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Förord
Vi vill tacka våra informanter för att dem anförtrott sig till oss med sina upplevelser och
därmed gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi vill även tacka Krami och
Kris för deras tålmodighet och hjälp med att få tag på informanter. Men framförallt vill vi
tacka vår handledare Christopher Kindblad för den hjälp och de stöd vi fått under perioder då
det känts som allra jobbigast samt konstruktiva kritik som bidragit till utformningen av
uppsatsen.

Abstract
In a society, the idea is that a person who performs criminal acts should receive a second
chance of reintegrating into society after a penalty. Legally, the criminal becomes a regular
citizen again after a penalty, but is the punishment really served? Nowadays background
checks of the jobseekers have become increasingly common and are an aspect that is crucial
in employment. Statistics from the police department show that the government left out
740,000 registry extracts during the first 11 months of 2017, which is 10,000 more than the
corresponding period in 2016. In ten years, requests have tripled. The purpose of this paper is
to gain a deeper understanding of how ex-criminals experience their reintegration into society
through the labor market. The data has been collected through qualitative semistructured
interviews with seven ex-criminals and has been interpreted on the basis of hermeneutical
methodology. The analysis of the material has been done in support of the theories
stämplingsteorin by Becker, hänsynsemotionssystem och sociala band of Scheff, as well as
stigma of Goffman. The result of the analysis showed that when the ex-criminals take the big
step to leave the crime, they are not given a chance to prove that they have changed. The
visualization of their criminal background makes constraints and feelings of shame, both in
working life and in the ability to build safe and strong social ties.

Keywords: ex-criminals, criminal records, crime, double punishment, reintegration, labor
market
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Abstrakt
I ett samhälle är tanken att en människa som utfört brottsliga handlingar ska efter avtjänat
straff få en andra chans att återintegreras till samhället. Juridiskt sett blir brottslingen en
vanlig medborgare igen efter avtjänat straff, men är straffet verkligen avtjänat? Numera har
bakgrundskontroller av den arbetssökande blivit allt mer vanligt och är en aspekt som är
avgörande vid anställning. Statistik från polisens rättsavdelning visar att myndigheten
lämnade ut 740 000 registerutdrag under de 11 första månaderna 2017, vilket är 10 000 fler än
motsvarande period 2016. På tio år har förfrågningarna tredubblats. Syftet med denna uppsats
är att få en djupare förståelse för hur f.d. kriminella upplever deras återintegrering till
samhället genom arbetsmarknaden. Empiri samlades in genom kvalitativa semistrukturerade
intervjuer med sju f.d. kriminella och har tolkats utifrån den hermeneutiska metodologin.
Analysen av materialet har gjorts med stöd i teorierna stämplingsteorin av Becker,
hänsynsemotionssystem och sociala band av Scheff samt stigma av Goffman. Resultatet av
analysen visade på att när de f.d. kriminella tar det stora steget att lämna kriminaliteten ges
dem inte en chans att bevisa att dem förändrats. Synliggörandet av deras brottsliga bakgrund
gör att begränsningar och skamkänslor skapas, både i arbetslivet och i möjligheten att bygga
upp trygga och starka sociala band.

Nyckelord: F.d. kriminella, Brottsregister, Kriminalitet, Dubbelbestraffning, Återintegrering,
Arbetsmarknaden

3

Innehållsförteckning
1. Inledning ............................................................................................................................... 5
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 6
2. Bakgrund .............................................................................................................................. 7
2.1 Formella – och informella straff ...................................................................................... 7
2.1.1 Juridiskt/kriminologiskt – och sociologiskt perspektiv ............................................ 7
2.2 Belastningsregistrets påverkan och utveckling ................................................................ 8
2.3 Krami & Kris ................................................................................................................... 9
3. Tidigare forskning ............................................................................................................. 10
3.1 Bakgrundskontroller och återfall i kriminalitet ............................................................. 10
3.2 Effekten av stigmatisering och dess konsekvenser ......................................................... 11
3.3 Samhällets attityder gentemot f.d. kriminella på arbetsplatsen och i samhället ........... 12
4. Teori .................................................................................................................................... 14
4.1 Stämplingsteori .............................................................................................................. 15
4.2 Hänsynsemotionssystem & Sociala band skam och stolthet .......................................... 16
4.3 Stigma ............................................................................................................................ 17
5. Metod .................................................................................................................................. 18
5.1 Hermeneutisk metodologi .............................................................................................. 18
5.2 Kvalitativ metodansats ................................................................................................... 19
5.3 Urval av informanter ..................................................................................................... 20
5.4 Kvalitativa intervjuer - intervjuguide och tillvägagångssätt ......................................... 21
5.5 Analysmetod och kodning av material ........................................................................... 22
5.6 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 23
5.7 Etiska reflektioner .......................................................................................................... 25
6. Resultat ............................................................................................................................... 25
6.1 Brott och straff ............................................................................................................... 26
6.2 Arbetssökande och brottsregister .................................................................................. 28
6.3 Tillbaka till samhället och arbetsmarknaden ................................................................ 30
7. Analys .................................................................................................................................. 33
7.1 Brott och straff - Formella straff genom Howard S. Beckers stämplingsteori .............. 33
7.2 Arbetssökande och brottsregister - Informella straff genom Thomas J. Scheffs
hänsynsemotionssystem och sociala band ........................................................................... 35
7.3 Tillbaka till samhället och arbetsmarknaden genom Erving Goffmans teori om
stigmatisering....................................................................................................................... 37
8. Avslutande sammanfattning och reflektion .................................................................... 40
8.1 Reflektioner .................................................................................................................... 42
9. Källförteckning/Akribi ...................................................................................................... 45

4

1. Inledning
I Sveriges Radio framgår att antalet arbetsgivare som ber om utdrag ur belastningsregistret
inför en anställning har ökat drastiskt. Statistik från polisens rättsavdelning visar att
myndigheten lämnade ut 740 000 registerutdrag under de först 11 månaderna år 2017, vilket
är 10 000 fler än motsvarande period 2016. På tio år har förfrågningarna tredubblats
(Repitsch, 2018). Agan & Starr (2017) framhåller att i majoriteten av fallen diskrimineras och
väljs arbetssökande med brottsregister bort av arbetsgivare. Backman (2012) menar vidare på
att ur arbetsgivarens synvinkel hjälper denna form av tillgång till individens brottsregister
dem att rekrytera anställda som är ”laglydiga” och ”trovärdiga”. Uppgifterna i
belastningsregistret finns kvar trots avtjänat straff, vilket medför ytterligare ett straff för
individen. Borttagandet, eller gallring som det kan kallas, av dessa uppgifter i
belastningsregistret varierar beroende på brottets påföljd. Uppgifterna kan tas bort efter fem
år, andra tio år och vissa uppgifter kan även finnas kvar i tjugo år efter meddelad dom
(Polisen, u.å.).
Livet i samhället förutsätter laglydnad och att lagarna accepteras. Bryter du mot rikets lagar
kan du bli dömd för dina handlingar och får sedan sona ditt straff. I ett samhälle är tanken att
en människa som utfört brottsliga handlingar ska bli omhändertagen, rehabiliterad och efter
avtjänat straff få en andra chans att återintegreras till samhället. Juridiskt sett blir brottslingen
en vanlig medborgare igen efter avtjänat straff, men är straffet verkligen avtjänat? F.d.
kriminella kan idag inte längre påverka omständigheterna vid ögonblicket då arbetsgivaren
granskar belastningsregistret. Det ses därmed som att den kriminella identiteten bevarats och
individerna riskerar att bli socialt exkluderade från samhället.
Idén till denna studie uppkom genom vårt gemensamma intresse för individer som hamnat
snett i livet och valt en kriminell livsstil som en utväg. I samband med läsning av
vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om ovanstående statistik fick vi upp ögonen
ytterligare för just detta studieområde och vi ville få en djupare förståelse för individernas
perspektiv. Vi har även sett att en större del av all forskning som gjorts enbart belyser
arbetsgivarens perspektiv och om de f.d. kriminella har påverkats av de bakgrundskontroller
som görs vid anställning. Vi anser att det inte finns tillräckligt med kunskap om hur de f.d.
kriminella upplever att dem påverkas av deras brottsregister vid anställningsprocesser.
Handlingar som är kriminaliserade kan leda till straff där påföljderna exempelvis kan vara
fängelse, skyddstillsyn eller fotboja. De brottsliga handlingar som individen döms för kan
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komma att läggas till i individens brottsregister. Ett perspektiv som vi ser idag förekommer är
tillfällen där f.d. kriminella inte får en andra chans i samhället och på arbetsmarknaden på
grund av den stigmatisering som brottsregistret skapar. Kriminalitet bär i sig på en avvikelse i
samhället och präglar även invånarna med fördomar om f.d. kriminella trots att de avtjänat sitt
straff. Detta ser vi skapar en form av maktstruktur, där invånarna har en möjlighet att påverka
de beslut som vissa funktioner har i samhället. Vi har därmed valt att koppla denna studie till
makt. Likt arbetsgivarens förmåga att styra över de arbetssökande i rekryterings- och
anställningsprocesser har samhället en form av makt att styra vad som anses normgivande i
dagens svenska kontext. Denna makt har ett stort inflytande och styr samhällets organ i olika
riktningar, vilket skapar ett sorts ideal. Genom detta exkluderas individer som tidigare inte
levt upp till det eftersträvade. Det förutsätts att alla invånare i ett samhälle förhåller sig till
aktuella normer och sociala regler så att ett långsiktigt hållbart samhälle skapas. Vi ser att
med hjälp av maktperspektivet kan vi tydligare förstå den makt arbetsgivaren och samhället
har över f.d. kriminella i samband med anställning och återintegrering till samhället.
En väg in på arbetsmarknaden kan ge individen många fördelar såsom sociala nätverk,
ekonomi och bostad. Utan detta kan individen inte leva ett liv som samhället anser är
‘normalt’. Det ses som att individens kriminella märkning som skapats av samhället kan
påverka denne då det inte är normerande i dagens samhälle att anamma ett socialt avvikande
och nedbrytande beteende. Således bevaras samhällets syn på den kriminella identiteten
genom att samhället tappar tilltro till individer som inte följer sociala värderingar, normer och
regler. Ur ett arbetsgivarperspektiv kan även en avvikelse eller negativ egenskap uppstå,
vilket Goffman (2014) benämner stigma, när den f.d. kriminellas brottsregister görs påtagligt
för arbetsgivaren. Vi har därmed för avsikt att med hjälp av studien undersöka om det finns
något samband mellan ett redan avtjänat straff och bakgrundskontroller av brottsregister i
arbetslivet samt om det eventuellt förekommer en dubbel stigmatisering. Vi vill med hjälp av
sju intervjuer ge f.d. kriminella en möjlighet att skildra sitt perspektiv och upplevelser av
återintegrering till samhället och arbetsmarknaden.
1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer få en djupare
förståelse för hur f.d. kriminella upplever sin återintegrering till samhället genom
arbetsmarknaden. I fokus står hur f.d. kriminella upplever att individer i samhället ser på
kriminalitet och hur dem upplever att de blivit bemötta av arbetsgivare. Uppsatsen avser
också att belysa om det finns maktaspekter involverade i samband med anställning. För att
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kunna följa studiens syfte och få svar på̊ dessa frågor, syftar vi på att med hjälp av studien
svara på̊ följande frågeställningar:
Huvudfråga:
•

