arbetssökande ska erbjudas 
arbetet. Det existerar därmed en konflikt mellan intresset av att finna de som Backman (2012) 
uttrycker som “godtyckliga anställda” som inte begått brott och på grund av detta görs person- 
och riskbedömningar baserade på belastningsregistret för att exempelvis försöka tillgodose 
barns säkerhet på förskolor. Samtidigt ska enskilda individers integritet värnas och de ska ges 
en ny chans efter avtjänat straff. 
 
Ett utdrag ur belastningsregistret kan göra det svårare för före detta kriminella att återvända till 
ett “normalt” liv och på så sätt bryta en negativ trend. I en kvalitativ studie beskriver före detta 
kriminella att samhället stänger sin dörr gentemot de som en gång blivit dömda och nu har en 
anmärkning i belastningsregistret (Kenemore & Roldan 2006). Att finna ett arbete blir därmed 
svårare och frestelsen att återvända till det kriminella livet blir större ju längre exkluderingen 
från arbetsmarknaden fortlöper (Souza, Losel, Markson & Lanskey 2015). 
            
I en studie från USA av Selbin, Mccrary och Epstein (2018) beskrivs hur personer med ett 
belastningsregister har avsevärt mycket svårare att få ett arbete än de som inte har ett, vilket 
leder till att många med ett belastningsregister står utanför arbetsmarknaden. Backman (2012) 
beskriver utifrån svenska förhållanden hur utdrag ur belastningsregistret har ökat lavinartat och 
att det således hindrar arbetstagare från att få komma på intervju eller erbjudas arbete. Selbin, 
Mccrary och Epstein (2018) beskriver hur arbetsgivare säger att de kan tänka sig anställa 
individer med ett belastningsregister, för att sedan i realiteten avstå från att göra det. För att 
komma till bukt med stigmatiseringen som följer av att söka arbete med ett belastningsregister 
så har de studerat ett program som genom juridiska åtgärder tar bort individers 
belastningsregister. Belastningsregistret likvideras således för ett antal individer och 
konsekvenserna av att få ett rent belastningsregister har sedan studerats. Mer än 900 personer 
deltog i programmet och effekten av ett rent belastningsregister visade sig påverka möjligheten 
till arbete positivt, de som tidigare inte fick arbete visade sig i större utsträckning få arbete och 
dessutom stärkt självkänsla (Selbin, Mccrary & Epstein 2018). 
 

4.2 Arbete och social inkludering/exkludering på arbetsmarknaden 
I en artikel av Visher, Debus-Sherrill och Yaher (2011) baserad på en surveyundersökning med 
1200 före detta kriminella beskrivs det att en av de största och viktigaste utmaningarna före 
detta kriminella stöter på är att finna ett arbete. En kvalitativ studie baserad på intervjuer med 
unga män som nyligen avtjänat ett fängelsestraff gjord av Hong Chui och Kwok-Yin Cheng 
(2013) påpekar att hur duktig en individ är på sitt arbete inte tycks vara det centrala, det finns 
hinder efter avtjänat straff. Det beskrivs hur arbetsgivare inte vill säga rakt ut varför de inte 
erbjuds arbetet alternativt blir avskedade, respondenterna menar att den verkliga orsaken är att 
de är dömda trots att de avtjänat sitt straff men arbetsgivarna anger istället vaga anledningar, 
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vilka tycks vara tagna ur luften. Denna tes stärks i en studie av Souza et al. (2015) som bygger 
på återupprepade intervjuer med kriminella och deras partners före och efter avtjänat straff. 
Denna studie visar på att de före detta kriminella har svårare att få arbete efter ett avtjänat 
fängelsestraff trots att de gjort en positiv förändring i sitt liv genom att, till exempel, hålla sig 
borta från droger och alkohol. 
 
I Uggens (2000) experimentella studie undersöks hur före detta kriminella påverkas av att få ett 
arbete. Studien är baserad på två grupper, en kontrollgrupp och en grupp som erbjuds ett 
arbete med minimilön. Utifrån detta har intervjuer genomförts upprepade gånger under 3 år. 
Studien visar att de före detta kriminella som är över 26 år beskriver att arbetet blev en 
vändpunkt för dem i livet och de är mindre benägna att återfalla i brott jämfört med de som 
inte fått ett arbete. Detta trots att de arbetar för en minimilön. Hong Chui och Kwok-Yin 
Cheng (2013) visar dock på att ett arbete är viktigt och ses som en vändpunkt även för yngre 
människor. Respondenterna i studien beskriver vikten av att bli självförsörjande för att sedan 
kunna handskas med andra sociala problem, som bostadslöshet och svaga sociala nätverk.  
I en artikel av Bui och Morash (2010) där intervjuer har gjorts med kvinnor som varit 
kriminella beskrivs hur deras nätverk förändras radikalt efter avtjänat straff. De beskriver hur 
de återupptagit positiva och stödjande relationer och exkluderat sig från de nätverk som varit 
negativa i den bemärkelse att de inkluderat kriminella handlingar och droger. De beskriver hur 
detta varit nödvändigt för att de skall få en ny chans att integreras i samhället. Hong Chui och 
Kwok-Yin Cheng (2013) beskriver dock att det kan vara svårt att byta socialt nätverk. Flera 
respondenter i studien uttrycker att de alltid är misstänksamma, undviker och finner det svårt 
att socialisera sig med nya människor. Det är svårt att förklara åren då de avtjänat sitt straff och 
även om de har en bra dialog så vet de inte hur människorna egentligen känner för dem. De 
beskriver det som att det känns som att andra alltid ser ner på och dömer dem.  
Novo-Corti och Barreriero (2015) framhäver att det med hjälp av ett socialt nätverk går att 
motverka återfall och öka chansen för social inkludering. Känslan av tillhörighet, tillit och 
emotionellt stöd underlättar övergången till ett lagligt liv, stärker självkänslan, ökar chansen att 
finna sysselsättning och motivationen till att utbilda sig. I en artikel av Visher, Debus-Sherrill 
och Yaher (2011) benämns kontakter som en av de lättaste vägarna till arbete och majoriteten 
av de som deltagit i undersökningen påpekar att de har vänt sig till före detta arbetsgivare för 
att försöka få ett arbete. I de fall de har vänt sig till nya arbetsgivare visade det sig att de hade 
större chans att få arbetet om de inte nämnde sitt belastningsregister från början utan gav 
arbetsgivaren en chans att lära känna dem först. 
 
I en artikel av Doekhie, Dirkzwager och Nieuwbeerta (2017) har djupintervjuer genomförts 
med 24 personer under tiden de avtjänat sitt straff och 3 månader efteråt. Resultatet påvisar att 
de som avstått från brottslighet har fått en bostad, ett arbete och tjänat sina egna pengar. 
Respondenterna påpekar att det varit viktigt att känna att de kan ta hand om sig själva för att 
inte känna att de ligger samhället till last och bland de som fortfarande befinner sig i en 
kriminell livsstil benämns känslan av hopplöshet som orsak till att de inte bytt livsstil. De 
poängterar att de inte nödvändigtvis vill vara kriminella men upplever att de inte har något 
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annat alternativ då det känns som en omöjlighet att få ett arbete på grund av sitt 
belastningsregister. Det framkommer även i artikeln av Souza et al (2015) att risken att begå en 
kriminell handling ökar om individen inte finner ett arbete. I samma studie påpekade 
respondenterna vikten av att få ett arbete och känna sig behövda men resultatet visade att 
endast 30% av de 93% som hade för avsikt att få ett arbete efter avtjänat straff hade funnit ett 
arbete (Souza et al 2015).  
 
Forskning hävdar att social exkludering är en produkt av individuella faktorer och sociala 
relationer. När en individ får uppskattning och bekräftelse för förändringen i sitt beteende 
förstärks känslan av positivitet och att avstå från en kriminell livsstil bedöms lättare (Doekhie, 
Dirkzwager & Nieuwbeerta 2017). Om detta sociala stöd inte existerar och individen inte är en 
del av arbetsmarknaden så förstärks negativa beteenden vilket kan resultera i att individen 
avstår från att fortsätta förändringen av sitt beteende (Doekhie, Dirkzwager & Nieuwbeerta 
2017). Detta belyses även i en studie av Visher, Debus-Sherrill och Yaher (2011) där andelen 
inkomster från olaglig verksamhet steg allt eftersom tiden gick utan att individerna fann ett 
arbete efter att de blivit frigivna. Att hitta och upprätthålla en sysselsättning är för före detta 
kriminella en stor utmaning men även en nyckelfaktor för att bli socialt inkluderad, förbättra 
livskvalitén och undvika återfall i kriminalitet. Ett arbete är mer än bara ett arbete, det är en 
försörjning, bidrar till en stärkt självkänsla, skapar möjlighet att knyta sociala kontakter och är 
en väg in i samhället. 
 
I en studie av Novo-Corti och Barreriero (2015) baserad på intervjuer med före detta 
kriminella framkommer att vissa brott gör det svårare att få arbete då dessa bedöms vara värre 
än andra. Exempelvis påpekar före detta kriminella att de som begått stöld eller haft 
drogmissbruk har svårare att få arbete än de som begått ekonomisk brottslighet, då detta inte 
bedöms vara lika normstridande av arbetsgivarna.  
 

4.3 Stämpling 
I en kvalitativ studie med före detta frihetsberövade män och kvinnor gjord av Kenemore och 
Roldan (2006) beskriver individerna att det största hindret en före detta kriminell kommer att 
möta i sitt liv är att denne har varit dömd, det beskrivs som ett straff och en stigmatisering. 
Stigmatisering innebär att en individ märks och tillskrivs nedvärderande egenskaper på grund 
av att denne brutit mot rådande normer (Becker 2006), i detta fall att de begått ett brott. Det 
förföljer dem genom livet trots att de redan, tekniskt sett, avtjänat sitt straff. Frestelsen att begå 
brott ökar ständigt i takt med känslan av att inte passa in i samhället, det är därför viktigt att ha 
tillit till sin egen förmåga och inte falla tillbaka till tidigare livsstil (Kenemore & Roldan 2006), 
försök att avstå från brottslighet utmanas, om det konventionella, icke-kriminella livet ger en 
lägre självkänsla än det kriminella livet (Doekhie, Dirkzwager & Nieuwbeerta 2017). I en artikel 
av Hong Chui och Kwok-Yin Cheng (2013) beskriver respondenterna hur deras självkänsla är 
mycket låg, vilket flertalet gånger beskrivs grunda sig i avsaknaden av arbete samt deras 
belastningsregister. Det är svårt att få en arbetsintervju och lyckas de få en arbetsintervju så blir 
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de ofta avfärdade när de lämnar ut sitt belastningsregister. 
 
Flera av respondenterna i studien av Hong Chui och Kwok-Yin Cheng (2013) beskriver hur de 
stämplat sig själva som före detta kriminella. De beskriver deras tid i fängelse och det straff de 
avtjänat som en del av deras identitet, en del av identiteten som de beskriver som skamlig. Det 
är svårt att bete sig i sociala sammanhang och att hantera känslan av att hela tiden “bli 
avslöjad” som före detta kriminell. 

5. Teoretiska utgångspunkter    
Detta avsnitt berör de två teorier vilka varit en utgångspunkt i studien och i analysen av resultatet. I studien 
har vi använt oss av social inkludering och social exkludering samt stämplingsteorin, då dessa gett oss goda 
förutsättningar att genomföra en väl förankrad analys och således besvara vårt syfte. Teorierna har använts för 
att skapa en förståelse för hur arbete påverkar individens sociala inkludering/exkludering och hur social 
inkludering/exkludering påverkar möjligheten att få ett arbete. Teorierna har även använts för att hjälpa oss 
förstå hur före detta kriminella upplever det att ingå i belastningsregistret och vad denna stämpling kan 
innebära för enskilda individer. 
 
I detta arbete har vi använt oss av termerna social inkludering respektive social exkludering. I den forskning vi 
tagit del av använder sig olika forskare av olika uttryck så som social inklusion och exklusion, för samma 
fenomen, emedan vi valt att genomgående använda oss av inkludering samt exkludering för att skapa 
enhetlighet och klarhet för läsaren.  
 

5.1 Social inkludering och social exkludering  
Begreppen social inkludering och social exkludering är inga vedertagna teorier utan begrepp 
som fick sin spridning under 1990-talet då Europeiska Unionen lanserade en mängd åtgärder 
för att motverka den växande arbetslöshet som rådde inom Europa (Madsen 2006). Inkludering 
betyder medräkna och social inkludering innebär således att vara socialt innefattad i ett 
sammanhang där deltagande samt gemenskap är centrala dimensioner som möjliggör social 
inkludering. Genom att vara en del av ett socialt sammanhang blir det möjligt för individer att 
ta del av lärdomar och kunskap (Madsen 2006). Det sociala sammanhanget kan således 
innefatta sociala relationer som via värdemässiga och språkliga gemenskaper ger individen 
betydande kunskap för dennes livsföring och utveckling, varpå social inkludering är viktigt för 
främjandet av individers utveckling och välmående i det gemensamma samhället (Davidsson & 
Petersson 2016). Ordet exkludering innehar två betydelser, att stänga någon ute som redan är 
utanför samt att utesluta någon som har befunnit sig innanför (Madsen 2006). En person som 
är socialt inkluderad kan således efterhand bli socialt exkluderad. Exkludering innebär för 
individen begränsningar och utestängningar från olika samhälleliga och sociala arenor vilket 
påverkar vilka möjligheter en individ har att verka i och vara del av samhället (Davidsson & 
Petersson 2016). Konsekvensen av att vara socialt exkluderad medför också ökad risk för 
självexkludering. Valet att självexkludera sig grundar sig i att personer med sociala problem lätt 
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tenderar att dra sig undan på grund av att de vill undvika känslan av skam, vilken har sitt 
ursprung i den stigmatisering som sociala problem associeras med (Scheff & Starrin 2013).   
 
Social inkludering respektive social exkludering är processer vilka bör förstås i den kontext de 
verkar. För att förstå begreppen är det viktigt att se samhällets olika system som avgränsade 
och egna och inte som en del av en helhet, exempelvis bör arbetsplatsen, skolan och 
domstolsväsendet ses som avgränsade system med egna regler och förhållningssätt. En individ 
kan vara exkluderad i ett system men inkluderad i ett annat, vi är inte entydigt medlemmar i ett 
enda socialt system utan vi rör oss mellan olika system där de olika systemen tillskriver oss 
roller och egenskaper. Exempelvis kan en individ ha en ledande och socialt inkluderad roll på 
arbetsplatsen men vara socialt exkluderad från ett politiskt parti (Jönhill 2012). Utifrån dessa 
olika system kan individen sedan inkluderas beroende på om denne väljer att underställa sig de 
regler som finns inom systemet och har möjlighet att följa dem. Att ingå i ett system kan 
således leda till att en individ blir exkluderad från ett annat på grund av att det system individen 
ingår i kan motsätta sig eller avvika från det andra systemets regler. Att avvika behöver inte 
betyda något negativt för individen om den inte har någon avsikt att ingå i systemet den är 
exkluderad från. Exempelvis kan en individ som frångår kriminalitet se exkluderingen från det 
kriminella nätverket som positiv, då denne inte längre har för avsikt att ingå i systemet (jmfr 
Petersson & Davidsson 2016). Om en individ dock har för avsikt att ingå i ett system från 
vilket denne är exkluderad så kan inkluderingen underlättas om andra individer från samma 
ursprungliga system lyckas nå inkludering i det nya, önskade systemet. Exempelvis om en före 
detta kriminell blir accepterad i en ny vänskapskrets blir det lättare för dennes vänner från 
andra vänskapskretsar att också inkluderas. En individs inkludering i ett system kan således 
bana väg för att andra individer når inkludering (Madsen 2006). 
 
Sociala problem grundar sig i normalfallet i social exkludering, exempelvis att hamna utanför 
samhällets system genom att vara arbetslös. Att vara arbetslös bidrar således till att den som 
inte har ett arbete inte ges samma möjlighet att ta del av de samhälleliga arenorna som en 
person med arbete. Samhällets normer kan då ses som en aktiv uteslutningsprocess där 
individer med sociala problem ofrivilligt blir exkluderade och tvingas acceptera processen 
(Petersson & Davidsson 2016). Att många personer är exkluderade i ett samhälle har inte bara 
negativa effekter på individer utan påverkar samhället i stort. Är individer exkluderade från 
samhället är chansen större att de inte heller har någon avsikt att delta i olika viktiga 
samhällsprocesser. Det kan innebära problem för exempelvis det politiska systemet, då det 
bygger på att samhällsmedborgare aktivt deltar i politiska val, således tar samhället skada och 
fungerar inte fullt ut om individer inte deltar i centrala samhälleliga processer (Madsen 2006). 
Social inkludering är därför viktig för att samhället ska fungera och skapar goda förutsättningar 
för de individer som är del av samhället och för att de ska kunna uppnå god livskvalité 
(Madsen 2006). 
 
I och med att dessa begrepp inte är delar av en vedertagen teori så har det varit svårt att finna 
kritik mot dem, det vi dock funnit är att även social inkludering kan leda till sociala problem 
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och behöver inte alltid vara något positivt. Kritik mot begreppen bör således inte vara ensidig 
och kopplad till exkludering utan det bör tas i beaktning att även inkludering kan inverka 
negativt på individen. En oönskad typ av inkludering kan vara den typ av inkludering en 
frihetsberövad snabbt får möta. Individen blir genast inkluderad i fängelsets organisation med 
de attityder och egenskaper som råder inom organisationen, vilket genererar en exkludering 
från delar av det konventionella samhället (Jönhill 2012). En annan problematik som kan 
uppstå genom att vara inkluderad är att individen riskerar att aktivt underrätta sig de negativa 
konsekvenser som inkludering har. Att ha ett arbete framgår som en av de mest centrala 
normerna, då arbete ses inkluderande gentemot arbetslöshet vilket medför en exkluderande 
effekt. Trots att arbete kan innebära risk för osäkerhet, stress och utbrändhet är vi ändå 
beredda att arbeta då arbete trots allt är bättre än att gå arbetslös och bli exkluderad 
(Davidsson 2016). Social inkludering och social exkludering bör avslutningsvis beaktas varsamt 
då begreppen tar sin utgångspunkt i individers uppfattningar där känslor och upplevelser får 
stort utrymme. Exempelvis kan en individ uppleva att denne är exkluderad samtidigt som en 
annan individ i samma position kan känna att denne är inkluderad (Madsen 2006). 
  

5.2 Stämplingsteorin 
Stämplingsteorins grundare sociologen Howard Becker menar att en handling endast kan anses 
som avvikande om den stämplas som det av omgivningen och en handling blir således inte 
avvikande förrän någon definierat den som sådan (Becker 2006). Becker (2006) menar att det 
sker en samhällelig stämpling exempelvis då någon bryter mot stiftade lagar. Samhällelig 
stämpling sker även i samband med att sociala grupper, exempelvis ett kompisgäng, skapar 
sociala regler. De regler en social grupp skapar grundar sig i normer, situationer och beteenden 
som gruppen tillåter och de ses således som “riktiga”. Beteenden och situationer som faller 
utanför dessa ramar betraktas som felaktiga och de som inte lever enligt dessa ramar betraktas 
som utanförstående. Den som är utanförstående behöver dock inte betrakta regeln som riktig och 
inte heller de som dömer hen som kompetenta, till följd av detta kan den utanförstående 
betrakta sina domare som utanförstående (Becker 2006). Becker (2006) beskriver begreppet 
avvikelse som ett centralt fenomen för de som betraktas som utanförstående. Han menar att 
sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätthålla sociala regelverk och de som sedan 
överträder dessa kan stämplas som avvikande och således bestraffas av gruppen.  
 
Det finns tre aspekter vilka har stark inverkan på stämplingsprocessen. Först och främst kan 
en stämpling endast ske om det uppkommer en rad negativa reaktioner på handlingen från 
omgivningen, en stämpling kan således inte utgöras av en enda negativ reaktion. Den andra 
aspekten innefattar individens egen uppfattning om handlingen. Individen vilken utför en 
avvikande handling måste själv uppfatta att dennes handling är avvikande för att en 
stämplingsprocess ska kunna ske (Goldberg 2010). Den tredje aspekten beskriver Goldberg 
(2010) likt Becker (2006) som ett samspel mellan avvikare och icke-avvikare. En stämpling 
behöver inte ske för att en handling är avvikande, det är omgivningens reaktioner på 
handlingen som avgör huruvida individen stämplas eller inte. En kriminell handling behöver 
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således inte ses som avvikande om inte andra anser att den är värd att problematisera. De flesta 
individer kan exempelvis identifiera sig med någon som begått ett trafikbrott vilket är ett 
vanligt förekommande brott men en mördare anses mer olik gemene man, varpå denna blir 
direkt utanförstående (jmfr Becker 2006). Det är även så att en individ vilken inte begått en 
avvikande handling men befinner sig i en avvikande gemenskap kan stämplas som avvikande 
på grund av det sociala sammanhang den verkar inom. På så vis kan även en grupp som anses 
avvikande stämplas för en enskild individs handling (Becker 2006). Att bli stämplad som 
avvikare kan ha stora konsekvenser för social inkludering och individens självbild, exempelvis 
kan en individ tillskrivas etiketten kriminell trots att denne endast begått ett enda brott. Om en 
individ tillskrivs denna etikett baserat på en specifik handling så beskrivs det som att personen 
är generellt avvikande. Att vara generellt avvikande innefattar att andra förväntar sig att denne 
tenderar begå samma handling igen och avvikaren blir lätt utesluten från konventionella 
grupper. Detta trots att handlingen inte har med gruppen att göra, uteslutningen grundar sig i 
att handlingen bryter mot gruppens sociala regler (Becker 2006). Exempelvis behöver det inte 
betyda att en individ är oförmögen att utföra kontorsarbete om denne dömts för stöld, då 
stölden inte har inverkan på eller kan hänföras till arbetsutövningen. Att individen genomfört 
en stöld kan dock göra det omöjligt för individen att erhålla eller behålla ett arbete då denne 
ses som avvikande från normen. Den som berövas ett arbete på grund av definitionen som 
avvikare tenderar att söka sig till sammanhang där avvikelsen inte har samma betydelse och 
risken finns att illegala aktiviteter ökar. Behovet av att ha en inkomst finns fortfarande men är 
omöjligt att tillfredsställa med hjälp av en anställning hos en respektabel arbetsgivare (jmfr 
Becker 2006). Det är med andra ord avvikarprocessen som kan bana väg för en social 
interaktion med andra i liknande situationer genom att avvikare tenderar söka sig till andra 
avvikare. I dessa fall kan det sociala sammanhanget både tillåta och uppmuntra handlingar som 
bryter mot samhällets normer. Individen lär sig således att delta i en subkultur vilken är ordnad 
kring en avvikande verksamhet och genom känslan av att ha sin avvikelse gemensamt befästs 
avvikaridentiten (Becker 2006).   
 
En individs självkänsla är grundläggande för dennes självbild. Självkänslan innefattar hur 
individen värderar sig själv, en stark självkänsla kan leda till en god självbild då det skapar en 
inre känsla av att vara accepterad. En svag självkänsla kan däremot göra individer känsliga för 
kritik och motgångar och påverkar självbilden negativt (Tuominen 2018). Självbilden är 
avgörande i stämplingsprocessen och beskrivs som individens uppfattning som sig själv i 
förhållande till samhällets ideal om hur hen bör vara. Om individen är medveten om att det är 
handlingen och inte individen i sig som är avvikande så kan en positiv självbild skapas, om 
individen istället ser sitt avvikande beteende som en del av identiteten och får detta bekräftat 
av andra genom stämpling förstärks den negativa självbilden (Becker 2006). Individer som 
utför upprepade handlingar vilka anses avvikande tenderar att ha en negativ självbild då de 
negativa reaktionerna på deras handlingar bekräftar något “de redan vet”, att de är dåliga 
människor. Desto fler negativa reaktioner en individ erfar från andra, desto sämre blir hens 
självbild. Individer som innehar en starkt negativ självbild lär sig att sådana som dem gör 
oacceptabla saker och de tenderar att bryta ännu mer mot samhällets normer, trots att de är 
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medvetna om problematiken med sin handling. Individen hamnar således i en slags ond spiral 
där självbilden blir sämre på grund av de negativa reaktioner denne möts av samtidigt som 
majoriteten av de konventionella banden med samhället ofta har brutits. En avvikare behöver 
hjälp av icke-avvikare för att bryta den onda spiralen. Med hjälp av icke-avvikare kan en 
avvikare gå från avvikare till inkluderad genom att finna nya beteendemönster, stärka 
självbilden och därigenom bryta med gamla vanor (Becker 2006).  
 
Mycket av den kritik som framförts mot teorin består av att få empiriska studier av avvikelser 
och avvikande beteende har gjorts. Avvikelsestudier grundar sig främst i teori och är desto 
mindre faktabaserade, bland annat i form av observation av avvikaren. I de fall empiriskt 
material används grundar sig majoriteten av studierna på exempelvis domstolsbeslut istället för 
på direkt observation av avvikelseprocesser. Trots att avvikare kan vara svåra att finna och 
studera krävs det intensiva, närgående och långvariga studier för att ge en mer rättvis, 
träffsäker och förklarade bild av stämpling utifrån avvikarens perspektiv. Det är även viktigt att 
studera såväl de som utför stämplingen som själva avvikaren, vilket är svårt att praktiskt 
genomföra då det är väldigt tidskrävande och därmed finns det inte tillräckligt många studier 
på området (Becker 2006). Utifrån detta gör vi bedömningen att teorin är begränsad i sitt 
omfång och en tolkning bör göras utifrån de enskilda fall som studeras. 
 
6. Metod och metoddiskussion 
Detta avsnitt redovisar vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsdesign, urval, tillvägagångssätt vid 
datainsamling, analysmetod, etiska överväganden samt trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Genomgående 
förs en metoddiskussion gällande de olika val och principer som varit vägledande för vår studie.  
 

6.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Vi har i vår studie utgått från en idealistisk position som bygger på det ontologiska antagandet 
om att världen existerar beroende av de aktörer som verkar i den, utifrån detta valde vi att 
använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv. Inom hermeneutiken läggs ett stort fokus på det 
processuella begreppet “del och helhet” för att uppnå kunskap. Teorin utgår ifrån att delarna 
endast bör ses ur det sammanhanget de används i och delarna är först användbara när de sätts i 
en kontext. Ett ord har en viss betydelse sett till del men sett till sammanhanget kan det få en 
helt annan betydelse och mening, för att uppnå mening och förståelse vilket är viktigt inom 
hermeneutiken bör därför ord studeras i sitt sammanhang (Holm Ingemann 2016). Det våra 
respondenter förmedlat under intervjuerna har därför studerats i det sammanhang det sagts, 
således har deras uttryck studerats beroende av varandra istället för att de tagits ur sin kontext. 
Detta har utförts med stor noggrannhet under exempelvis kodningen av materialet, för att 
respondenternas egentliga mening inte ska gå förlorad. 
 