Hur upplever f.d. kriminella som avtjänat sitt straff återintegreringen till samhället
genom arbetsmarknaden?

Underfrågor:
•

Hur ser f.d. kriminella på den tid då dem levde en kriminell livsstil och dess
efterföljande straff/rehabilitering?

•

Hur upplever f.d. kriminella att de har påverkats av bakgrundskontroller i
anställningsprocessen?

•

Hur ser f.d. kriminella på samhällets attityder i förhållande till kriminalitet?

2. Bakgrund
I detta avsnitt presenteras brott och straff utifrån ett juridiskt/kriminologiskt perspektiv där
påföljden av en brottslig handling bestäms utifrån rikets lagar och ger individen ett formellt
straff. Vi kommer också att förklara de straff som efterföljer efter avtjänat straff, den
informella påföljden som kommer med ett belastningsregister. Slutligen följer en förklaring
på belastningsregistrets påverkan och utveckling samt de arbete organisationerna Kris och
Krami gör.

2.1 Formella – och informella straff
2.1.1 Juridiskt/kriminologiskt – och sociologiskt perspektiv
Brott är ett sätt att agera som kan straffas enligt lag. Sådana gärningar finns beskrivna i
Brottsbalken (BrB) i Sveriges Rikes Lag. Att begå ett brott kan leda till både ett straffrättsligt
ansvar och ett skadeståndsansvar. Som straff räknas enbart fängelse och böter och andra
påföljder kan vara skyddstillsyn och samhällstjänst. Ett straff är en åtgärd som staten med
tvångsmakt utövar mot en enskild individ. Det finns en varierad syn på straffets funktion. En
hypotes är att ett straff ska vara avskräckande, förhindrande, och avskräcka andra som tänkt
begå brott. En annan hypotes är att ett straff ska vara återuppbyggande, rehabiliterande och
möjliggöra en återanpassning in i samhället för förövaren. Svensk straffrätt bygger på en
kombination av de båda (Allt om juridik, straffrätt, u.å.).
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Jerzy Sarnecki (2010) skildrar i boken Brottsligheten och samhället ett brett kriminologiskt
perspektiv på kriminalitet, vilket innebär kunskap om brott och brottslighet som ett socialt
fenomen. Den innehåller inom dess omfattning processerna för att stifta lagar, att bryta lagar,
och reaktionen av att bryta lagen. Det centrala inom kriminologi är läran om brott, där ett
brott uteslutande existerar under givna omständigheter, det vill säga att handlingen/brottet
som utförs är belagd med straff. Inom ett samhälle existerar olika former av strafflagar, vilka
avspeglar makthavarnas förmåga att se på de fenomen som anses oönskade och fulla av
risker. Det framgår också att kriminologins studieobjekt alltid är avhängig det samhälleliga
sammanhanget och det är även där som objektet manifesteras. De samhällsnormer som byggs
upp i samhället kommer att förändras över tid samt avgränsa vad som anses vara brottsliga,
avvikande eller skadliga förseelser. Detta är något som liknas vid sociologins perspektiv, med
distinktionen att brott eller en avvikelse mot samhällsnormer inte är straffbart på samma sätt.
Samhället väljer istället att märka individen som “socialt avvikande” eller “avvikande
beteende”.
Jerzy Sarnecki (2010) skildrar även ett perspektiv på avvikande beteende eller avvikelse som
ofta används inom sociologin, där dessa synsätt används som alternativ till begreppet brott.
Utgångspunkten i detta synsätt är att det finns en etablerad föreställning om vad som är
normalt, dvs. överensstämmer med de i samhället rådande normerna (Sarnecki, 2010:12).
Därmed kan ett beteende som avviker från det vanliga bedömas vara avvikande. Sarnecki
(2010) menar på att avvikande beteende omfattar åtskilliga beteenden som förvisso kraftigt
avviker från samhällsnormerna men som till skillnad från begreppet brott inte är
kriminaliserade (informella straff).
2.2 Belastningsregistrets påverkan och utveckling
I betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) framhålls att belastningsregistret
förs av Polismyndigheten och innehåller uppgifter om bland annat påföljd för brott och beslut
om påföljdseftergift. Det övergripande syftet med belastningsregistret är att olika myndigheter
som t.ex. arbetar med brottsbekämpning och rättsvård på ett enkelt sätt ska kunna tillgå de
upplysningar som kan underlätta arbetet i verksamheten. Bestämmelser om registrets innehåll
och möjligheten för myndigheter och enskilda att ta del av uppgifterna i det finns i lagen om
belastningsregister (1998:620) och i förordningen om belastningsregister (1999:1134). Enligt
förslag som framgår i betänkandet (SOU 2014:48) är att arbetssökande ofrånkomligt måste ha
rätt till ett effektivt integritetsskydd. Efter att individen avtjänat sitt straff måste denne få en
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möjlig väg in i samhället för att kunna resocialisera och försörja sig. Dock är möjligheterna
små att motsätta sig arbetsgivarens begäran om att visa upp ett belastningsregisterutdrag om
individen önskar komma i fråga för en anställning.
I publiceringen Ökad efterfrågan på utdrag från belastningsregister på Sveriges radio skriver
Repitsch (2018) att antalet arbetsgivare som ber om utdrag ur belastningsregistret inför en
anställning har ökat drastiskt. Statistik från polisens rättsavdelning visar att myndigheten
lämnade ut 740 000 registerutdrag under förra årets 11 första månader, vilket är 10 000 fler än
motsvarande period 2016. På tio år har förfrågningarna tredubblats. Det har blivit allt mer
vanligt att privatpersoner ansöker om ett utdrag då arbetsgivaren begär detta för att en
anställning över huvud taget ska vara aktuell samt för att det enbart är vissa arbetsgivare som
med stöd i lagen kan kräva ett utdrag ur belastningsregistret. Enligt Backman (2011) var det
fram till år 1989 olagligt för enskilda individer att göra utdrag ur sitt eget brottsregister, detta
för att skydda individen från att exempelvis arbetsgivare skulle kunna tvinga individen att röja
sina uppgifter. Denna lagändring medförde dock att arbetsgivare kunde exploatera den
enskildes rätt att ta del av uppgifterna och därmed begära att en arbetssökande visar upp
utdraget. Regeringen (2018) gick den 1 mars 2018 ut med en publicering innefattande ett
pressmeddelande om att man ville stärka den personliga integriteten i arbetslivet och förbättra
möjligheten för personer som dömts för ett brott att återanpassa sig i samhället. Det är en
mänsklig rättighet för den enskilda individen att få ha en personlig integritet, vilken även
borde skyddas i arbetslivet. Idag har dock arbetsgivaren större möjligheter att missbruka
tillgången till den enskildes personliga uppgifter i belastningsregistret, ett sätt som aldrig var
avsett.
2.3 Krami & Kris
Krami är ett samverkansprojekt som till sin början startade i Malmö 1980 och består idag av
ett samarbete främst mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och de olika kommuner där
Krami är verksamma. Det ansågs att det fanns ett behov av ett omarbetat arbetssätt för att på
ett bättre sätt kunna ta emot en målgrupp av individer där det fanns en social problematik som
uppstått ur kriminalitet och/eller missbruk. Med stöd och vägledning från Krami kan
individen få praktik eller direkt en kort eller långvarig anställning hos en arbetsgivare, där
både arbetssökande och arbetsgivare kan erbjudas fortsatt stöd från Kramis verksamhet
(Krami, u.å.).
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Kris är en ideell förening där personer som har valt att lämna det kriminella och missbruket
ger varandra stöd och hjälp tillbaka in i samhället. Föreningen grundades 1997 för personer
som tidigare varit kriminella och idag finns Kris även där för att hjälpa flertalet intagna på
anstalter och personer som kommer direkt från gatan att finna vägen tillbaka till ett “normalt”
liv. Muckhämtning, där en intagen från häkte eller anstalt möter upp Kris utanför vid
frigivning, är viktig då risken annars finns att personen faller tillbaka i kriminalitet eller
missbruk med gamla kompisar. Kris kan också hjälpa medlemmarna att upprätta kontakter
med olika myndigheter och arbetslivet samt andra essentiella funktioner för att ett liv utan
droger och kriminalitet ska förbli i gott skick (Kris.a, u.å.).

3. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer de artiklar som är relevanta för studiens syfte och frågeställning att
presenteras. Redogörelsen av artiklarna görs genom olika väsentliga perspektiv och kategorier
som är centrala för studien. Slutligen följer en sammanfattning i respektive kapitel där vi
motiverar valet av artiklar och vad vi vill uppnå med hjälp av dem.
3.1 Bakgrundskontroller och återfall i kriminalitet
Christel Backman (2012) som är universitetslektor inom sociologi och arbetsvetenskap
belyser och undersöker i sin avhandling kontrollen av tillgången till kriminalregister i Sverige
samt den faktiska och potentiella användningen av brottslig bakgrundskontroll som
arbetsgivaren gör på den arbetssökande. Numera har bakgrundskontroller av den
arbetssökande blivit allt mer vanligt och är en aspekt som är avgörande vid anställning.
Backman (2012) skildrar också att statliga myndigheter har antytt att individer med ett
brottsregister löper en risk att bli stigmatiserade och att det kan vara farligt för denne. På
1960-talet ansågs ren kännedom om en individs brottsregister och möjligheten för domstolen
att i framtiden kunna använda sig av dessa som en börda för f.d. kriminella då det möjligen
kunde hindra individerna att återanpassas i samhället. Sonja B. Starr och Amanda Agan
(2017) lyfter även de fram i sin studie en problematik kring de senare årens stora politiska
uppmärksamhet runt individer med belastningsregister och deras möjligheter till arbete. I
majoriteten av fallen diskrimineras och väljs arbetssökande med brottsregister bort av
arbetsgivare. Backman (2012) menar på att det har hävdats av arbetsgivare att denna form av
tillgång till individens brottsregister hjälpt dem att rekrytera anställda som är ”laglydiga” och
”trovärdiga”.
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Tidigare studier har emellertid visat på att f.d. kriminella löper mindre risk att återfalla i brott
vid återanställning och där en säkrad sysselsättning och även stabil bostad är bidragande
faktorer till denna minskning av återfall (Backman, 2012). Likt Backman skildrar Agan &
Starr (2017) att arbete till individer med belastningsregister kan reducera återfall, minska
brottsligheten och potentiellt förbättrar den allmänna säkerheten. Dallan F. Flake (2015)
skildrar en omständighet i USA där han menar på att eftersom anställning är en av de
viktigaste förutsättningarna för minskade återfall kommer det krävas enorma förändringar av
federala lagar som berör diskriminering, detta för att kunna ge f.d. kriminella mer vidsträckta
anställningsmöjligheter. Brottsregistret, menar Flake (2015), har ofta liten eller ingen
betydelse när det gäller individens arbetsprestationer. Fortsättningsvis har ett politiskt initiativ
gjorts (Agan & Starr, 2017) där allt fler organisationer tillämpat uttrycket ”Ban the box”
(BTB), vilket hänvisar till ’kryssrutan’ som frågar om arbetssökanden har en tidigare brottslig
övertygelse. Förslaget bakom BTB skulle innebära ett mer rättvist tillfälle för f.d. kriminella
att återinträda och söka offentliga jobb samt minska hinder för arbete och diskriminering.
Medan anställning är en avgörande omständighet för att förebygga återfall, strider många f.d.
kriminella mot att både säkerställa och behålla sina jobb (Baur et al., 2018).
Tidigare forskning som presenteras i detta kapitel berör perspektiven bakgrundskontroller och
återfall i brott. I dessa artiklar framgår olika faktorer såsom arbetssökande, återanpassning,
risker med återfall och möjligheter vid sysselsättning. Vi har valt dessa artiklar då de skildrar
väsentliga delar som bör belysas för att förstå den process som sker i samband med f.d.
kriminellas återintegrering till samhället genom arbetsmarknaden. I analysen har dessa
perspektiv beaktats och använts på så sätt att de kunnat visat på en överensstämmelse i
studiens resultat.
3.2 Effekten av stigmatisering och dess konsekvenser
Backman (2012) skriver att brottsregister betraktas idag som något mer än bara underlag för
eventuella åtal, domar och straff för att begränsa individens eller brottslingens möjligheter att
skaffa sig ett arbete etc. I Sverige betraktar man även dessa brottsregister som känslig
information för den enskilda individen eftersom att det kan leda till stigmatisering och andra
konsekvenser. Registreringen av brottsregister är å ena sidan känslig information för den
enskilde individen och som bör skyddas, men å andra sidan kan det ge värdefull information
till statliga myndigheter och enskilda aktörer som anser sig behöva den. Denna konflikt
mellan individens och myndigheternas intresse samt arbetsgivarens intresse är väldigt tydlig
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då konflikten skiljer sig åt mellan exempelvis dömda personers intressen och intresset för
potentiella offer eller mellan synlighet och osynlighet etc. Baur et al. (2018) lyfter fram
problematiken gällande att mer än 600 000 amerikaner släpps årligen från fängelse, varav
cirka 95% söker arbete. Trots deras bästa ansträngningar möter dessa potentiella arbetstagare
ofta svårigheter när de återigen försöker bli en del av arbetskraften. Detta menar Baur et al.
(2018) delvis kan det bero på brist på utbildning under fängelsetiden, ansträngda personliga
relationer och opåverkbara anställningsförfaranden. Problemen förstärks ytterligare av den
tidigare brottsliga stigmatiseringen som de f.d. kriminella bär vid frisläppandet. En
stigmatiserad stämpling leder ofta till negativa konsekvenser inklusive stereotypifiering och
diskriminering. Till skillnad från andra stigmatiserade grupper, t.ex. minoriteter, kvinnor,
personer med funktionshinder, som skyddas genom lagstiftning saknar f.d. kriminella egna
rättsliga skyddsåtgärder.
Baur et al. (2018) skildrar att individens brottsliga bakgrund ses som ett osynligt stigma där
individen själv kan välja att avslöja uppgifterna eller inte. Ett dolt stigma kan påverka
individens psykiska välbefinnande negativt och blir en form av påfrestning och börda som
begränsar individens förmåga att agera ’normalt’ då denne innehar en rädsla av att stigmat ska
bli avslöjat. Att välja mellan att ge en verklighetstrogen bild av sig själv (avslöja stigmat),
skydda sig från samhällets attityder och betraktas som ’normal’ (dölja stigmat) eller signalera
stigmat för att kunna samla in information och reaktioner innan man väljer att dölja eller
avslöja stigmat är ett dilemma. I arbetslivet kan ett offentliggörande av brottsregister leda till
att den f.d. kriminella inte accepteras av medarbetarna och diskrimineras av handledare.
Resultatet av detta kan medföra negativa konsekvenser för sociala interaktioner och karriärer.
I artiklarna diskuteras hur ett stigma kan skapas och olika konsekvenser som kan uppstå till
följd av att en individ har stigmatiserats. Vi har valt dessa artiklar då de bland annat skildrar
begränsade arbetsmöjligheter, brottsregister som känslig information och dess påverkan samt
synligt –och osynligt stigma, vilka vi ser är relevanta delar i studien. Kunskapen kring dessa
faktorer har vidare i analysen gett oss en möjlighet att finna likheter mellan artiklarna och
resultatet som vi har fått fram i studien.
3.3 Samhällets attityder gentemot f.d. kriminella på arbetsplatsen och i samhället
Flake (2015) skildrar vikten av de förödande konsekvenser som uppstår vid återfall som inte
bara är konsekvenser för den enskilde brottslingen, utan också för familjen, gemenskapen och
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samhället som helhet. Tre ändringar i Title VII of the Civil Rights Act of 1964 framhävs i
artikeln som skulle kunna främja anställningen av brottslingar utan att otillbörligt belasta
arbetsgivare eller allmänheten. Ändring ett bör ha för avsikt att förbjuda arbetsrelaterad
diskriminering om en brottslings brottsregister inte är direkt relaterad till det aktuella arbetet
eller om brottslingen inte utgör ett orimligt hot mot egendom eller till andras säkerhet.
Ändring två bör förbjuda arbetsgivare att fråga om en sökandes brottsliga bakgrund fram till
efter första intervjun. I ändring tre bör en bestämmelse införas som skapar en presumtion mot
att släppa in bevis om en arbetstagares brottsregister i försumliga anställningsprocesser.
Vidare skriver Ahmed & Lång (2017) att sysselsättningen förbättrar också det psykologiska
välbefinnandet och sociala relationer och nätverk som uppmuntrar dem till att stanna på den
lagliga vägen i livet. Arbetslösheten är kopplat till olagligt beteende och är en stark riskfaktor
för kriminell återgång. Att en individ har tillgång till arbete genererar positivt för samhället då
de minimerar risker och kostnader. Vidare menar Ahmed & Lång (2017) att samhället ska
tillåta f.d. kriminella att få en stadig sysselsättning och hjälpa dem att framgångsrikt
återintegrera sig i samhället, vilket ger förbättrad allmän säkerhet, stimulering av ekonomin
genom en större arbetskraft, ökat antal skattebetalare och minskning av brott och straff
kostnader. Vilket bör vara ett intresse för hela samhället.
Baur et al. (2018) skriver att i arbetslivet kan ett offentliggörande av brottsregister leda till att
den f.d. kriminella inte accepteras av medarbetarna och därmed diskrimineras av både dem
och handledare. Resultatet av detta kan medföra negativa konsekvenser för sociala
interaktioner och karriärer. På en arbetsplats där majoriteten av de anställda inte har en
brottslig bakgrund kommer andra som har en brottslig bakgrund ses som negativa avvikare
från den sociala normen. Andra medarbetare på arbetsplatsen kommer troligen att associera
dessa medarbetare som har upplevt fängelse eller har en brottslig bakgrund med tidigare
kriminell aktivitet, det vill säga avvikande beteende. Detta innefattar också att man tillämpar
en rad negativa egenskaper såsom före detta kriminell, tidigare dömd, kriminell osv.
Vidare belyser Baur et al. (2018) att diskriminering förekommer när vissa grupper besitter en
nackdel på arbetsplatsen i förhållande till andra grupper med jämförbar potential eller
beprövad framgång. Diskriminering är ett frekvent svar på stigmatiserade individer men där
vissa stereotyper framkallar starkare känslor av negativitet, ilska och rädsla. Följaktligen
varierar den efterföljande diskrimineringen mot stereotypa individer från olika grupper i
enlighet med detta. Både öppen och diskret diskriminering påverkar anställningsresultaten
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såsom tillfredsställelse, prestationsförmåga, stress, beteende och förändring. Den form av
diskriminering som en individ utsätts för kan påverkas av samhällets makt och kontroll i
förhållande till den stigmatiserade medarbetaren.
Ali M. Ahmed och Elisabeth Långs (2017) studie visar att det inte finns några tvivel om att
f.d. kriminella på arbetsmarknaden och i samhället står inför hinder oavsett vilket brott de
gjort. Om arbetsgivare uppmanas att behandla de arbetssökande som har ett brottsregister
likvärdigt med dem som saknar ett brottsregister, skulle ostraffade individer ha en anledning
till anklagelser om att sådant uppmuntrande skulle undergräva människors åtagande att lyda
lagen. Ahmed & Långs (2017) menar att det beror på hur länge samhället vill att f.d.
kriminella ska sona sitt straff. Det ses som att formella straff är de som är utfärdade av
rättssystemet och som ska rehabilitera individer för att efter avtjänat straff återintegreras till
samhället. De informella straffen som tidigare brottslingar erhåller är de från samhället, såsom
ojämlik behandling på arbetsmarknaden.
I denna studie har vi även ett fokus på samhällets attityder i förhållande till kriminalitet och
f.d. kriminella. Vi har valt ovanstående artiklar då det diskuteras olika aspekter och synsätt
som är viktiga för att kunna förstå exempelvis hur en arbetsplats reagerar vid ett
offentliggörande av brottsregister, diskriminering, hur samhället straffar individer som har ett
brottsregister samt betydelsen för det psykologiska välbefinnandet. Tidigare forskning har
bidragit med kännedom om dessa aspekter och hjälpt oss att styrka delar i resultatet som vi
tagit upp i analysen.