Det är inom hermeneutiken viktigt att vara medveten om sina egna normer, värderingar och 
fördomar för att kunna se världen ur betraktarens ögon, annars finns en risk för feltolkning 
(Watt-Boolsen 2007). Det avgörande för att undvika feltolkningar och för att nå nästa steg, 
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förståelse, är att göra sig medveten om sina fördomar, ifrågasätta dem och göra sig beredd på 
att förkasta dem (Holm Ingemann 2016). Det var, med utgångspunkt i detta viktigt för oss att 
under hela forskningsprocessen sätta oss in i de tankar och den bild före detta kriminella 
förmedlade för att på så sätt kunna nå förståelse, förkasta våra fördomar och ge en så rättvis 
bild av det de berättade som möjligt. Problemet med detta är att det inte alltid varit lätt att 
frångå våra egna värderingar och se världen ur respondenternas ögon. Det har stundtals varit 
svårt att sätta sig in i respondenternas upplevelser av att bryta med ett kriminellt liv och sedan 
söka arbete utan att ge egna fördomar utrymme. För att undvika att våra egna åsikter och 
fördomar speglas i studien har vi arbetat aktivt med att göra oss väl medvetna om vilka 
fördomar vi har och diskuterat dem sinsemellan. Vi diskuterade bland annat fördomen om att 
det fanns en skillnad mellan kvinnor och mäns upplevelser, där vi hade uppfattningen att 
kvinnor skulle finna det mer stigmatiserande med belastningsregistret än män. Genom att 
ventilera våra åsikter och förstå att de var just åsikter så kunde de enklare åsidosättas. Genom 
att göra sig medveten om sina fördomar och lyfta fram dem är det lättare att aktivt åsidosätta 
dem (Holm Ingemann 2016).  
 

6.2 Forskningsdesign 
Syftet med vår studie var att undersöka hur före detta kriminella med en anmärkning i 
belastningsregistret upplever sina möjligheter att erhålla ett arbete och hur det påverkar 
individens upplevelse av inkludering och exkludering. Vi ämnade också att undersöker hur 
erfarenheter av inkludering och exkludering upplevs ha effekt på möjligheten att erhålla arbete. 
För att tillgodose detta fann vi att en kvalitativ studie var den som var bäst lämpad att besvara 
vårt syfte, detta med grund i att en kvalitativ studie ger en utförlig beskrivning av individers 
upplevelser med betydligt fler nyanser och dimensioner än vad som kan urskiljas vid 
användandet av en kvantitativ metod med standardiserade frågor (jmfr Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne 2011). En kvalitativ metod grundar sig i att forskaren eftersöker en mer utmålande bild 
av ett fenomen eller sammanhang jämfört med kvantitativ metod där det centrala fokuset läggs 
på att jämföra och mäta data från exempelvis standardiserade enkäter (Ahrne & Svensson 
2011). Bryman (2011) beskriver att detta är en av styrkorna i kvalitativa studier, då de innefattar 
viljan att förstå en social verklighet utifrån hur deltagarna i en specifik miljö tolkar den. En 
kvalitativ studie har således gett oss möjligheten att beskriva före detta kriminellas upplevelser 
utifrån deras synvinkel. 
 
6.3 Urval 
Initialt hade vi en önskan om att endast intervjua personer som suttit frihetsberövade men 
kom underfund med att frihetsberövningen inte var det centrala. Vi insåg att det som var 
viktigast var att de personer vi intervjuade hade en anmärkning i belastningsregistret, då vi 
under våra möten med KRIS insåg att även de som inte suttit frihetsberövade men är straffade 
drabbas av samma problem. 
 
Den urvalsmetod vi har använt oss av för att komma i kontakt med våra respondenter är ett 
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bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval grundar sig i att forskaren vänder sig till de som är 
tillgängliga och kan uppfylla studiens syfte (Bryman 2011). Då vår studie avsåg att undersöka 
hur före detta kriminella upplever sina möjligheter på arbetsmarknaden så var det relevant att 
de personer vi fick möjlighet att intervjua var just före detta kriminella. Vi kände sedan tidigare 
till att KRIS var en förening för före detta kriminella och vi vände oss därför till dem. Då vi 
besökte lokalen träffade vi en medlem som visade intresse för att delta i studien och vi 
planerade in en intervju några dagar senare. Väl på plats den dagen intervjun genomfördes kom 
vi i kontakt med fler KRIS medlemmar som i sin tur visade sig intresserade av att delta i 
studien, de personer som passade för studiens syfte valde vi sedan att genomföra intervjuer 
med. Ingen av de vi förfrågade valde att tacka nej till studien och ingen respondent avbröt sitt 
deltagande. Vi återkom flera dagar under en veckas tid och genomförde sammanlagt åtta 
intervjuer. Som tidigare nämnt utgår ett bekvämlighetsurval ifrån att de personer som funnits 
tillgängliga för forskaren intervjuas men bygger också på att de personer som avses att 
intervjuas inte alltid är lättillgängliga (Bryman 2011), varpå vi valde att ta tillvara på de 
respondenter som befann sig i lokalen. Det hade annars kunnat leda till att vi kunde få svårt att 
hitta respondenter, eftersom personer med sociala problem tenderar att dra sig undan från 
sociala sammanhang (jmfr Scheff & Starrin 2013). En nackdel med ett bekvämlighetsurval är 
enligt Bryman (2011) att det kan vara svårt att få en spridning på resultatet, då det grundas på 
de respondenter som finns tillgängliga och behöver således inte vara representativt för en hel 
grupp, exempelvis för gruppen före detta kriminella. Detta kan ha påverkat vårt resultat, då vi 
kunde fått andra svar om andra personer befunnit sig i lokalen under de utvalda dagarna. 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar dock att det viktigaste för att göra ett korrekt 
urval i kvalitativa studier är att intervjua de individer eller organisationer som är relevanta för 
studien och att mindre vikt bör läggas vid urvalet av konkreta personer. Då vår utgångspunkt 
var att finna före detta kriminella individer så anser vi att samtliga åtta var relevanta för studien. 
Det som dock kan ha påverkat resultat är att medlemmar inom organisationen KRIS är relativt 
vana vid att berätta om sin livssituation och att dela den med andra, således kan de vara 
påverkade av varandras upplevelser och därmed kan det ha influerat deras berättelser. Hade vi 
valt att intervjua före detta kriminella utanför organisationen så hade resultatet kunnat bli 
annorlunda.   
 

6.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Vi har i studien använt oss utav semistrukturerade intervjuer för att insamla empiri. Det som 
kännetecknar en semistrukturerad intervju är att den som utför studien på förhand bestämt sig 
för vilka specifika teman och ämnen som ska beröras och sedan upprättat en intervjuguide 
med frågor utifrån detta. I vilken ordning dessa frågor kommer är av mindre vikt, det viktigaste 
är att låta respondenten komma till tals och så utförligt som möjligt besvara de frågor som 
ställs (Denscombe 2009). Den semistrukturerade intervjuguide vi utformat har byggt på 
specifika teman kopplade till vårt syfte, bestående av exempelvis “belastningsregistret” och 
“arbete” (se bilaga C). Med en semistrukturerad intervjuguide gavs respondenterna frihet och 
möjlighet att ge omfattande svar, på så sätt gav det oss som intervjuare möjlighet att ställa 
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följdfrågor på de svar som respondenterna gav samtidigt som de kunde utveckla sina svar. En 
styrka med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är enligt Denscombe (2009) att 
intervjuaren ges möjlighet att vara flexibel och ställa frågor som kommer upp efterhand men 
inte innefattas i intervjuguiden samt låta respondenten utveckla sina synpunkter. Denna frihet 
att vara flexibel är något vi upplevde vara en fördel, då vissa respondenter hade mer 
upplevelser och åsikter inom vissa områden än andra. Således kunde vi anpassa vår intervju 
och våra frågor utifrån de enskilda individerna. Detta kan dock, enligt Bryman (2011) även vara 
en svaghet då studien kan bli subjektiv och efterhand baseras på forskarens personliga 
uppfattning och intressen. I och med vår begränsade erfarenhet av att leda intervjuer kan det 
ha bidragit till att våra frågor kunnat formuleras bättre i jämförelse med om en mer erfaren och 
rutinerad forskare hade genomfört intervjuerna.  
 
Bryman (2011) påpekar vikten av att vara fokuserad och följa upp det respondenterna 
framhäver under intervjutillfället, för att undvika att fokus låg på att föra anteckningar under 
intervjuerna så valde vi därför att efter godkännande från våra respondenter spela in samtliga 
intervjuer. Vi spelade in med hjälp av våra telefoner vilket vi ansåg vara ett enkelt och smidigt 
sätt att förvalta intervjuerna på då vi inte hade tillgång till någon annan inspelningsutrustning. 
Innan genomförandet av en intervju är det enligt Ahrne och Svensson (2011) bra att prova 
tekniken för att vara säker på att ljudet fungerar och för att undvika tekniska problem. Vi valde 
därför att testa tekniken innan vi genomförde intervjun, således säkerställdes att inget material 
skulle gå förlorat på grund av tekniska problem. Vi valde också att inte lämna ut intervjuguiden 
innan intervjuerna på grund av att vi ville ha så spontana och ärliga svar som möjligt och inte 
få svar påverkade av vad de trodde vi skulle vilja höra. Efter intervjuerna transkriberats valde vi 
att radera dem, vilket kan ses som en nackdel i vår studie då fördelen med att spela in 
intervjuer enligt Bryman (2011) är att forskaren i efterhand kan höra hur respondenten 
uttrycker sig och i vilken betoning hen använder vissa uttryck. Med utgångspunkt i detta ser vi 
det som en nackdel att vi i vår strävan att tillgodose konfidentialitet valde att radera våra 
inspelningar direkt efter utförd transkribering. Detta är något som förhindrade oss från att gå 
tillbaka till intervjuerna och höra betoningar för specifika uttryck. 
 
Alla åtta intervjuer utfördes på samma plats. De ägde rum i KRIS lokaler där vi fick möjlighet 
att använda oss utav ett rum väl anpassat för samtal. Intervjuerna vi genomförde tog mellan 45 
minuter och 90 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes separat och under loppet av en 
vecka för att ha tidigare intervjuer färskt i minnet. Under alla intervjuer deltog vi båda två 
vilket vi ser som en fördel då vi var två personer som kunde uppfatta olika uttryck, minspel 
och betoningar.  
 

6.5 Etiska principer 
I vår studie har vi förhållit oss till de etiska principerna anonymitet, konfidentialitet, informerat 
samtycke samt nyttjandekravet. Anonymitet innebär att kopplingen mellan individ och svar 
likvideras så att obehöriga inte kan koppla samman person och uppgift, vilket således innebär 
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att individen inte kan identifieras. Konfidentialitet beskrivs som en allmän förpliktelse som 
innebär att de uppgifter som insamlats inte får spridas och är ett skydd mot att obehöriga tar 
del av uppgifterna. Ett informerat samtycke inhämtas genom att deltagarna fått täckande 
information om studien för att sedan själva kunna avgöra om de vill delta (Vetenskapsrådet 
2017). Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas för 
forskningens ändamål (Bryman 2011).  
 
Vi har tillgodosett anonymiteten i vår studie genom att inte benämna respondenterna vid 
namn, de benämns istället med fingerade namn för att tillgodose en absolut avidentifiering. 
Detta har varit av yttersta relevans då vi inte på något vis vill att vår studie ska leda till skada 
eller men för våra respondenter genom att exempelvis försvåra deras möjligheter att få arbete i 
framtiden. Vi har med hänsyn till detta valt att offentliggöra väldigt lite bakgrund om våra 
respondenter i vårt resultat, då föreningen är liten och det annars finns en stor risk att deras 
identiteter röjs. Av samma anledning har vi valt att inte namnge respondenterna vid fingerade 
namn i vissa delar av resultatet, då vi finner att de delarna skulle kunna leda till identifiering. 
Det bör dock nämnas att anonymiseringen har bidragit till att en kontroll av uppgifterna blir 
svår för andra att bekräfta (jmfr Vetenskapsrådet 2017). 
 
Då våra intervjuer transkriberades så benämndes våra respondenter på samma vis som i 
studien, det vill säga med fingerade namn, i de fall att materialet på något vis skulle läsas av 
någon annan. När vi färdigställde våra transkriberingar så raderade vi inspelningarna för att 
eliminera risken för att de skulle hamnar i orätta händer, på så vis tillgodoses 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2017), samtidigt som vi hade tillgång till materialet i 
transkriberad form utan att riskera att respondenternas identitet röjts. Vi valde även att 
överföra vårt material till ett USB-minne, vilket förvaras i ett kassaskåp för att skapa ett skydd 
mot att obehöriga tar del av det. Efter att arbetet är godkänt kommer samtligt material på 
USB-minnet att raderas. 
 
I vår studie har det varit viktigt att ta det informerade samtycke i beaktning. Vi har därför inför 
varje intervju låtit våra respondenter få ta del av vårt missivbrev (se bilaga A) och de har även 
undertecknat en samtyckesblankett (se bilaga B). Vi har även informerat våra respondenter om 
att studien endast kommer att användas för det ämnade syftet, vilket är en förutsättning för att 
nyttjandekravet skulle tillgodoses (Bryman 2011). 
 

6.6 Analysmetod 
För att få bättre översikt över vårt material har vi valt att koda det. Kodning innebär att allt 
material som insamlats för en studie struktureras genom att texten tillsätts olika koder. 
Koderna i sin tur syftar till att skapa klarhet i vad texten handlar om, det som sedan 
framkommit i text sammanlänkas med olika textavsnitt med samma kod (Bryman 2011). 
Kodningen vi har gjort har baserats på att ett en kod tillsats en textfärg, denna process har 
påbörjats under tiden då vi transkriberat materialet. Genom att påbörja en kodning så tidigt i 
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processen som möjligt så ges forskaren möjlighet till en ökad förståelse av den empiri som 
insamlats samt bidrar till det teoretiska urvalet (Bryman 2011). Kodningen har baserats på 
sådant som systematiskt återkommit under intervjuerna och det som ansetts vara relevant för 
studien. Det som systematiskt återkommit har sedan delats in och upprättats i olika kategorier 
för att få en tydlig struktur på det insamlade empiriska materialet. För att säkerställa att 
materialet kodats på ett så korrekt sätt som möjligt har vi gått igenom det vid ett flertal 
tillfällen, genom att göra det fick vi en bättre överblick över det insamlade materialet och 
kunde på så sätt korrigera kodningen för en bättre indelning. Efter att ha gått igenom 
materialet upprepade gånger blev det också lättare för oss att se teoretiska kopplingar 
relaterade till vårt material och därigenom kunde analysen utformas utifrån en välstrukturerad 
bas. Att vi har använt oss utav kodning har dock inte varit helt utan problematik. Det finns vid 
en kvalitativ analys en eventuell risk att den text som kodats tagits ur dess kontext. Att ta text 
ur det sammanhang där det förekommer kan leda till att det förlorar dess egentliga mening 
(Bryman 2011). För att motarbeta detta har det varit viktigt för oss att ta stor hänsyn till 
respondenternas livshistorier och på så sätt inte ta deras svar ur kontexten. Vi har även försökt 
att värna om hur respondenterna valt att uttrycka sig, då känslomässiga utspel kan ge en tydlig 
indikation på starka åsikter. Ytterligare ett tillvägagångssätt som vi tagit hjälp av för att 
tillgodose materialet inte tagits ur dess kontext är med hjälp av respondentvalidering. 
Respondentvalidering möjliggörs exempelvis genom att respondenternas svar kontrolleras och 
bekräftas under intervjutillfället för att säkerställa att de är korrekta (Bryman 2011). Något som 
även påverkat vår analys är vårt val av teorier, hade analysen utgått från andra teorier hade 
tolkningen av resultatet sett annorlunda ut då teorierna ger specifika infallsvinklar och 
tolkningar av insamlad empiri (jmfr Bryman 2011).   
 

6.7 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
Trovärdighet är ett begrepp vilket kan liknas vid begreppet validitet och som framförallt används 
för att värdera kvantitativa studier. En studies trovärdighet ger svar på huruvida resultaten 
överensstämmer med den sociala verklighet som har studerats. I kvalitativa studier är det 
viktigt att tillgodose att studien har utförts i enlighet med uppsatta regler samt att 
respondenterna får en chans att granska resultatet och således se att det överensstämmer med 
deras erfarenheter och uppfattningar (Bryman 2011). För att finna svar på om studien med 
rimlig sannolikhet är trovärdig kan forskaren använda sig av respondentvalidering vilket 
innebär att denne återkopplar till respondenternas svar genom att återupprepa eller kontrollera 
dem (Denscombe 2009). Vi har i vår studie strävat efter att uppnå hög trovärdighet. Detta har 
vi tillgodosett genom att vi, under tiden intervjun fortlöpte, återupprepat respondenternas svar 
samt beskrivit det svar de gett i en tidigare fråga och återknutit den till en fråga som kommit 
senare under intervjun, i de fall detta har varit möjligt. Att få bekräftelse av respondenterna är 
något vi ansett vara mycket viktigt, då det är deras upplevelser som ska studeras. Därmed får 
inte våra värderingar eller perspektiv ha inflytande över deras svar.  
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Pålitlighet är ett begrepp vilket motsvarar kvantitativa studiers begrepp reliabilitet. För att 
avgöra om en studie är pålitlig undersöks det huruvida forskningsresultaten och slutsatserna 
skulle bli densamma om någon annan utfört studien. Studien ska således vara replikerbar vilket 
är problematiskt i kvalitativa studier då den sociala miljön är föränderlig och inte går att frysa. 
Istället kan forskaren uppge en väl beskriven redogörelse av samtliga stadier i 
forskningsprocessen så som exempelvis urval, problemformulering och intervjuguide. Utifrån 
detta kan sedan andra forskare upprepa studien och göra en bedömning om de teoretiska 
slutsatserna är berättigade för att bedöma om studien således är pålitlig (Bryman 2011). Vi har i 
vår studie försökt tillgodose pålitligheten genom att i metodkapitlet lämna en utförlig 
beskrivning över hur studien genomförts med hänsyn till exempelvis tillvägagångssätt, 
intervjuernas utformning, urval, förhållningssätt till etiska principer samt analysmetod. Detta 
möjliggör för andra att upprepa studien samt bedöma om våra slutsatser i resultat och analys är 
korrekta. Det är dock svårt att avgöra om en likvärdig studie hade gett liknande resultat om 
andra genomfört intervjuerna. Trots att intervjuguiden finns bifogad så är som tidigare nämnt 
den sociala miljön föränderlig och då intervjuerna varit av semistrukturerad art har andra 
frågor än de i intervjuguiden uppkommit. Vi anser, med utgångspunkt i detta, att vår intervju 
uppfyller pålitlighet till den del att andra kan bedöma våra slutsatser men att pålitligheten inte 
kan garanteras i absolut bemärkelse då en upprepning av intervjuerna inte kan garantera 
samma resultat.  

 
Överförbarhet kan liknas vid kvantitativa studiernas begrepp generaliserbarhet. Inom kvalitativa 
studier är det svårt att uppskatta om en studie är överförbar på en annan, då kvalitativa studier 
bygger på enskilda individers erfarenheter och uppfattningar och det är därför således svårt att 
säkerställa att det går att applicera på en hel grupp. Det är därför viktigt att ge täta 
beskrivningar av de detaljer som framkommer, för att andra ska kunna se hur pass överförbara 
resultaten är (Bryman 2011). Då vår studie grundar sig på ett fåtal deltagare så är det svårt att 
statistiskt säkerställa att studien är överförbar och kan svara för en hel grupp. Detta beror på 
att respondenterna som medverkar och den sociala miljön är föränderlig. I förhållande till vår 
studie gör detta att det är väldigt svårt att applicera vårt resultat på andra före detta kriminella, 
då våra respondenters åsikter är deras egna och kan förändras över tid (jmfr Bryman 2011). 
Det blir istället för oss, precis som Bryman (2011) påpekar ofta förekommer i kvalitativa 
studier, en fråga om i vilken utsträckning vår studie är överförbar. 

7. Resultat      
I detta avsnitt presenteras studiens insamlade empiri och struktureras upp efter sex olika underteman, vilka är 
skapta för att tydligt redogöra den insamlade empirin i relation till att besvara vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vår empiri kommer att bestå av följande teman: Respondenterna, belastningsregistrets 
funktion och legitimitet, belastningsregistrets negativa effekt, vid mötet med arbetsgivare, nya och gamla sociala 
nätverk samt det vardagliga arbetets betydelse. 
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7.1 Respondenterna 
Våra respondenter befinner sig i åldrarna 22-55 och består av två kvinnor och sex män. 
Samtliga av våra respondenter har en anmärkning i belastningsregistret på grund av de 
brottsliga handlingar de begått, vilket straff de avtjänat skiljer sig dock åt. Samtliga 
respondenter är verksamma inom KRIS där alla utom en har fått anställning eller praktikplats 
inom föreningen. Majoriteten av respondenterna har haft en eller flera anställningar tidigare 
varav två endast arbetat svart. Respondenterna kommer att benämnas med de fingerade 
namnen: Göran, Diana, Henrik, Bill, Cecilia, Adam, Emil samt Felix. 
 

7.2 Belastningsregistrets funktion och legitimitet 
Under intervjuerna framkom att samtliga respondenter har kunskap om belastningsregistrets 
existens och de är medvetna om att de alla har anmärkningar i belastningsregistret på grund av 
de brottsliga handlingar de begått. I vilken utsträckning de har kunskap om belastningsregistret 
skiljer sig åt, vissa har mer ingående kunskap om vad det innefattar och andra begränsad 
kunskap. Adam uttrycker sig enligt följande: “Bara att mitt är långt, det är det enda. Typ att 
vissa jobb måste man ge dem det”.  
 
Samtliga respondenter har däremot en bestämd uppfattning om belastningsregistret men likt 
deras förkunskaper så skiljer sig deras åsikter åt. Majoriteten av respondenterna uppger sig vara 
negativt inställda till belastningsregistret och till effekten registret medför, då de anser att 
belastningsregistret påverkar möjligheten att få arbete negativt. Emil menar att 
belastningsregistret har en kontraproduktiv effekt. Han lyfter betydelsen av att kunna få ett 
arbete för att sedan ha möjligheten att bli en samhällsmedborgare som betalar skatt. Problemet 
enligt honom är att samhället genom att upprätta ett belastningsregister hämmar möjligheten 
för en före detta kriminell att acklimatisera sig till samhället. Göran menar att samhället 
förutsätter att den person de en gång var är den personen de är idag också. Effekten blir 
således enligt respondenterna att samhället aktivt motarbetar de som vill bryta med ett 
kriminellt liv. Emil uttrycker det på följande vis: 
 
“Alltså det får en att känna att de inte vill att man ska bli bra, någonting där som vill att man inte ska kunna vända. 
Du hamnar i en fälla, så fort du börjar begå brott så hamnar du i en ond cirkel som du inte ska kunna ta dig ur. 
Alltså, det är många gånger jag funderat på att begå ett rån eller göra någonting, för jag känner att det är värsta 
uppförsbacken.”  
 
Beträffande vilka funktioner belastningsregistret fyller går respondenternas åsikter isär. Ingen 
av de som intervjuats anser att belastningsregistret ska avskaffas men utformningen och 
tillgängligheten bör ses över. Tre av respondenter anser att belastningsregistret är viktigt då det 
skapar en trygghet för arbetsgivaren och ger dem möjlighet att anställa rätt person på rätt plats. 
Cecilia uttalar sig enligt följande: “Jag tycker att det är bra, alla människor ska inte vara överallt. 
Alla ska inte jobba. Det är ju en säkerhetsåtgärd liksom, jag tycker att det är jättebra. Men det 
är tufft att vara där”. Det framkommer också att två av de tre respondenter som anser att 
belastningsregistret är bra har lyckats få flera arbeten och de framhäver att de trots 
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belastningsregistret haft relativt goda chanser att få arbete. Båda uppger även att de brott de 
har i sitt belastningsregister är rattfylleri och att detta är deras enda anmärkning.  
 
Övriga respondenter uppger en mer negativ inställning till belastningsregistret men framhäver 
att det är väldigt viktigt och befogat att kontrollera och bibehålla belastningsregistret för all tid 
för vissa typer av brott. Exempelvis nämns pedofiler och våldtäktsmän, som inte alls bör få 
möjlighet att arbeta med barn under hela sin livstid enligt respondenterna. På samma sätt 
benämns att någon som har blivit dömd för stöld inte bör arbeta med likvida medel eller att en 
person som haft drogproblem bör få svårare att arbeta med läkemedelshantering. Det som 
huvudsakligen gäller enligt respondenterna är därmed att det är naturligt att det kommer vara 
svårare att få arbete inom något de har ett register inom men om de söker andra arbeten med 
helt annan inriktning är uppfattningen annorlunda. Diana beskriver sin uppfattning av 
situationen enligt följande: “Om vi säger jag skulle stå och packa skruv på något jävla lager ska 
de ta och skita i mitt brottsregister”. Det finns alltså inte fog för att använda 
belastningsregistret mot en arbetssökande om det inte är kopplat till den specifika 
arbetsutövningen.   
 

7.3 Belastningsregistret negativa verkan 
Det faktum att de före detta kriminella inte blir kvitt sina straff när arbetsgivaren konstant 
bedömer dem utifrån deras belastningsregister betonas flertalet gånger. Även om de betalat sitt 
skadestånd eller blivit frigivna från att ha varit frihetsberövade, så hindrar belastningsregistret 
dem från att få en ny chans. Bill uttrycker att han finner belastningsregistret och §9-utdraget 
som dömande. Han uttrycker sig enligt följande:  
 
“Förr så var jag förbannad ju, för att det hjälpte mig ingenting i livet, det blev straff nummer två när man kommer 
ut. De kör en sån liten sväng runt lagen [då de begär §9-utdrag] så för min egen del och många andras är det ingen 
bra grej ju. Det heter ju att man ska få en andra chans men man får inte riktigt det, det tycker jag inte.” 
 
Flera av respondenterna anser att de blir helt frigivna från sina brott först då deras 
belastningsregister försvinner. De påpekar att det ligger dem till last och hämmar deras 
självkänsla. Somliga uppger att belastningsregistret har en så omfattande negativ effekt att de är 
beredda att helt ge upp delar av sina tidigare liv. Emil uttrycker exempelvis att hans mål är att 
lämna Sverige, då han upplever det som enda sättet att bli kvitt sitt belastningsregister och 
slippa bli identifierad som “den kriminella personen”. Emil uttrycker sig såhär: 
 
“Jag behöver en klumpsumma för att öppna ett gym i ett annat land, där får jag bli en ny medborgare. Och det är 
ju det här som är problemet tyvärr, för annars kommer jag alltid att vara den här kriminella personen, han som har 
begått våldshandlingar och det här.” 
 
Detta är hans upplevelse trots att han då måste lämna familj, vänner och det liv han byggt upp 
i Sverige. Han beskriver att det kan vara värt att lämna sin trygghet för att ges möjlighet till 
nystart, annars kommer han aldrig att få den chansen. En annan respondent berättar att han 
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bytt namn för att slippa förknippas med sina tidigare handlingar och en tredje berättar hur hon 
numera vill bli identifierad med sitt arbete istället för med den hon var.  
 