4. Teori
I detta avsnitt introduceras en teori- och begreppsförklaring som vi anser är betydelsefull för
vår undersökning. De teorier som vi valt att använda i studien är Erving Goffmans teori om
Stigma, Thomas J. Scheffs teori om Sociala band - Skam och stolthet och
hänsynsemotionssystem samt Howard S. Beckers stämplingsteori (avvikande beteende).
Teorierna är av stor betydelse i relation till att utifrån det sociologiska problemområdet skapa
förståelse för de f.d. kriminellas upplevelser av återintegrering till samhället
genom arbetsmarknaden. Vi ser även att de berör olika perspektiv som är relevanta för studien
och som vi ser kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Under varje teori följer en
förklaring på teoriernas betydelse i studien.
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4.1 Stämplingsteori
Becker (2006) använder begreppet utanförstående för att referera till personer som av andra
bedöms som avvikande och därmed står utanför kretsen av normala gruppmedlemmar. Han
menar att alla sociala grupper gör upp regler som de försöker genomdriva. Det är när dessa
regler bryts som ett avvikande beteende skapas. Sociala regler definierar dessa situationer och
beteendeformer, som utmärker vissa handlingar som korrekta och vissa handlingar som
felaktiga. När en individ bryter mot en social regel som etablerats betraktas denne som en
egenartad person som inte lever enligt de regler som gruppen enats om. Den särskilda
individen avviker och betraktas därmed som en utanförstående ifrån gruppen, medan den
utanförstående personen kan se det från ett annat perspektiv. Den regel han ansetts bryta mot
accepterar han kanske inte som regel och ser de som dömt honom som icke kompetenta eller
legitimt berättigade till detta. Vilket resulterar i att den utanförstående betraktar sin domare
som utanförstående. Becker (2006) skildrar även att regler kan vara av olika slag. De kan vara
formella med stöd i lag med statens polisiära makt som användning för övervakning. Det kan
också vara informella regler, som kan vara överenskommelser eller uppkomna från
traditioner, utan stöd i lag.
Becker (2006) menar att huruvida en handling eller händelse är avvikande beror på hur andra
reagerar på den. Anklagas man inte offentligt utan det bara är skvaller kan man undgå att
drabbas. Andras reaktioner måste betraktas. Regler brukar också appliceras mer på vissa
individer än andra. Till vilken grad en handling betraktas som avvikande beror på vem som
begår handlingen och vem som känner sig ha lidit skada av den. Becker (2006) skildrar också
konsekvenserna av att bli stämplad som avvikare. Individen som blir stämplad kan ta till sig
andras syn på sig själv och därmed identifiera sig som avvikare och uppträda i enlighet med
det. Det kan medföra att personen fortsätter med detta beteende och bryter därigenom mot
samhällets satta normer och regler. Människor med låg status har inte lika stora möjligheter
till att leva sitt liv utan att känna sig åsidosatta som individer med högre status. Omgivningen
tillskriver personer egenskaper utifrån deras status i samhället. Kriminella anses inneha låg
status och Becker (2006) menar att den egentliga orsaken till ett kriminellt beteende är
samhällets stämpling av den enskilde individen.
Beckers (2006) stämplingsteori omfattar en övergripande beskrivning av begreppet avvikande
och bidrar till att i denna studie skapa en förståelse för hur en avvikelse skapas i en
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växelverkan mellan dem som avviker från det normala och dem som förhåller sig till sociala
regler som skapats av gruppen, det vill säga makthavarna.
4.2 Hänsynsemotionssystem & Sociala band skam och stolthet
Scheff (1990) skildrar att emotionerna skam och stolthet har en väsentlig betydelse för styrkan
i de sociala banden och är allt som oftast biologiskt förankrade. Starka sociala band genererar
kraft för att kunna hålla ihop samhället med dess invånare. Stolthet är moraliska impulser där
individen upplever att denne är tillfreds och bekväm i situationen, vilket också indikerar att de
sociala banden är trygga och starka. Skamkänslan visar snarare på otrygga och svaga sociala
band där individen skäms för att denne inte står i relation till de normer och sociala regler som
finns i samhället. Hänsynsemotionssystemet är även en teori som Scheff (1990) använder, där
han menar på att det ligger i individens natur att hålla de sociala banden levande. Det är
genom de sociala banden som individen håller kvar relationerna som skapas med andra
individer. Genom hänsynsemotionssystemet kan det förstås hur social påverkan i en
interaktion kan förefalla bestämmande på individen. Detta kan i sin tur leda till att individen
känner antingen överensstämmelse, vilket genererar en känsla av entusiasm och stolthet eller
icke överensstämmelse som innebär att individen känner sig utanför och skamsen.
Överensstämmelse grundar sig i ett system av sanktioner där belöning utdelas då individen
upprätthåller denna överensstämmelse, medan icke överensstämmelse kan bestraffas om
hänsyn inte tas till sociala normer och regler. Scheff (1990) skriver att sanktionerna kan vara
antingen formella eller informella. Formella sanktioner uppstår sällan och kan vara påkostade
medan informella sanktioner uppträder oftare, dock omärkbart. Individens förhållningssätt
och förekomsten av sanktioner i en specifik situation kommer att påverkas beroende på de
tankar och föreställningar individen har om just den sociala situationen. Emotionerna skam
och stolthet menar Scheff (1990) pushar individer till att känna överensstämmelse. När
emotionen stolthet har uppnåtts resulterar det i en strävan efter överensstämmelse. Individens
känslor av skam utvecklar i stället känslorna förödmjukelse och förlägenhet. I hög grad vill
individen undfly dessa känslor och därmed för det även med en strävan att vara
överensstämmande.
Scheffs (1990) teori om sociala band inbegriper en beskrivning av emotionerna skam och
stolthet, vilka är avgörande för hur starka respektive svaga de sociala banden kommer att
vara. Med hänsynsemotionssystemet ger Scheff (1990) en förklaring av vad som kan hända i
de sociala banden, där överensstämmelse eller icke överensstämmelse är den belöning eller de
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straff som individen kan stöta på i en växelverkan. Dessa teorier tillsammans bidrar till att
förstå vikten av de sociala banden under uppväxten såväl när f.d. kriminella söker sig tillbaka
till samhället men begränsas av belastningsregistret. Starka sociala band möjliggör en social
sammanhållning för att kunna hålla ihop samhället med dess invånare.
4.3 Stigma
Ervin Goffman (2014) belyser i boken Stigma – den avvikandes roll och identitet de
‘normalas’ identifiering av ‘avvikande’ individers sociala och personliga identiteter. När en
individ besitter en viss egenskap som av andra ’normala’ individer kan uppfattas som
avvikande inom en viss social kategori, är det tal om stigmatisering. Vad som anses normalt
eller avvikande kan ändras över tid samt ger form åt en social konstruktion som skapas av
individerna inom ett samhälle. Goffmans (2014) teori berör också begreppen misskrediterad
och misskreditabel. När en person är misskrediterad har denne en uppfattning om att stigmat
som individen besitter är välkänt sedan innan eller att mönstret för stigmat är tydligt, medan
misskreditabel beskriver en avvikelse hos en person som ännu inte lagts märke till eller att
skiljaktigheten hos individen tidigare inte är välbekant. Ett stigma uppkommer i skillnaden
mellan den skenbara och faktiska sociala identiteten och enligt Goffman finns det tre olika
typer av stigma. Den första typen är kroppsliga missbildningar, exempelvis ett fysiskt
handikapp. Den andra är fläckar på den personliga karaktären, det kan till exempel vara
psykiska störningar, missbruk eller kriminalitet. Den tredje typen är tribala stigman, till
exempel ras eller religion (Goffman 2014). Goffman (2014) skildrar också de definierade
synsätten normalitet och avvikande. Med hjälp av begreppet avvikelse kan människan få en
förståelse för den överbryggning som skapas mellan stigmatiseringen och dess innebörder
samt av den sociala världens uppfattningar. Exempelvis förekommer det individer i samhället
där förnekelse i den gemensamma ordningen är något som personerna anpassar sig efter, en
form av sociala avvikare. En social avvikare utgörs av till exempel förbrytare, narkomaner,
prostituerade osv. (Goffman 2014). Normalitet är ett samlingsbegrepp som innebär att
individen lever upp till varierade normer och regler. Goffman definierar personer som
’normala’ då dem inte förfogar över negativa avvikelser eller ovanliga förväntningar
(Goffman 2014).
Goffmans (2014) teori om stigma handlar om hur en egenskap hos en person i förhållande till
‘normala’ personer ses som stigmatiserad just för att egenskapen inte passar in i de normer
som utgörs av ett samhälle. Denna teori bidrar till vår studie då den hjälper oss att förstå hur
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f.d. kriminellas identitet och efterföljande egenskaper utgör ett stigma som kan påverka deras
möjligheter i samhället.

5. Metod
I detta avsnitt presenteras den kvalitativa metoden som användes i undersökningen.
Kvalitativa intervjuer användes för att syftet med studien var att få en förståelse för
informanternas uttalanden och för att fånga in olika perspektiv i materialet som samlats in.
Med den hermeneutiska tolkningsläran kunde vi tolka och skapa en helhetsförståelse för
materialet och informanternas upplevelser av återintegrering till samhället genom
arbetsmarknaden. Detta avsnitt består av kapitelindelningar som innehåller redogörelser för
hur vi gått tillväga med urvalet, tillförlitlighet samt även en beskrivning av analysmetoden
meningstolkning och hur materialet kodades. Slutligen följer en beskrivning på hur de etiska
aspekterna har tagits hänsyn till under hela studien för att skydda informanterna.

5.1 Hermeneutisk metodologi
Vi har i vår forskning tillämpat den hermeneutiska metodologin eftersom vi strävade efter att
skapa förnyad och fördjupad förståelse för de sociala fenomen vi studerat, det vill säga hur
f.d. kriminella upplever deras återintegrering till samhället genom arbetsmarknaden samt
deras upplevelser av hur samhället ser på kriminalitet och hur dem upplever att de blivit
bemötta av arbetsgivare. Vidare beskriver Gilje & Grimen (2004) hermeneutik som en
tolkningslära, vilket är en väsentlig del för att kunna tolka, förstå och förklara meningsfulla
fenomen såsom texter, uttalanden och handlingsmönster. Hermeneutiken ansågs därmed
lämplig att använda eftersom syftet med studien var att få tillgång till informanternas egna
upplevelser av fenomenet, samt tolka materialet för en ytterligare helhetsförståelse. Alvesson
och Sköldberg (2017) belyser att hermeneutiken har sina rötter i den protestantiska
bibelanalysen med huvudtemat att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i
relation till helheten. En bibeltext förstås endast när den sätts i samband med hela bibeln. En
helhet består av delar, vilket betyder att delen kan endast förstås ur helheten och helheten
endast ur delarna. Denna analys kallas den hermeneutiska cirkeln, vilken avser att vi måste
förstå sammanhanget eller kontexten för att förstå ett fenomen. För att kunna förstå detta
används en tolkningsprocess i hermeneutiken där man förvandlar cirkeln till en spiral.
Alvesson & Sköldberg (2017) menar på att forskaren börjar t.ex. i någon del, försöker sätta
den delen i samband med helheten för att få en ny förståelse, sedan återgår man till den
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studerande delen. Detta för att undan för undan få en fördjupad förståelse av fenomenet. Med
hjälp av denna process kan forskaren borra sig successivt djupare in i det valda fenomenet
genom att växla mellan del och helhet (ibid). Den hermeneutiska cirkeln har varit
betydelsefull för studien eftersom den till viss del har tillämpats genom att vi haft en
förförståelse för fenomenet som undersöktes och att vi utifrån informanternas kontexter
skapat oss en helhetsförståelse, för att vidare kunna återknyta till de olika delarna som
analyserats utifrån helheten (Gilje & Grimen, 2004).
Vidare innebär förförståelse att forskaren har en egen insikt och förståelse för de sociala
fenomen som studeras, att det finns vissa riktlinjer för vad som ska beaktas. Hermeneutiken
som metodologi vänder sig till att producera nya perspektiv och tolkningar som tidigare
grundats i en förförståelse. Kunskapen som framkommer har sin utgångspunkt i forskarens
förförståelse, vilken omarbetas i insamlandet av nya erfarenheter (Alvesson & Sköldberg,
2017) (Gilje & Grimen, 2004). Vi har skapat oss en förförståelse kring det sociala fenomenet
genom att läsa populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar. Vidare är vi medvetna om att
valet av studieområde och forskningsfråga utmynnade genom vårt gemensamma intresse för
f.d. kriminellas begränsade möjligheter till återintegrering i samhället och arbetsmarknaden.
Detta ser vi som en viktig synvinkel i vår förförståelse.