7.4 Vid mötet med arbetsgivare  
Effekten och påtagligheten av att ha ett belastningsregister verkar främst vid mötet med en 
potentiell arbetsgivare. Flera av respondenterna menar att det är i denna situation 
belastningsregistret blir en börda som hindrar dem från att bryta negativa mönster och få en 
möjlighet att integreras i samhället. Respondenterna menar att de fått frågan om utdrag ur 
belastningsregistret i 90% av fallen då de sökt ett arbete. Det har framkommit att sex av åtta 
respondenter har valt att avstå från att söka arbete då de efterhand upplevt effekten av sitt 
belastningsregister, alternativt avbrutit ansökningsprocessen då frågan om utdrag ur 
belastningsregistret uppkommit. Två av respondenterna berättar att de känner till folk som har 
gått så långt att de förfalskat sina belastningsregister för att känna att de har en kvalificerad 
chans att få arbetet de söker. En annan respondent har själv valt att förfalska sitt 
belastningsregister och uttrycker sig enligt följande:  
 
“Jag själv har sökt jobb inom vården och då fick jag lämna ut något brev och ge det till min kompis, han fejkade 
det liksom och skicka in. Så jag kunde få jobbet, det visste jag att jag var tvungen att göra för att få det. Hade jag 
lämnat mitt hade jag aldrig ens fått komma på intervju” 
 
I de fall då respondenterna valt att infinna sig vid en intervju finns en rädsla för att frågor om 
deras tidigare liv och att deras belastningsregister ska komma på tal. Vid de tillfällen som 
belastningsregistret kommit på tal uppger samtliga respondenter att de varit ärliga och talat om 
hur deras tidigare liv sett ut samt vilket brott de begått. Det framkommer dock att majoriteten 
endast valt att berätta om sin bakgrund i de fall då en potentiell arbetsgivare har ställt frågan, 
de har alltså inte själva aktivt valt att tala om hur deras tidigare liv eller belastningsregister ser 
ut. Under tiden anställningsintervjun fortlöpt har arbetsgivarna visat förståelse för deras 
situation och de har fått känslan av att de fått arbetet, arbetsgivarna har dock i flera fall 
återkommit och meddelat att det gått till någon annan. Bill berättar: “Jag har lämnat typ sex 
stycken [belastningsregister]. Det verkar vara bra ändå, de sa att det inte var några problem när 
vi satt där men sen nästa vecka ringde de och sa att tyvärr den [tjänsten] är redan tillsatt eller 
liknande”. 
 
Under intervjuerna framkommer en upprördhet och uppgivenhet över belastningsregistret och 
hur det påverkar dem, flera av arbetsgivarna nekar dem arbete trots god respons vid själva 
intervjuerna. Bill uppger att han hellre hade gått så långt att han avtjänat ett år extra på anstalt 
istället för att ha sitt belastningsregister, om alternativet funnits. Detta till följd av de effekter 
han upplevt av att ha ett register med anmärkningar i. Adam påpekar att belastningsregistret 
verkar som ett underlag för en uteslutningsmetod. Han menar att om en arbetsgivare har fyra 
personer som är kvalificerade för ett arbete väljer hen att avvisa den personen som finns i 
belastningsregistret. Detta istället för att se till vad personen faktiskt skulle kunna bidra med, 
att ha gjort något är inte likställt med att det endast är det personen kan göra. Emil lyfter 
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samma problematik och uttrycker sig enligt följande: “Om du ska söka ett jobb och 
arbetsgivaren säger att de vill ha ditt belastningsregister, då blir du dömd för det. Inte för vad 
du kan göra. Ska du jobba på lager, då kanske de borde se vad man orkar göra, vad orkar man 
bära?”. Citatet påvisar att belastningsregistret väcker starka känslor av hopplöshet och 
frustration. Han menar att han kan acceptera att bli nekad ett arbete på grund av att han inte 
har tillräcklig kompetens för att klara av det men inte utifrån ett papper som visar de 
handlingar han en gång utfört.  
 

7.5 Nya och gamla sociala nätverk 
Det sociala nätverket har för samtliga respondenter förändrats i takt med att de har bytt livsstil, 
de beskriver deras nätverk idag som mycket mindre än tidigare men som positivare än då de 
var aktiva i sin kriminalitet. Respondenterna beskriver att det är nästintill avgörande att byta 
miljö för att uppnå en hållbar förändring, i takt med detta har även det sociala nätverket 
minskat och bytts ut. Cecilia påtalar dock att ett miljöombyte är svårt även om det är 
nödvändigt, hon känner sig trygg på sin bostadsort och det är svårt att “bara flytta därifrån” då 
belastningsregistret påverkar möjligheten att få arbete på den nya orten. 
 
Respondenterna beskriver hur de ibland träffar vänner från tiden då de var aktiva i sin 
kriminalitet över exempelvis en fika eller pratar på stan men att det oftast inte är mer än så. 
Adam beskriver att även om hans vänner alltid respekterat hans beslut att bli en “arbetande 
människa” så hade han inte kunnat röra sig i samma område som dem dagligen. Då hade 
frestelsen för droger och snabba pengar blivit alldeles för stor. Göran berättar om hur han 
skulle byta stad för att vila upp sig. När han befann sig i den nya staden stötte han på 
föreningen KRIS genom en gammal vän och nu har han varit fri från kriminalitet och droger i 
tre år. 
 
”Det är tre-fyra år sedan nu, jag åkte upp hit för jag hade barn och barnbarn här uppe och deras mamma bodde 
här, så jag flyttade upp hit men jag skulle inte sluta knarka, jag skulle bara åka upp hit och vila upp mig. Men så 
träffade jag ”Ingvar” han sa kom upp till föreningen, hjälp till här, vill du inte ha anställning? Praktik? Helt 
plötsligt hade jag slutat [med kriminalitet och droger] och nu har det gått tre-fyra år, jag tänker varje dag att jag har 
varit nykter sen jag gick upp i morse. Men allt detta var inte vad jag hade tänkt, jag hade inte tänkt sluta alls.” 
 
Trots att denna brytpunkt kan, som i Görans fall, vara avgörande för att skapa en stabil tillvaro 
med arbete och rutiner så beskriver bland annat Felix att det ”känns förjävligt” att behöva 
distansera sig från den vänkrets han tidigare haft. Vissa av vännerna är de som funnits där 
sedan barndomen och således är det ett svårt band att bryta. Adam uttrycker sina tidigare 
vänskapsrelationer från tiden då han var aktiv i sin kriminalitet enligt följande:  
 
”Det blev ju som en liten familj typ, när du är i det avskärmar du din egen familj. Det blev ju som att jag umgicks 
med dem från fyra på dagen när jag vaknade till fem på morgonen när jag gick och la mig. Vi hade massa andra 
ovänner, har du andra fiender då är det din grupp, vi mot världen, så det blev ju en viss tillhörighet. Och den går 
ju in i döden, så det blev ju en orealistisk känsla att min vän sitter här och kan bli skjuten för min skull. Det är ju 
en jävla tillhörighet och det är svårt att ta sig ur den”  
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Det är en form av tillhörighet som är svår att ersätta och de beskriver hur de själva motverkar 
ett nytt nätverk genom att de distanserar sig från människor på grund av rädslan för att berätta 
om sin bakgrund och bli dömd för den eller för att hamna i fel umgänge igen. Adam berättar 
att det är svårt att förklara för nya människor att han sålt droger och således förstört andra 
människors liv. Detta gör att han undviker sociala sammanhang för att på så sätt undvika att 
behöva rättfärdiga sina tidigare handlingar och slippa riskera att bli dömd på nytt. Henrik 
beskriver att även han drar sig undan från sociala sammanhang men påpekar att han tror att ett 
arbete kan motverka rädslan och ge honom en chans att starta om:  
 
”Sen undviker jag att träffa människor för med min bakgrund drar jag till mig kriminella människor. Jag vill ha ett 
normalt jobb och ha arbetskollegor som inte vet något om min bakgrund, då ser de mig som en vanlig kille, en 
kille som oss.”  
 
Respondenterna beskriver samtidigt hur ett positivt socialt nätverk är en nyckelfaktor för att 
klara av att bryta med det tidigare livet. Samtliga respondenter berättar hur viktigt det är att ha 
vänner och familj nära till hands, att de finns och stöttar en. De behöver inte vara många, men 
att de finns där är det som får dem att bibehålla förändringen och anse att det är värt det, 
Diana uttrycker det såhär: ”Jag har inte många men har jag fem stycken som jag kan kalla 
vänner räcker det mer än väl för dem finns alltid där… Det är dem som står där i mot och 
medgång. Det betyder allt för mig. Nätverket är a och o”. 
 
Det framkommer under intervjuerna att familjen, det sociala nätverket och de kontakter de 
knutit är det som främst främjar möjligheten att få arbete. Genom kontakter kan de undvika 
att bli dömda på grund av sitt belastningsregister och istället ges arbete utifrån vad de kan 
tillföra. Cecilia berättar hur hennes gamla chef valde att anställa henne och således gav henne 
tillträde till arbetsmarknaden, trots brottet hon har begått. Hon beskriver denna möjlighet som 
betydande då det stärkt hennes självkänsla och bidragit till att hon sedan kunnat få andra 
arbeten. Felix uttrycker att han alltid kunnat få arbete genom kontakter men att det då handlat 
om svarta arbeten. Han påtalar därför att han nu måste ”skapa sin egen arbetsmarknad” genom 
att starta ett eget företag, för att undvika att lämna ut sitt belastningsregister, vilket även två 
andra respondenter uttrycker. 
 
Samtliga respondenter påpekar att KRIS haft en stor betydelse för dem i deras liv. Genom 
KRIS knyter de kontakter på arbetsmarknaden men får också emotionellt och materiellt stöd i 
form av hjälp med exempelvis bostad. De menar att med hjälp av KRIS kan de finna en 
fristad, inkluderas i samhället och få en förståelse för myndigheter på ett annat sätt än tidigare 
men att KRIS även kan bidra till ytterligare social exkludering. De beskriver hur en enskild 
individs handlingar kan sänka förtroendet för föreningen och således skapa en bild av att de 
alla är dåliga människor som inte bör anställas. Felix exemplifierar det såhär: “Exempel när jag 
går runt med KRIS-kläder på stan, då blir jag bemött som en dum människa men när jag inte 
går runt med KRIS-kläder blir jag inte bemött alls. Det handlar om okunskap och fördomar, 
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folk vet inte bättre”. Precis som Felix lyfter samtliga respondenter okunskap om föreningen 
som orsak och menar att de som får möjlighet att lära känna föreningen får sina fördomar 
krossade. 
 

7.6 Det vardagliga arbetets betydelse 
Bill berättar att han under en period då han var aktiv i sin kriminalitet hade en anställning på 
ett företag inom industrin. Under tiden han arbetade på företaget så valde han att självmant 
distansera sig från resterande inom arbetsgruppen, detta då han ansåg att han inte hade något 
gemensamt med dem. Trots att han arbetade upplevde han således en känsla av utanförskap 
som han inte känner idag då han har ett annat arbete. Han förklarar de upplevda utanförskapet 
på arbetsplatsen med utgångspunkt i sitt missbruk men lyfter att arbetet idag betyder allt för 
honom ”Jag trodde aldrig att jag skulle kunna umgås med vanliga människor. Men nu kan jag 
förstå dem, förr tänkte jag att vafan pratar de om? Vädret nu igen? Men nu har man blivit en 
del av det där, det känns bra.” 
 
Vikten av arbete kan inte förminskas då samtliga respondenter påpekar att arbete inte bara ger 
dem tillträde till arbetsmarknaden utan även till samhället i övrigt. Genom ett arbete kan andra 
sociala problem lösas, så som bostadslöshet exempelvis. Adam beskriver hur han tidigare inte 
ville arbeta då han inte ville vara en del av ”ekorrhjulet” som alla andra men att han idag ser 
arbete som en av de främsta faktorerna för att hålla sig borta från kriminalitet, bli socialt 
inkluderad och ett sätt att betala tillbaka för det han har gjort. Just att betala tillbaka för de 
kriminella handlingar de har begått beskrivs av respondenterna som samvets-befriande men 
även som “straff nummer tre”. Först kommer det straff de ska avtjäna genom fängelse eller 
böter, sedan det straff belastningsregistret medför och slutligen det straff då skulderna och 
eventuella böter ska betalas om de lyckats få ett arbete trots sitt belastningsregister. De 
beskriver hur mer än hälften av lönen tas ifrån dem och skapar en känsla av hopplöshet. Diana 
har dock lyckats få skuldsanering och uttrycker sig enligt följande:  
 
”Den hade jag aldrig fått om jag inte valt att jobba och visa framfötterna. Jag har ju inte mycket pengar över efter 
att jag betalat alla räkningar men vet ni, det är helt okej. Jag klagar fan inte för jag blir skuldfri, det är som att tjäna 
av sitt straff, jag blir en fullvärdig samhällsmedborgare. Men det hade gått så snabbt att bara gått tillbaka till 
kriminaliteten när jag kom ut för det kunde jag men jag ville inte. Och jag behöver inte de”  
 
En respondent uttrycker att hans arbete på KRIS betyder allt för honom men att han drar sig 
från att söka andra arbeten. Det beskrivs svårt att skriva ett CV och förklara de “förlorade 
åren” i anstalt, vilket ökar risken för att begå kriminella handlingar. Han menar på att det 
riktiga straffet börjar den dagen du släpps fri från anstalten om du inte får ett arbete. 
 
”Det är nästintill omöjligt att få arbete och det är inte konstigt att det blir den här onda cirkeln. Man kommer 
tillbaka till samma gata där man bott, samma polare, även om man inte vill hänga med dem så gör man det ändå, 
det bara går runt och runt och runt... det är svårt att bryta, jättesvårt.” 
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Även Emil tycker det är svårt att förklara vad han har gjort under de nio år han avtjänade sitt 
straff. Han jämför belastningsregistret med CV:et där belastningsregistret är långt men det är 
bra om det är kort, medan CV:et är kort men ska helst vara så långt som möjligt. Han beskriver 
det som att “det är kört” på många arbetsplatser, han upplever att hans möjligheter att få 
arbete är begränsade och om han söker sig till arbetsplatser utanför KRIS så får han inget 
arbete. Han uttrycker dock att om en arbetsgivare ge honom ett arbete så skulle han ge allt som 
tack för att han fått chansen.  
 
“Om någon gett mig ett jobb även fast mitt belastningsregister så hade det känts som att jag måste ge tillbaka till 
den personen. Då måste jag kämpa ännu hårdare, för att den här personen har gett mig en möjlighet. Så jag inte 
tar jobbet och gör bort mig sen liksom, då försämrar jag för alla andra.” 
 
Detta citat och respondenternas berättelser hänvisar till att det ligger ett högt värde i att sköta 
sig på en arbetsplats, det beskrivs vara viktigt för att ge tillbaka till arbetsgivaren och på så sätt 
visa uppskattning för den chans de fått. 
 
8. Analys 
I detta avsnitt analyseras vårt empiriska resultat med hjälp av stämplingsteorin, social inkludering/social 
exkludering samt den tidigare forskning som är relevant för studien. Analysen har delats upp i underteman där 
“belastningsregistret - ett verktyg för avvisning och självexkludering” samt “att vara oönskat stämplad och att 
stämpla” analyserar hur respondenterna upplever belastningsregistret och hur det påverkar deras möjligheter att 
få arbete. Undertemat “arbete en nyckel till social inkludering” tolkar hur de upplever att arbete bidrar till 
social inkludering respektive social exkludering och temat “den sociala inkluderingen/exkluderingens påverkan 
på möjligheten till arbete” analyserar hur social inkludering/exkludering kan påverka respondenternas 
möjligheter på arbetsmarknaden. 
 
8.1 Belastningsregistret – ett verktyg för avvisning och självexkludering  
Under intervjuerna framkommer en upprördhet och uppgivenhet över belastningsregistret och 
hur det påverkar respondenterna i deras arbetssökande. De beskriver hur belastningsregistret 
till viss del fyller en funktion men att arbetsgivarna utnyttjar registret och använder det som en 
aktiv uteslutningsmetod. Denna uppgivenhet påverkar deras vilja att söka arbete och istället för 
hopp infinner sig ofta en känsla av förtvivlan och utsatthet. Dessa återkommande känslor 
skapar ett mönster och är två av de främsta faktorerna till att individerna i vår studie inte söker 
arbete alternativt avbryter en arbetsansökan då belastningsregistret aktualiserats. Utifrån 
respondenternas beskrivningar tolkar vi det med hjälp av Scheff och Starrin (2013) som att 
arbetsgivare direkt eller indirekt önskar att arbetssökande med en anmärkning i 
belastningsregistret själva ska exkludera sig från ansökningsprocessen. Den arbetssökande 
tvingas då att exkludera sig själv, med hänsyn till att skydda sin egen integritet och undvika 
känslan av skam. Denna tolkning styrks också av Backmans (2012) forskning som visar att 
individer hamnar i ett dilemma då de tvingas uppvisa belastningsregistret för att bli potentiella 
kandidater för en tjänst men då belastningsregistret uppvisas blir de troligtvis inte anställda 
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ändå. Arbetsgivarna i studien försvarar sig genom att påpeka att de inte kränker individernas 
integritet då det är deras eget val att delge sitt belastningsregister (Backman 2012). Vi gör 
därför tolkningen att individen ställs inför ett ultimatum, antingen riskerar de att bli avvisade 
och få sin integritet kränkt på grund av sitt belastningsregister eller så måste de självexkludera 
sig för att undvika detta. Men när individer självexkluderar sig från vissa arenor tenderar deras 
sociala problem att bestå. Tolkningen av respondenternas upplevelser är att då 
belastningsregistret hamnar i arbetsgivarens händer verkar det som en aktiv faktor för att 
respondenterna inte ska ges möjlighet att inkluderas i samhället utan de hamnar istället utanför 
samhällets system och de kan då inte heller lösa sina sociala problem (jmfr Petersson & 
Davidsson 2016). För att kringgå denna exkludering och stigmastistering visar vårt resultat att 
vissa personer är beredda att gå så långt att de manipulerar sitt belastningsregister även om 
risken att bli påkommen finns och därmed risken att bli ytterligare straffad.  
 
Vårt resultat visar att belastningsregistret har en kontraproduktiv effekt som hämmar 
möjligheten för före detta kriminella att bli en del av samhället, då arbetsgivare tycks förvänta 
sig att de kommer återfalla i brottslighet. Respondenterna lyfter det faktum att målet är ett 
arbete men att arbetsgivare förväntar sig att de är handlingen i sitt belastningsregister och att de 
därför inte ges möjlighet att inkluderas och bryta med sin kriminalitet. Denna upplevelse har 
även framkommit i Hong Chui och Kwok-Yin Chengs (2013) studie samt i studien av Souza et 
al. (2015) där de påpekar att även om före detta kriminella gör en positiv förändring i sina liv, 
så behöver det inte betyda att de är kvitt sina straff utan de kan fortfarande vara dömda för 
den gärning de begått. Respondenternas upplevelser kan tolkas utifrån Beckers (2006) begrepp 
generellt avvikande, där stämplingen som generellt avvikande gör att de hamnar i en lång 
uppförsbacke där toppen av den är ett arbete. Begreppet generellt avvikande syftar till att en 
individ kan stämplas baserat på en enda specifik handling samt att andra förväntar sig att denne 
tenderar att begå samma handling igen, således kan respondenternas uppförsbacke ses vara 
kantad av hinder som utgörs av fördomar från omgivningen och tankar om återfall. Desto mer 
motstånd de ställs inför under vägen desto fler tankar uppkommer om att det skulle vara 
enklare att tillgodose sin inkomst på olaglig väg än att fortsätta kämpa, med grund i fördomar 
om att de ändå kommer begå en olaglig handling igen. Detta motstånd våra respondenter talar 
om går att hänföra till Goldbergs (2010) beskrivning av de aspekter som har en inverkan på 
stämplingsprocessen och innebär att omgivningen ser handlingen som avvikande, att flertalet 
negativa reaktioner uppkommer på handlingen samt att individen själv uppfattar handlingen 
som avvikande. Vi gör tolkningen att de negativa reaktioner de möter och den negativa 
självbild de innehar kan ses som hinder de möts av i uppförsbacken och ökar risken för 
återfall. Vår tolkning kan jämföras med Visher, Debus-Sherrill och Yaher (2011) som beskriver 
att andelen inkomster från olaglig verksamhet stigit allt eftersom tiden gått utan att de före 
detta kriminella funnit ett arbete. Detta samband mellan utebliven anställning, låg självkänsla 
och ökad risk för återfall beskrivs även av Doekhie, Dirkzwager och Nieuwbeertas (2017) som 
påpekar att om det icke kriminella livet genererar en lägre självkänsla än det kriminella livet så 
ökar risken att återfalla i brottslighet. Vårt resultat visar således att känslan av att inte räcka till 
inte är specifik för våra respondenter utan den infinner sig mer generellt inom gruppen före 
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detta kriminella.  
 
Trots en extrem känsla av motgång finns ändå en förståelse för belastningsregistrets existens 
och flera av respondenterna menar att registret är relevant men bara i den mån om vissa brott 
kontrolleras i förhållande till relevant arbetsutövning. Att ta bort belastningsregistret är enligt 
respondenterna inte aktuellt då det ska finnas som en säkerhetsåtgärd för arbetsgivarens 
möjlighet att anställa rätt person på rätt plats. Vi tolkar det utifrån Petersson och Davidssons 
(2016) beskrivning av exkludering och inkludering inom system, som att våra respondenter 
väljer att underställa sig belastningsregistret och arbetsmarknadens regler och förhållningssätt 
trots att det bidrar till att de själva ställs inför större svårigheter. De är således benägna att ta 
konsekvenserna av sitt handlande genom att underställa sig systemet men de är inte beredda att 
göra det i den utsträckning de tvingas göra det idag. Våra respondenter anser därför inte likt 
Selbin, Mccrary och Epstein (2018) att en likvidering av belastningsregistret för att skapa 
möjligheter till arbete är rätt väg att gå. 
 

8.2 Att vara oönskat stämplad och att stämpla  
Under våra intervjuer har respondenterna lyft att de inte valt att nämna sitt belastningsregister 
under arbetsintervjuernas början, utan att de velat ge arbetsgivaren möjlighet att lära känna 
dem först. De har dock, då det kommit på tal berättat om sitt register och de beskriver hur allt 
låter bra under intervjun men nästintill alltid avslutas med en bortförklaring likt ”tyvärr tjänsten 
är redan tillsatt”. Vi tolkar detta med hjälp av Becker (2006) som att belastningsregistret 
fungerar likt en etikett vilken tillskriver individerna stämplingen kriminell, oberoende av deras 
personlighet. Istället för att arbetsgivaren tillkännager att orsaken är att individen tillskrivs 
denna etikett så framhålls andra anledningar till att individen inte erhåller tjänsten. Med 
belastningsregistret som grund blir de därför direkt uteslutna ur ansökningsprocessen och 
stämplade som avvikande på grund av en specifik handling även om individen begått den 
kriminella handlingen vid endast ett tillfälle. Denna tolkning kan dock belysas ur en annan 
synvinkel då det framkommit att två av våra respondenter har lyckats få arbete trots 
anmärkningen i sitt belastningsregister. Dessa två är båda dömda för rattfylleri och det är den 
enda anmärkning de har i sitt belastningsregister, därmed kan det tänkas att vissa brott 
stämplas hårdare än andra. Det kan ses som att rattfylleri är en handling vilken är lättare att 
identifiera sig med och inte lika avvikande som exempelvis ett mord (jmfr Becker 2006). Deras 
möjligheter på arbetsmarknaden påverkas således av brottets art och arbetsgivarens 
uppfattning om det begångna brottet. Det kan vara ett svar på varför dessa två respondenter 
lyckats få ett arbete lättare jämfört med de andra respondenterna, trots att ytterligare en endast 
har en anmärkning i sitt belastningsregister.  
 
Vi har därmed funnit ett resultat vilket skiljer sig från Visher, Debus-Sherrill och Yahers (2011) 
studie som beskriver att möjligheten att få arbete blir större i de fall där belastningsregistret 
inte nämns under arbetsintervjuns början, men styrker Hong Chui och Kwok-Yin Chengs 
(2013) beskrivning av att belastningsregistret upplevs accepterat under intervjun för att sedan 
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följas av att de inte får arbetet på grund av nya omständigheter. Att resultaten skiljer sig åt kan 
tänkas ha sin grund i att kvalitativa studiers resultat är svåra att överföra då resultaten bygger 
på enskilda individers erfarenheter och uppfattningar (jmfr Bryman 2011). 
 
Trots att våra respondenter själva upplevt stämplingen och hur det påverkar dem så har det 
under intervjuerna framkommit att även före detta kriminella stämplar andra före detta 
kriminella. Samtliga respondenter har under tiden då intervjuerna fortlöpt påpekat att 
sexualbrott är en typ av brott vilken är oacceptabel och därför ytterst nödvändig för 
arbetsgivare att kontrollera. De påpekar att sexualbrottslingar inte bör få arbeta med barn 
under hela sin livstid och att ett sådant belastningsregister därmed inte bör försvinna. Detta 
tolkar vi som en del av den samhälleliga stämplingen och Beckers (2006) begrepp 
utanförstående där sociala grupper skapar sociala regler som exempelvis innehåller tillåtna och 
felaktiga beteenden. Trots att respondenterna själva begått kriminella handlingar och kan anses 
tillhöra gruppen före detta kriminella så har de svårt att identifiera sig med gruppen 
sexualbrottslingar på grund av att deras sexuella handlingar bryter mot de normer våra 
respondenter anser gälla. Det tycks således finnas subgrupper inom en grupp som innehar 
olika normer och värderingar som anses tillåtna alternativt felaktiga. Somliga som befinner sig i 
en grupp, likt gruppen före detta kriminella, kan då ingå i en subgrupp inom gruppen och från 
vår tolkning kan vi tyda att de tycks vara drabbade av ytterligare en exkludering som enligt 
respondenternas berättelser är legitim för att deras möjligheter på arbetsmarknaden ska 
försvåras.  
 

8.3 Arbete en nyckel till social inkludering  
Uggen (2000) menar i sin studie att individer över 26 år beskriver möjligheten att få arbete som 
en av de viktigaste faktorerna för att inte återfalla i brott. För personer under 26 år beskrivs 
arbete dock inte som lika viktigt. Vi har funnit ett annat resultat i vår studie, då flertalet av 
respondenterna under 26 år beskriver arbete som en av de främsta faktorerna för att frångå 
kriminaliteten och bli socialt inkluderad. Att bli inkluderad på arbetsmarknaden beskrivs av 
respondenterna ha ett egenvärde då de inte ligger samhället till last och kan lösa andra sociala 
problem. Vi tolkar detta med hjälp av Madsens (2006) teori om social inkludering och finner 
att inkludering är viktigt för att samhället ska fungera samt för att skapa goda förutsättningar 
och hög livskvalité för de individer som verkar inom samhällets arena. Om före detta 
kriminella inkluderas skapas förutsättningar för att de kan lösa sociala problem, med hjälp av 
exempelvis ett arbete kan de betala skatt och således bidra till samhället och välfärden, få stärkt 
självkänsla och ges möjlighet till självständighet. Vårt resultat och vår tolkning kan således 
liknas vid resultaten som framkommit i en studie av Doekhie, Dirkzwager och Nieuwbeerta 
(2017) där det beskrivs viktigt att inkluderas på arbetsmarknaden eftersom det möjliggör 
känslan av att bidra till samhället istället för att vara en börda.   
 