5.2 Kvalitativ metodansats
I denna studie valde vi att använda oss utav en kvalitativ forskningsmetod eftersom att syftet
med undersökningen var att vi ville skapa förståelse för informanternas upplevelser och
tankar kring området som studerades. Olsson & Sörensen (2011) skriver att kvalitativ metod
innefattar varierande tillvägagångssätt för att möjliggöra tolkningar av de uttalandena
informanterna gav. Det har vi gjort genom att analysera empirins olika delar för att fånga en
helhetsbild av informanternas berättelser. Vi ser därmed att denna metod kompletterar den
hermeneutiska ansatsen, där vi haft ett kritiskt synsätt till egna erfarenheter för att kunna
uppnå en djupare förståelse. Kvalitativa analyser ska redogöra för både den subjektiva
tolkningen och för de objektiva faktorerna av samma situation. Vårt syfte har varit att förstå
de sociala processerna som de f.d. kriminella upplever genom att tolka deras berättelser
(Karlsson, 2008). Kvalitativa studier utgår från individers eget perspektiv och datamaterialet
är i form av ord, till skillnad från den kvantitativa metoden som istället genererar siffror och
statistiska samband. Detta kan leda till att tvetydigheter, känslor och normer döljs när ett
socialt fenomen studeras, vilket var det vi ville skapa förståelse för. I den kvantitativa
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forskningen kan de metoderna som används ses som regelstyrda, entydiga och mer
vetenskapliga än i den kvalitativa forskningen. Syftet med denna studie var att ta reda på hur
f.d. kriminella upplever återintegreringen till samhället genom arbetsmarknaden och för
vilken betydelse bakgrundskontroller och återintegrering i arbetslivet har för den f.d.
kriminella. Således ansåg vi att den kvalitativa metodansatsen var den som skulle ge oss svar
på det sociala problem vi studerat (Aspers, 2011).

5.3 Urval av informanter
För att hitta intervjupersoner till denna studie användes både målinriktat urval och
snöbollsurval. Bryman (2011) skriver att forskare vanligtvis använder ett urval som är
målinriktat inom kvalitativ forskning. Det målinriktade urvalet innebär att forskaren
metodiskt väljer ut informanter så att urvalet är av betydelse med utgångspunkt i de aktuella
forskningsfrågorna. Snöbollsurval som också är en kvalitativ urvalsmetod innebär att urvalet
inte är givet i den föreliggande studien, vilket medför att de informanter som forskaren
kommer i kontakt med är de som används för att sedan komma i kontakt med fler informanter
som är relevanta för studien (ibid). Plan A var att urvalet från början enbart skulle bestå av
deltagare från Krami men eftersom vi inte hade möjlighet till åtta informanter därifrån, utan
enbart två, fick vi utforma en plan B. Plan B innebar att vi vände oss till organisationen Kris
som vi tidigare under studien hade haft kontakt med. Vid närmare kontakt med Kris gick fem
medlemmar med på att intervjuas. Syftet med studien har varit att ta reda på hur f.d.
kriminella upplever återintegreringen till samhället genom arbetsmarknaden samt skapa en
förståelse för vilken betydelse bakgrundskontroller och återintegrering i arbetslivet har för
den f.d. kriminella. Följaktligen var det av betydelse att göra kvalitativa intervjuer med
informanter från både Krami och Kris eftersom dem besitter kunskap som potentiellt skulle
kunna ge svar på studiens frågeställningar.
Målgruppen utgjorde f.d. kriminella män i organisationen Krami och Kris vilket vi ser skulle
kunna ha en avgörande betydelse för resultatet i studien. Vid valet av informanter var vi väl
medvetna om att vi endast utgår från en av alla Krami respektive Kris organisationer i Sverige
och att resultatet därmed inte går att generalisera över större delen av populationen.
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5.4 Kvalitativa intervjuer - intervjuguide och tillvägagångssätt
Som nämnt ovan har denna uppsatsen följt den kvalitativa metodansatsen och därmed valde vi
att samla in material med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vi började med att
utarbeta en intervjuguide som skulle hjälpa oss att svara på studiens frågeställningar. Frågorna
var formulerade på så sätt att både informanterna från Krami respektive Kris kunde besvara
dem. Intervjuguiden innehöll olika teman som var och en lyfte upp olika perspektiv inom
studien som vi ansåg var relevanta. Frågorna utformades efter en semistrukturerad intervju,
det vill säga att frågorna som ställdes var relativt öppna vilket gav informanten mer möjlighet
att tala fritt kring ämnet, men där vissa av frågorna var mer inriktade. Denna flexibilitet under
intervjuerna innebar att vi kunde följa upp de svar som ansågs vara relevanta för studien,
vilket inte hade varit möjligt med en helt strukturerad intervjuguide (Aspers, 2011). Bryman
(2011) skildrar också att semistrukturerade intervjuer ger informanterna en ökad möjlighet att
ge svar på frågorna utifrån vad dem finner är adekvat. Trots att intervjuguiden sedan innan har
utformats med olika frågor som berör olika teman kan forskaren välja att utelämna eller ställa
frågorna i en annan ordning än vad som är intervjuguidens primära struktur. Denna struktur
på intervjuguide var till vår fördel eftersom att utsikten var att generera kunskap och djupare
förståelse för hur f.d. kriminella upplever deras återintegrering till samhället genom
arbetsmarknaden med fokus på bakgrundskontroller. Brinkmann & Kvale (2014) förklarar att
den kvalitativa intervjun i samband med forskning är lämplig när forskarna vill erhålla en
förståelse utifrån informanternas synvinklar på hur världen upplevs av dem. Det beskrivs som
en form av social dialog mellan intervjuaren och informanten där utgångspunkten är att
perspektiven som redogörs för ska innehålla åsikter och tankar kring informantens
upplevelser.
Den första kontakten med Krami gjordes via Mail på arbetsförmedlingens hemsida där vi fick
kontakt med en arbetsförmedlare, medan kontakten med Kris upprättades via mail där vi
förklarade studiens syfte och där vi blev inbjudna att besöka verksamheten för inbokning av
intervjuer. Vi bokade in möten med båda parterna där mötet med Krami utfördes på ett cafe
och Kris besökte vi i deras lokaler. Under dessa möten erhöll vi information och vi
diskuterade framtida samarbete. Kontakten från Krami skulle vidare vara behjälplig i att
kontakta deltagare som kunde tänkas vilja ställa upp för att sedan vidarebefordra
vederbörandes kontaktuppgifter till oss. Vi mottog fem kontaktuppgifter från Krami som vi
sedan upprättade kontakt med via mail, telefonsamtal eller SMS. Det uppstod svårigheter i att
tillgå en lyckad kommunikation med vissa deltagarna därifrån, men i slutändan var det en
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person som ställde upp. Intervjun ägde rum i ett grupprum på Halmstad Högskola och tog
cirka 45 minuter. Vidare letade vi själva efter frivilliga personer att intervjua genom offentliga
organisationer på facebook, elektroniska tidningsartiklar, etc., där vi slutligen lyckades få tag
på ytterligare en person som varit deltagare på Krami. Vi bokade tid och plats, där intervjun
sedan utfördes på Halmstad stadsbibliotek i ett grupprum. Även denna intervjun tog cirka 45
minuter. Den kommunikation vi hade med informanterna från Kris upprättade vi på egen hand
genom mail och besök på verksamheten. Vid vårt sista besök på Kris var fem medlemmar
villiga att ställa upp på intervju. Samtliga fem intervjuer med medlemmarna från Kris utfördes
i deras lokaler i ostörda rum och tog mellan 35 och 45 minuter. Dalen (2007) skriver att
tidpunkten och platsen för en intervju har ett betydande inslag när det kommer till att
personen som intervjuas ska dela med sig av livserfarenheter.
Valet att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod grundade sig i att det framförallt var
informanternas subjektiva upplevelser och tolkningar vi ville nå. När forskaren genomför
kvalitativa intervjuer kan både för- och nackdelar uppstå. Exempelvis belyser Bryman (2002)
intervjuareffekten som en negativ påverkansfaktor, där han menar på att informanten väljer att
undanhålla viss information och inte uttrycker sina tankar om det. Två faktorer som skulle
kunna ligga till grund för detta kan å ena sidan vara materialets känslighet och å andra sidan
att informanten vill framhålla en positiv bild av sig själv, det vill säga försköna materialet
(ibid). Vi har försökt vara så neutrala i vår forskarroll som möjligt för att undvika påverkan av
resultatet. Vidare har vi dock varit medvetna om att vår förförståelse och subjektiva
uppfattningar kan påverka resultatet samt att tillförlitligheten i studien kan kritiseras. Detta
eftersom att resultatet som samlats in enbart grundar sig på sju informanters subjektiva
upplevelser av fenomenet.
5.5 Analysmetod och kodning av material
Under intervjutillfällena använde vi oss utav iphones för att spela in samtliga intervjuer.
Inspelningarna transkriberades sedan för att kunna sammanställa materialet från intervjuerna.
Vi analyserade de olika delarna och meningarna upprepade gånger för att på så sätt inte fastna
i analyser ur endast ett perspektiv och jämförde det med diskursen. Genom denna
tolkningsmetod kunde vi då få fram flera olika betydelser ur texternas innebörd.
Den hermeneutiska cirkeln utgår ifrån att forskaren utifrån empirins olika delar ska kunna
finna en kontext i materialet och via en tolkning av kontexten kunna återge till de separata
delarna (Gilje & Grimen, 2004). Den insamlade empirin analyserades sedan med hjälp av
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metoden meningstolkning. Vi ansåg att denna analysmetod passade bäst i syfte att hitta
förhållanden och strukturer mer än bara de ord som framkommit i texten. Brinkmann & Kvale
(2014) beskriver att forskarna för studien kan med hjälp av meningstolkning som analysmetod
ge en större utbredning av texten i beskaffenhet av ord och meningar, samt även att
införskaffa sig en mer genomtänkt uppfattning om det ursprungliga textmaterialet.
För att vi lättare skulle få en överblick över de resultat som samlats gjorde vi en så kallad
kodning. Olsson & Sörensen (2011) skriver att med hjälp av öppen kodning kan forskaren
finna det väsentliga i den insamlade empirin genom att bryta ned materialet i sin helhet till
mindre delar. Genom detta kan olika begrepp eller så kallade koder urskiljas ur materialets
händelser och upplevelser. Efter att intervjuerna hade transkriberats började vi med att finna
gemensamma nämnare i resultatet, det vill säga koder, som för studien var väsentliga.
Koderna som urskildes från materialet valdes ut då de skulle passa in i de olika temana som
hade utformats och för att hjälpa oss att få svar på de frågeställningar som studien berör.
Intervjuguiden innehöll olika teman såsom kriminell karriär, strafftid, söka arbete, stöd från
organisationer, arbetslivserfarenheter samt familj och uppväxt, vilka sedan skulle bli centrala
för studien. I samband med kodningen och jämförelser av materialet framgick dock även nya
teman som vi inte hade tänkt på; brott och straff - formella straff och brottsregister informella straff. Olsson & Sörensen (2011) belyser att under tiden forskaren analyserar
delarna i textmaterialet kan det hända att nya idéer, kategorier och teman utvecklas (ibid).
Under bearbetningen av resultatet gjorde vi även en lättare redigering av citaten. De ord som
togs bort var slangord såsom “eeh”, “alltså”, “mmm” etc. Vi ansåg att dessa ord inte var
väsentliga för att vi skulle kunna göra ett korrekt återgivande av berättelserna och
borttagningen av dessa ord medförde inte att informanternas perspektiv förvanskades.
5.6 Tillförlitlighet
I kvalitativ forskning är reliabilitet och validitet inte lika relevanta och centrala begrepp som i
kvantitativ forskning. Enligt Bryman (2011) är istället tillförlitlighet och äkthet mer
betydelsefulla för trovärdigheten i en kvalitativ studie. Han menar även på att kriterierna
för att en studie skall vara tillförlitlig är att den är trovärdig, överförbar, pålitlig samt
innehåller en möjlighet att styrka och bekräfta resultaten. Med trovärdighet innebär att
forskaren under arbetet säkerställer att undersökningen utförs enligt de regler som finns. Den
andra viktiga delen för att studien ska uppfattas som trovärdig är att rapportera resultatet till
de personer som är inblandade i studien. Detta för att informanterna ska kunna godkänna
23

resultatet eller komma med förslag på justeringar. Med överförbarhet menas hur pass
användbart resultatet är i andra förhållanden och situationer och kan liknas vid den
kvantitativa metodens generaliserbarhet. För att pålitligheten ska säkerställas krävs det att
forskaren är noggrann när det avser att redogöra alla moment i sitt arbete. I det sista kriteriet
ingår en bedömning av hur pass korrekta slutsatserna är och om det finns möjlighet att styrka
och konfirmera resultatet (ibid).
För att säkerställa trovärdigheten i vår studie har vi under studiens gång haft ett kritiskt
tänkande och varit objektiva till den informationen som vi fått in. Vi har även en
forskningsdesign med motiverad metodansats enligt rekommenderade metod-kurslitteratur.
Överförbarheten i vår studie kan te sig tveksam då materialet i våra kvalitativa
semistrukturerade intervjuer består av subjektiva upplevelser som ligger till grund för
informanternas erfarenheter. Denna metod är vanlig inom tidigare forskning och information
om f.d. kriminella finns att tillgå i stor utsträckning, vilket stärker överförbarheten i vår
studie. Den kvalitativa forskningsansatsen har gett oss möjlighet till att få en fördjupad
förståelse av vårt fenomen och med intervjuer som metod med de f.d. kriminella har det gett
oss en insikt och ökad förståelse för deras upplevelser och erfarenheter om fenomenet.
Eftersom vi har fångat informanternas erfarenheter och upplevelser av området samt att
samtliga informanter utgjort vår målgrupp ansåg vi att dem besatt svaren på vår
forskningsfråga, vilket också delvis ökat överförbarheten.
Pålitligheten har vi stärkt genom att vi spelat in samtliga intervjuer. Vi har båda deltagit på
alla intervjuer och delat upp huvudansvaret mellan oss där vi varannan gång haft
huvudansvaret över intervjutillfället och skött inspelning och ställt de flesta frågorna. Under
intervjuerna förhöll vi oss så objektiva som möjligt för att vår subjektiva uppfattning kring det
sociala fenomenet inte skulle påverka utgången i intervjuerna. Vi har dock varit medvetna om
att vår delaktighet i intervjuerna kan göra det svårt att vara objektiva, då vi har ett inflytande i
skapandet av texten. Vi har även transkriberat varandras intervjuer. Detta för att kunna vara
uppmärksamma på ledande frågor som vår förförståelse eventuellt kunnat bidra med och för
att kunna se frågorna från ett annat perspektiv. Vi har varit medvetna om att våra personliga
värderingar och kunskap har kunnat påverka oss men vi har eftersträvat att vara så opartiska
som möjligt. Vilket ger möjlighet att styrka och bekräfta resultatet.
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5.7 Etiska reflektioner
Olsson & Sörensen (2011) skriver att det är viktigt att ta hänsyn till dem etiska aspekterna i
samband med kvalitativa forskningsintervjuer. I vår undersökning anpassade vi oss till
grundprinciperna inom etik såsom informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar beskrivningar av
studiens syfte, vad det innebär för dem medverkande att delta samt hur den insamlade empirin
kommer att hanteras. Informationskravet tillämpades på̊ dem vi intervjuade, det vill säga att vi
informerade informanterna om varför just dem valdes till undersökningen och vad ändamålet
med studien gick ut på̊ . Samtyckeskravet betyder att personerna som intervjuas frivilligt kan
bestämma över deras medverkan. Informanterna blev klart och tydligt informerade om detta
krav på̊ samtycke, vilket gav dem möjligheten att självständigt avgöra om dem ville delta eller
inte. Vi meddelade informanterna om att uppgifter som lämnas in enbart kommer att nyttjas
av forskarna, opponenterna för vår uppsats och examinatorn. Vidare menat går dessa aspekter
inom ramen för konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet har beaktats av oss genom att det
insamlade materialet enbart ska vara till för studiens intention (Olsson & Sörensen, 2011).
Andersen & Schwencke (2013) belyser vidare de grundläggande inom forskning, vilket är
respekt för det mänskliga värdet, de mänskliga rättigheterna och den mänskliga friheten.
Hederlighet i ett arbete är viktigt, vi får inte förtiga eller försköna materialet. Alla
upplysningar måste komma fram - utan anpassningar. Vi har därmed varit noga med att tolka
materialet på ett sådant sätt att informanternas upplevelser lyfts fram på ett rättvist sätt. Det
var varit viktigt för oss att erbjuda informanterna att ta del av materialet i syfte att låta dem
belysa sina åsikter.