Vårt resultat påvisar en samstämmig bild av svårigheten att få ett arbete men påvisar även att 
om möjligheten till det ges så ses det viktigt att ta tillvara på den chansen och inte misslyckas. 
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Vi tolkar det med hjälp av Madsen (2006) som att om ett positivt beteende förstärks, i detta fall 
genom att individens förändring av livsstil leder till att denne finner ett arbete, så kan det leda 
till att individen vidhåller sin förändring men även att det leder till att andra exkluderade finner 
inkludering. Utifrån respondenternas upplevelser och i relation till Madsen (2006) så gör vi 
tolkningen att en individs inkludering kan bana väg för att andra i liknande situation integreras. 
Om en person med ett belastningsregister lyckas nå inkludering genom att anställas på en 
arbetsplats och sedan uppvisar gott resultat blir det också enklare för andra i samma situation 
att inkluderas då en person banat vägen för andra. Således kan en positiv dominoeffekt på 
arbetsmarknaden starta för före detta kriminella om de lättare inkluderas.  
 
Flera av respondenterna har berättat att de har en stark strävan efter att finna en ny identitet, 
en identitet vilken inte är kopplad till deras liv som kriminella. De menar att så länge de 
identifierar sig som före detta kriminella så lyckas de inte bryta med sin tidigare identitet. Vi 
finner att arbete kan möjliggöra en ny identitet, vilket bekräftas då flera respondenter indikerar 
på att de numera identifierar sig med sitt arbete. Utifrån Becker (2006) tolkar vi det som att 
arbete skapar en väg för före detta kriminella, genom vilken de kan frångå den samhälleliga 
stämpling de återupprepat tvingas uppleva på grund av belastningsregistrets bevis på att de en 
gång stridit mot samhällets rådande normer. Genom att de under sin kriminalitet exkluderats 
av samhället på grund av deras normbrytande beteende så är deras tidigare identitet kopplad till 
exkludering, därav vill de finna arbete, då de anser att arbete ger den bästa förutsättningen för 
att inkluderas och skapa en ny identitet. Davidsson och Petersson (2016) beskriver att en 
individs inkludering är avgörande för dennes välmående, då exkludering innebär begränsningar 
och utestängningar från olika samhälleliga och sociala arenor vilket påverkar vilka möjligheter 
en individ har att verka i och vara del av samhället. Vi tolkar det därför som att den inkludering 
våra respondenter beskriver sker genom arbete är extremt viktig för en för detta kriminell då 
de via arbete ges möjlighet till utveckling och inträde till samhället. Det kan liknas med 
Petersson och Davidssons (2016) beskrivning av att en individ kan avvika från ett system för 
att inkluderas i ett annat.  
 
En problematik som lyfts under intervjuerna är konsekvensen av att inte få arbete efter 
avtjänat straff och således påverkas individens inkludering. Genom att inte finna arbete 
beskrivs hur en ond cirkel uppstår, detta då en före detta kriminell ofta återkommer till samma 
krets av avvikare eftersom det inte finns några andra alternativ. Vi gör utifrån denna 
beskrivning analysen att de genom att vara arbetslösa hamnar i samhällets aktiva 
uteslutningsprocess (jmfr Petersson & Davidsson 2016) där de tvingas acceptera exkluderingen 
utan att kunna påverka sin egen situation. Genom denna uteslutningsprocess så befästs deras 
identitet som avvikare, då avvikare tenderar att söka sig till andra avvikare. Dessa sammanhang 
tillåter och uppmuntrar ofta handlingar som strider mot samhällets normer (Becker 2006), 
vilket bekräftas av beskrivningen av den onda spiralen som innebär att de återgår till brott på 
grund av avsaknaden av arbete. Samhället och dess olika instanser är därmed faktorer som har 
stor inverkan på respondenternas exkludering genom att de före detta kriminella efter avtjänat 
straff utesluts från samhällsprocesser och därigenom indirekt tvingas till en avvikarkarriär. 
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Detta fenomen är något som även Kenemore och Roldan (2006) kommit fram till i sin studie 
där före detta kriminella beskriver att samhället stängt sin dörr gentemot de som en gång blivit 
dömda. 
 

8.4 Den sociala inkluderingen/exkluderingens påverkan på möjligheten 
till arbete 
Samtliga respondenter har berättat för oss att de varit tvungna att byta ut stora delar av sitt 
nätverk i takt med att de valt att byta livsstil. Detta är något de beskriver att de varit tvungna 
till för att ges en möjlighet att få en ny chans och skapa förutsättningar att finna arbete. De 
nämner att de numera har ett litet kontaktnät men att det just är genom kontakter som de har 
störst möjlighet att finna ett arbete. Samma sak framkommer i Bui och Morashs (2010) studie 
där de beskriver att en förändring av nätverket är en förutsättning för att inkluderas i samhället 
och likt våra respondenter nämner Visher, Debus-Sherrill och Yaher (2011) att den lättaste 
vägen till arbete går genom deras sociala nätverk. Våra respondenter beskriver dock hur de 
själva motverkar ett nytt socialt nätverk för att slippa bli dömda och förklara vad de gjort 
tidigare i livet. Orsaken till detta går att hänföra till och analyseras med hjälp av Beckers (2006) 
begrepp självbild där det beskrivs hur avvikarkarriären kan skapa en negativ självbild vilken är 
svår att motarbeta så länge inte icke-avvikare hjälper dem att förstärka självbilden. Våra 
respondenter motverkar således möjligheten att förstärka sin självbild och finna inkludering 
med hjälp av icke-avvikare på grund av rädslan för att de ska behöva förklara sig och således 
bli dömda för vad de gjort. Om detta sker kan en känsla av skam uppstå, varpå de väljer att 
exkludera sig från de arenor och sammanhang där de känner sig otrygga för att undvika detta 
(jmfr Scheff & Starrin 2013). Denna exkludering blir paradoxal i respondenternas berättelser, 
de tvingas exkludera sig från sitt tidigare nätverk för att få arbete, men det är genom ett socialt 
nätverk de tror att de lättast kan få arbete. Genom att de själva exkluderar sig så kan vi med 
hjälp av Petersson och Davidsson (2016) tolka det som att de motverkar sina möjligheter att 
finna arbete, då det sociala kontaktnätet genom vilket de tror att de lättast kan få arbete är 
avsevärt mindre. Deras sociala problem kan därför kvarstå på grund av den självvalda 
exkluderingen samtidigt som denna exkludering är en förutsättning för att de ska kunna 
förändra sin livsstil och ingå i ett nytt system.  
 
KRIS har i studien beskrivits som en fristad för respondenterna. Genom KRIS har de lyckats 
finna social inkludering, kunnat knyta kontakter på arbetsmarknaden och fått stärkt självkänsla. 
Somliga har fått en anställning inom KRIS och andra har erbjudits arbete utanför KRIS på 
grund av sin anställning på föreningen. Således går det att se föreningen som en inkluderande 
och möjlighetsskapande förening för personer som är före detta kriminella. Föreningen kan 
tolkas som ett system vilket gör det möjligt att frångå exkludering och finna arbete, om 
individen som har för avsikt att bli en del av föreningen väljer att underställa sig föreningens 
regler (jmfr Petersson & Davidsson 2016). Respondenter lyfter dock att det även finns 
nackdelar med denna inkludering då samtliga kan tillskrivas egenskaper och beteenden som 
egentligen är specifika för en medlem men inte hela gruppen. Med hjälp av Beckers (2006) 
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teori tolkar vi det som att en individs handling i en avvikande gemenskap kan drabba och 
således stämpla hela gemenskapen, vilket KRIS medlemmar fått uppleva. KRIS är en 
gemenskap av före detta avvikare och på grund av detta kan de ses som ett system snarare än 
individer inkluderade i ett system, de blir då alla stämplade som före detta kriminella istället för 
att ses som individer vilka vill göra en förändring i sitt liv. Denna stämpling av samtliga kan 
betraktas som en ofrivillig inkludering, vilken de själva inte kan påverka och går att hänföra till 
Jönhills (2012) beskrivning av hur en individ ofrivilligt inkluderas i ett sammanhang och 
tillskrivs vissa egenskaper. 
 
Effekten av ett socialt nätverk är svår att förbise efter intervjuerna. Det går att urskilja tydliga 
mönster i en individs påverkan av det sociala nätverket, då det möjliggör en förändring i livet 
som sker successivt i och med nätverkets inverkan på individens självkänsla, beslut och 
motivation. Respondenter beskriver hur de inte haft för avsikt att genomgå en förändring, 
vilket vi utifrån Beckers (2006) teori tolkar som den negativa självbildens starka inverkan på en 
individs handlingar och beslut, då de som innehar en negativ självbild lär sig att sådana som 
dem är sämre människor som bryter mot samhällets normer. Vi finner dock att den onda 
spiralen kan brytas och har brutits för våra respondenter då de introducerats till ett nytt socialt 
nätverk, där arbete och laglydighet är de normer som råder (jmfr Petersson & Davidsson 
2016). Det går att se att det nya nätverket gett respondenterna möjligheten att finna arbete och 
har därför fungerat som en icke-avvikare som hjälpt dem finna nya beteendemönster. Den 
destruktiva självbilden har efterhand således bytts ut mot en positiv. Vår tolkning förstärks av 
Novo-Corti och Barrerieros (2015) forskning som påpekar att ett socialt nätverk kan öka 
chansen för att finna sysselsättning och social inkludering. Det kan även stärka självbilden och 
kan motverka återfall. 
 
9. Slutdiskussion 
I detta avsnitt presenteras en diskussion kring studiens resultat och övergripande metod. Här presenteras även 
de slutsatser som dragits samt förslag till vidare forskning och hur det praktiskt bör tillämpas.   
 
9.1 Resultatdiskussion 
Målet med denna studie har varit att undersöka hur före detta kriminella med en anmärkning i 
belastningsregistret upplever sina möjligheter att erhålla ett arbete och hur det påverkar deras 
upplevelser av inkludering och exkludering. Vi valde sedan att skapa frågeställningar och har 
med hjälp av semistrukturerade intervjuer besvarat dessa. Första frågeställningen berörde hur 
respondenterna upplever belastningsregistret och hur deras möjlighet att erhålla arbete 
påverkas av att ingå i registret. Det som framkommit under intervjuerna är att 
belastningsregistret upplevs som ett stort hinder för respondenterna och detta fenomen tycks 
inte vara specifikt för svenska förhållanden utan uppdagas även i en artikel av Selbin, Mccrary 
och Epstein (2018), som utfört sin studie är i USA. Det beskrivs hur personer med ett 
belastningsregister har avsevärt mycket svårare att få ett arbete än de som inte har ett, vilket 
leder till att många med ett belastningsregister står utanför arbetsmarknaden. 



 
 

32 

Belastningsregistret hämmar enligt respondenterna inte bara möjligheten till arbete utan det 
försvårar även möjligheten till social inkludering i samhället. En uppfattning vi hade utifrån 
den tidigare forskning vi tagit del av och som vi diskuterade sinsemellan var att före detta 
kriminella upplever belastningsregistret som enbart negativt, vi hade uppfattningen att de 
upplevde att belastningsregistret i sig var fel men det har snarare framkommit att hanteringen 
av belastningsregistret är den centrala problematiken. De enskilda individerna ses som 
hopplösa fall och de möjligheter och kunskaper de besitter blir sekundära. Backman (2012) har 
i sin studie påpekat att arbetsgivarna uttalar att de förespråkar och använder sig av 
belastningsregistret endast i de fall det är relevant för arbetsutövningen, detta visade sig dock 
senare inte stämma. Våra respondenter påpekar att belastningsregistret bör användas i de fall 
då det är kopplat till arbetsutövningen, således är de och arbetsgivarna överens om i vilken 
utsträckning det ska användas, problematiken är att det inte används så i realiteten. 
 
Den andra frågeställningen berörde deras upplevelser av hur arbete bidrar till social 
inkludering/exkludering. Respondenterna påpekade att en av de främsta faktorerna för att nå 
social inkludering är arbete, då arbete enligt dem är ett bra sätt att finna ett nytt och hälsosamt 
socialt nätverk, kunna bidra till samhället och således känna sig som en del av det. De ger 
därmed uttryck för att arbetet i sig är en biljett som kan hjälpa dem frångå den exkludering 
som före detta kriminella ofta måste finna sig i och genom arbete kan de istället nå inkludering 
i samhället. Vi har under studiens gång sinsemellan diskuterat huruvida det är det sociala 
arbetets uppgift att uppmana till arbete, då Davidsson (2016) påpekar att arbete kan innebära 
stress, osäkerhet och utbrändhet vilket i sin tur kan skapa sociala problem för individen. Vi har 
dock, efterhand då studien fortlöpt, sett att för den enskilda individen så är arbete en av de 
viktigaste faktorerna. De ser arbete som en möjlighet som kan skapa goda förutsättningar, 
istället för de negativa effekter ett arbete kan medföra. Vi hade uppfattningen att arbete 
underlättade för de före detta kriminella genom att de fick större frihet och fler valmöjligheter i 
vardagen med grund i att de fick en fast inkomst. Intressant är dock att den sociala delen av 
arbetet är minst lika viktig och att de små, för oss ibland betydelselösa, konversationerna vi för 
i vardagen och på arbetsplatserna om exempelvis vädret kan betyda mer än vad vi tror.   
 
Den tredje och sista frågeställningen gällde hur social inkludering/exkludering kan påverka 
deras möjligheter på arbetsmarknaden. Här framkom det att respondenterna upplever att det är 
genom ett socialt nätverk och kontakter som de enklast kan finna ett arbete, då de kan undgå 
att lämna sitt belastningsregister. De påpekar dock att de tvingats exkludera sig från många i 
sitt tidigare nätverk för att ges möjligheten att genomgå en förändring och att de på grund av 
känslan av att vara dömda har svårt att knyta nya kontakter. De kontakter de dock har knutit är 
främst inom KRIS och således knyter de främst kontakter med andra före detta kriminella. 
Beckers (2006) beskrivning av avvikarprocesser påvisar att denna process kan bidra till att 
avvikare socialiseras med andra avvikare, i denna typ av grupper skapas en subkultur där 
avvikelsen står centralt då det är vad gruppen har gemensamt. Det som slagit oss under 
arbetets gång är att KRIS kan vara en sådan grupp. Trots att våra respondenter brutit med 
kriminalitet och har för avsikt att leva ett hederligt liv så är deras bakgrund som före detta 
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kriminella det som står centralt i och med deras medlemskap och aktiva deltagande i KRIS. 
Deras avvikelse som kriminella kan således ha bytts ut mot en annan avvikelse, att de numera 
är före detta kriminella. Flera respondenter har, som nämns i resultatet, upplevt att de blir 
annorlunda bemötta då de bär KRIS-kläder vilket kan tyda på att avvikaridentiteten befästs. I 
deras strävan att bryta med tidigare nätverk och finna ett arbete för att frångå stämplingen ser 
vi det som att de endast byter en subgrupp mot en annan för att känna sig i inkluderade men 
kan således fortfarande ses som avvikande och bli exkluderade.   
 
Det har i vår studie visat sig att det inte framkommer någon distinkt skillnad mellan kvinnors 
och mäns upplevelser av belastningsregistret och hur det påverkar dem utifrån social 
inkludering och exkludering. Detta var en av de fördomar vi hade innan studien genomfördes 
och diskuterade aktivt med varandra för att åsidosätta. Istället visade det sig att specifika brott 
kunde hänföras till i vilken utsträckning de påverkades av sitt belastningsregister, vilket även 
Novo-Corti och Barreriero (2015) lyfter då de beskriver att vissa brott inte anses lika 
normstridande som andra och påverkar då inte möjligheten att få arbete lika negativt. Den 
slutsats vi drar är dock svår att säkerställa då det endast är två av åtta respondenter som varit 
kvinnor. Det är även så att föreningen till största del består av män, vilket gör att kvinnorna till 
vardags rör sig bland den manliga jargongen som kan påverka dem. Det hade därför varit 
intressant att studera kvinnor i majoritet för att se om det hade påverkat resultatet.  
 
Ett intressant resultat vi tagit del av som vi anser värt att lyfta är att människor som befinner 
sig i utsatta positioner, exempelvis då de blir socialt exkluderade på grund av sitt 
belastningsregister, är beredda att tillta drastiska åtgärder för att få det bättre. Att vara 
exkluderad ses som så pass svårt och omfattande och inkluderingen så pass viktig att vi funnit 
ett mönster som visar att flera är beredda att offra stora och avgörande delar av sitt tidigare liv, 
exempelvis i form av identitetsbyte. Vi finner att detta är deras väg att frångå stämplingen och 
identiteten som före detta kriminell för att kunna inkluderas i det samhälleliga systemet och ges 
en möjlighet att finna arbete. Detta kan jämföras med en studie av Hong Chui och Kwok-Yin 
Cheng (2013) där de påvisar samma fenomen och problematik med att finna en ny identitet 
och lämna den gamla bakom sig. De före detta kriminella i denna studie beskriver likt våra 
respondenter hur de stämplar och identifierar sig som före detta kriminella, en problematik 
som därmed inte är specifik för våra respondenter. Det som dock är intressant är att personer 
som befinner sig i denna situation ändå bidrar till att stämplingen reproduceras. Det kan tänkas 
att de borde ha lättare att förstå den utsatthet det innebär och därmed borde de tekniskt sett 
vara de sista att stämpla andra. Vi upplever dock att de anser att sexualbrott är avsevärt värre 
och mer legitima att stigmatisera än deras egna handlingar. Detta kan ses som deras försök att 
häva sin egna stämpling, genom att svartmåla andra kan deras handlingar framstå som mindre 
dåliga.  
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9.2 Avslutande metoddiskussion 
Med hjälp av en kvalitativ metod och med utgångspunkt i våra frågeställningar så anser vi att 
tillräckligt med empiri har insamlats för att besvara vårt syfte. Vi har utöver detta insamlat 
ytterligare information som varit värdefull för att vi ska skapa oss en bild av hur verkligheten 
ser ut för före detta kriminella och skapat ett intresse för att i framtiden tillskansa oss mer 
information inom området. Något som väckt detta intresse men också varit en styrka i vårt 
arbete är att vi träffat KRIS medlemmar flertalet gånger, således har vi skapat en relation med 
dem och har därför lättare kunnat förstå materialet utifrån deras upplevelser, gentemot om vi 
endast hade träffat dem vid det tillfälle då intervjun genomfördes. Vi anser dock att detta även 
har medfört problematik, då vi skapat en personlig relation med respondenterna och därför har 
mycket tid gått åt till att tillgodose objektiviteten under arbetets gång (jmfr Bryman 2011).  
 

9.3 Slutsats 
En slutsats vi dragit är att arbete är en av de viktigaste faktorerna för före detta kriminellas 
inkludering i samhället och möjligheten till arbete skapas främst genom kontakter. Det har 
under studiens gång för oss uppdagats hur kontraproduktivt belastningsregistret är. Precis som 
Backman (2012) beskriver att detta är arbetsgivarnas sätt att finna trovärdiga och lovande 
anställda så är det likt Uggen (2000) beskriver så att de som får ett arbete är de som har låg risk 
för att återfalla i brott. Arbetsgivarnas användning av belastningsregistret fyller då den funktion 
att det skyddar arbetsgivarna men aktivt motarbetar före detta kriminellas möjlighet tillbaka till 
samhället. Belastningsregistret får då en indirekt negativ brottsförebyggande verkan på 
samhällsnivå eftersom de utan arbete lättare återfaller i brott. Slutsatsen kan därför dras att 
belastningsregistrets användning bidrar till att fler människor exkluderas och fler brott sker, i 
strävan efter att skydda människor från brottslighet. Därför anser vi att det sociala arbetets 
praktiska tillämpning bör utformas utifrån enskilda individer i utsatthet, då det i slutändan ger 
påverkan på samhällsnivå. Som förslag till praktiska insatser så anser vi att tillgängligheten av 
belastningsregistret bör ses över och att belastningsregistret endast bör kontrolleras i relation 
till arbetsutövningen, exempelvis bör stöld kontrolleras då arbetstagaren ska hantera likvida 
medel men inte om denne ska arbeta på ett lager. Ytterligare ett förslag till praktiska insatser 
grundar sig i en tanke om att före detta kriminella som uppvisat ett gott, lagligt beteende under 
en avsatt tid ska ges möjlighet att få dessa skulder avskrivna alternativt avsevärt reducerade. En 
utveckling av denna modell bör ske med hjälp av berörda individer, sakkunniga, politiker och 
personer som arbetar inom den sociala sektorn. Detta resonemang har framkommit utifrån 
respondenternas berättelser om svårigheten att återgå till ett lagligt liv då deras skulder beskrivs 
som straff nummer tre och ökar risken att återfalla i brottslighet. Vi skulle gärna se att 
ytterligare forskning görs gällande denna problematik, vilken kan fungera som ett underlag för 
modellen som ger före detta kriminella bättre möjligheter att bryta med kriminalitet och finna 
ett lagligt arbete för att således lättare nå inkludering i samhället. 
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Bilaga A:      Missivbrev 
 

Vi söker dig med en anmärkning i belastningsregistret 
som har erfarenhet av att söka arbete! 

  
Hej! Vi är två studenter som läser vår sista termin på programmet organisering och ledning av 
arbete och välfärd med inriktning på socialt arbete vid Halmstad högskola.  
Vi ska nu skriva vårt examensarbete som syftar till att undersöka hur före detta frihetsberövade 
upplever sina möjligheter att få ett arbete, bland annat med fokus på belastningsregistret. Vi 
kommer att genom intervjuer undersöka era upplevelser av de möjligheter och hinder som kan 
uppstå i arbetssökandet och hur det bidrar till social inkludering och exkludering. Era åsikter är 
viktiga för oss och vi skulle därför uppskatta om ni vill ta er tiden att deltaga!  
 
Detta kan vara bra för dig att veta:  
- Det är helt frivilligt att delta i denna studie.  
 
- Alla som deltar i denna studie är helt anonyma, vi kommer exempelvis inte att uppge ditt 
namn för att undvika möjligheten att du kan identifieras. 
 
- Du har möjlighet att avbryta ditt deltagande när du vill, så väl under tiden intervjun pågår 
som efter den är genomförd. 
  
- Då examensarbetet är godkänt så kommer det att publiceras på Diva portal, därmed kommer 
andra att kunna ta del av resultatet. Studiens material måste enligt lag sparas men kommer 
endast att användas i vetenskapliga syften då den godkänts av examinator och kommer då 
således inte att nyttjas i politiska eller kommersiella syften eller övriga icke direkt kopplade 
forskningssyften.  
  
 
Har du några frågor eller kommer på något du vill tillägga så är du välkommen att mejla oss på 
följande e-postadresser:  
 
Rebecca Jonsson 
rebjon15@student.hh.se 
 
Filip Klingström 
filkli15@student.hh.se 
 
Handledare Niklas Westberg 
Niklas.Westberg@hh.se 
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Bilaga B:      Samtyckesblankett  

Informerat samtycke  

Jag har informerats muntligt och skriftligt om studien och den data- och 
informationsbehandling av personuppgifter studien innebär. Intervjun spelas in och skrivs 
sedan ut och information som kan identifiera dig som person tas bort. Materialet förvaras 
sedan i ett låst skåp på en annan plats än de avidentifierade intervjuutskrifterna. När resultatet 
offentliggörs kommer du att ges ett annat namn än ditt riktiga.  

Jag har fått möjlighet att ställa frågor om studien och har informerats av Rebecca Jonsson och 
Filip Klingström.  

Min medverkan består i att jag blir intervjuad. Jag är medveten om att mitt deltagande är 
frivilligt och att jag när som helst, fram till dess att studiens resultat är sammanställda för 
publicering, och utan närmare förklaring kan avbryta deltagandet.  

Jag samtycker till medverkan i den beskrivna studien.  

 

……………………………………………………………  

Ort och datum  

 

……………………………………………………………………………………………… 

Underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga C:      Intervjuguide 
 

Bakgrund 
1. Skulle du vilja berätta lite om dig själv? 
2. Skulle du vilja berätta lite om ditt liv, innan du avtjänade det straff du blev dömd för? 
3. Skulle du vilja berätta vad du är dömd för? 
4. Hur långt straff har du avtjänat?  
5. Efter avtjänad strafftid, känner du då att du helt avtjänat ditt straff? 
6. Vad har du för utbildning? Påbörjad före eller efter avtjänat straff?    

Arbete/sysselsättning 
7. Vad har du för arbetslivserfarenhet? (Före/efter avtjänat straff) 
8. Hur såg dina möjligheter ut till att få ett arbete innan avtjänat straff?  
9. Vad har du för erfarenhet av att söka arbete? (Före/efter avtjänat straff) 
10. Har du fått någon hjälp i ditt arbetssökande? 
11. Vad har du för nuvarande sysselsättning? 
12. Om du har ett arbete, hur fick du detta? (Kontakter, arbetsförmedlingen, praktik, KRIS 
osv) 

Socialt nätverk 
13. Hur ser ditt sociala nätverk ut i nuläget? 
14. Hur såg ditt sociala nätverk ut innan du blev frihetsberövad/straffad? 
15. Vad betyder ditt sociala nätverk för dig? Exemplifiera  
16. Känner du att du är socialt inkluderad/exkluderad i/från samhället? Utveckla och 
exemplifiera 

Självbild 
17. Hur upplever du att din bakgrund med kriminalitet och/eller missbruk har betydelse för 
ditt arbetssökande?  
    17.1 Om det har betydelse, hur påverkar det dig? 
18. Upplever du att du blir annorlunda bemött på grund av din bakgrund? (Kollegor, 
arbetsgivare, bekanta osv) 
19. Vilka möjligheter upplever du dig ha då du söker arbete? 
20. Vilka hinder upplever du dig ha då du söker 
arbete?                                                                                         

Belastningsregistret 
21. Vad vet du om belastningsregistret? 
22. Vad är din åsikt/uppfattning om belastningsregistret? 
23. Vilka funktioner tycker du att belastningsregistret fyller? 
24. Har det förekommit att potentiella arbetsgivare har bett dig begära ut ditt 
belastningsregister då du sökt arbete? Ge exempel och förklara 
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25. Tror du att ditt belastningsregister påverkar dina möjligheter att få arbete? 
    25.1 Om ja, hur tror du att det påverkar dina möjligheter? Beskriv en situation då ditt 
belastningsregister har påverkat dig.  
26. Anser du att belastningsregistret ska avskaffas? 
    26.1 Om ja, varför? 
27. Studier visar på att fler och fler arbetsgivare idag begär ett utdrag ur belastningsregistret, en 
del med stöd i lagen och andra inte. Hur ser du på detta? Fördelar/nackdelar 

Avslutning 
28. Är det någonting du känner att du vill lyfta/berätta som inte kommit fram under intervjun? 
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