6. Resultat
I detta avsnitt presenteras studiens resultat i utformning av kapitelindelningar med de tre olika
temana Brott och straff, Arbetssökande och brottsregister och Tillbaka till samhället och
arbetsmarknaden. Resultatet bygger på sju enskilda semistrukturerade intervjuer, där två av
intervjuerna är utförda med informanterna Pontus, 47 år och Marcelo, 30 år från
organisationen Krami och fem intervjuer utförda med informanterna Chris, 43 år, Kevin, 22
år, Arif, 32 år, Joakim, 25 år och Robin, 23 år från organisationen Kris. Namnen som uppges
är fiktiva eftersom att vi vill försäkra oss om att informanterna förblir anonyma. Vi vill även
understryka att när vi i denna studie hänvisar till f.d. kriminella syftar det uteslutande till de
informanter som ingår i undersökningen.
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6.1 Brott och straff
Det framgår hos flertalet informanter att den kriminella livsstilen som de haft och de år de
antingen blivit rehabiliterade eller suttit i fängelse har satt sina spår idag. Det ses som att
deras handlande inte bara har setts som ett misslyckande utan även som ett nödvändigt ont.
Problematiska familjeförhållande beskriv vissa av informanterna som en betydande faktor
som ledde dem in på kriminella banor. Fem av informanterna har vuxit upp med en
frånvarande pappa som på olika sätt har påverkat dem. De andra två skildrar
familjerelationerna som mindre problematiska, där Chris uppger en välbärgad uppväxt med en
höginkomsttagande pappa och en närvarande mamma. Kevin menar på att hans uppväxt har
varit kärleksfull med mycket stöd och uppbackning. Arif är en av dem som vuxit upp med en
frånvarande pappa och uttrycker följande:
Jag växte upp under dåliga familjeförhållanden, min farsa var spelmissbrukare [...]. Så
ganska tidigt så märkte jag att jag inte hade det som alla andra hade liksom. Jag hade
inte leksaker, jag hade inte en fadersfigur som tog ut mig och gjorde saker, så jag kom
ganska tidigt in på kriminalitet.

Samtliga informanter har även upplevt och gått igenom besvärliga stadier inom skola och
socialt umgänge som har haft en inverkan på den väg de valt att gå i livet. Informanterna
belyser exempelvis mobbning, slagsmål och fel val av umgänge som en bidragande faktor
som har lett till kriminalitet. I resultatet framgick det att vissa av informanterna har fått bygga
upp en fasad utåt, där utanförskapet och mobbningen orsakade slagsmål för att få
uppmärksamhet och respekt. Vidare berättar Kevin att han fortfarande har problem med att
släppa brottsligheten men gjorde trots det ett försök och påbörjade ett tolvstegsprogram som
en form av rehabilitering. Programmet valde han dock att hoppa av då han kände att det inte
var hans grej. Robin har likt Kevin också genomgått en form av rehabilitering vilket var en
sjukskrivning. Hans upplevelser av myndigheternas agerande är att de isolerar människor från
samhället när de använder sjukskrivningar som en form av rehabilitering. Det vill säga att det
gör att han sitter hemma själv om dagarna med sina egna tankar och att han då kommer allt
längre ifrån det sociala livet. Detta minskar hans chanser att komma tillbaka till samhället och
arbetsmarknaden. Pontus skildrar sin tid i fängelset och vilka erfarenheter han fick med sig
därifrån:

26

Njaa det var ju allt från att sälja droger till kontakter till hur man skulle göra inbrott och
hur man skulle klippa larm. [...] Det hjälper ju ingen människa om man inte vill hjälpa
sig själv. Så att säga. Det finns ju alternativ till att man sitter en tid sen kan man försöka
få en behandling då de sista månaderna eller åren.

Ovanstående citat refererar till en tid i fängelse där Pontus kom allt djupare in i kriminaliteten
snarare än att rehabiliteras. Det vill säga att informanten inte fick tillräckligt med stöd under
tiden straffet avtjänades, vilket påverkade honom när han blev frisläppt. Chris skildrar sin tid i
fängelset som en erfarenhet då han idag arbetar med att hjälpa människor att komma tillbaka
till samhället efter avtjänat fängelsestraff. Det tidigare destruktiva beteendet har alltså gett
Chris erfarenheter som han har användning utav idag. Enligt Chris är samhället för mesigt,
han förstår sig inte på rättssystemet och anser att fängelsestraffen borde omfatta bättre
innehåll och förutsättningar för att kunna komma ut till samhället som laglydig efter avtjänat
straff. Trots att Chris påpekar att strafftiden var en erfarenhet menar han också på att det var
meningslöst och en bortkastad tid. Det var inget som gjorde att han fördes framåt.
Fortsättningsvis lyfts det fram i resultatet att förra sommaren var Arif fullt besluten om att
lämna kriminaliteten, vilket han också gjorde. Arifs kriminella karriär har inbegripit snatteri,
stöld, inbrott och rån där påföljden för vissa av dessa brott blev fängelse och som han nu har
avtjänat. Han har sammanlagt suttit 9 år men anser sig samtidigt fortfarande vara ung och att
han då har en chans till att göra en förändring. Även han ser på sin tid i fängelset som förlorad
tid men menar på unga hans ålder var avgörande för om kriminaliteten skulle sluta där och då
eller fortsätta.
Informanterna Kevin, Joakim och Arif ser den kriminella bakgrunden och dess efterföljande
straff som en erfarenhet de har användning av, då även de möter f.d. kriminella varje dag.
Robin har således inte kommit så långt i sin rehabilitering än och kan därför inte skildra några
positiva erfarenheter. Han anser att det är en fel väg han valt att gå och ser inte att han
kommer att ha nytta av det kriminella beteendet i framtiden. Informanterna Pontus och
Marcelo, ser deras kriminella bakgrund som något de kan dra lärdom av i framtiden för att
bland annat kunna se varningstecken hos sina barn. De vill bli sedda för den de är idag, och
inte för den de en gång varit. I resultatet skildrades också de brottsliga handlingarna utifrån
två informanters perspektiv: [...] jag ser idag på den tiden som om det vore en jävligt klantig
grej alltså. Jag tycker att det var jävligt dåligt utav mig att bete mig och behandla folk på de
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sättet som jag gjort. [...] Man har ju velat gå tillbaka och be om ursäkt och knacka på folk be
om ursäkt där också. - Kevin
Jag ser det som ett nödvändigt ont, jag levde ju i ett samhälle, i en förort där
kriminalitet var det man gjorde. Men jag ser inte [...] att det var något dåligt för mig, jag
utvecklades genom alla dem här sakerna liksom. Varje gång jag fick en motgång så
lärde jag mig utav det. Jag blev starkare efter allt det som hände liksom. – Arif

Ovannämnda citat visar på att Kevin och Arifs kriminella livsstil har haft en inverkan i
dagsläget då de beskriver handlingarna som både onödiga och som ett nödvändigt ont. I
efterhand är dem dock medvetna om att handlingarna dem begått varit onödiga men där dem
också anser att man behövt göra ett snedsteg för att lära sig och bli starkare.
6.2 Arbetssökande och brottsregister
Samtliga informanter uppger att dem har eller har haft ett brottsregister. I dagsläget är det
enbart Chris och Pontus som inte har några belastningar kvar i registret då dessa gallrats bort.
Chris som inte har kvar sitt brottsregister menar på att registret är bra i den mån det inte är
offentligt för alla arbetsgivare. Meningen är inte att kryphål ska finnas där arbetsgivaren går
runt lagen och med hjälp av brottsregistret begränsar den arbetssökande att skaffa sig ett
arbete. Arif återger att belastningsregistren ska vara kategoriserade för respektive arbete man
söker, det vill säga att en påföljd för ett specifikt brott inte ska påverka individen genom att
denne inte kan söka något jobb alls utan att begränsas av registret. I resultatet framgår det att
detta dock är något som inte förekommer hos arbetsgivare. Resultatet visar på att
belastningsregistrets existens är något som både är bra och dåligt, men att det ska användas på
rätt sätt. Majoriteten av informanterna nämner att det är bra att belastningsregister finns när
det gäller arbete med barn och ungdomar. Detta är något som skildras i Arifs berättelse:
Jag tycker… man måste ju ha belastningsregister, såklart. Men jag tycker att det bara är
till en nackdel för oss, som individ. Det finns ingenting bra för mig att ha
belastningsregister men jag förstår ju syftet med det i samhället liksom. Om vi säger
sexualbrottslingar och sånt, dem ska inte kunna komma och jobba på ett dagis.

Citaten ovan visar på att informanterna ser belastningsregistrets befintlighet inom skola och
barnomsorg som något självfallet men där registret egentligen bara är till nackdel för dem. I
resultatet framkommer också att belastningsregistret inte ska hindra en person som har blivit

28

rehabiliterad och gjort bra ifrån sig att komma tillbaka till samhället. Joakim anser att vissa
brott som individen tidigare gjort sig skyldig till inte kommer att spegla den personen man är
idag och heller inte tyda på att personen är en sämre person för de. Robin belyser att om en
person har bevisat att denne är duktig och kan sköta sig ska man inte gå efter vad som står i
ett papper. Resultatet visar på att informanterna upplever att belastningsregistret skapar hinder
för dem, där möjligheten för dem att bevisa att dem förändrats till det bättre är i hög grad
begränsad. [...] vi säger att du har ringa narkotikabrott och någon misshandel liksom, finns
inget då som säger att du är en sämre människa för de.
Marcelo upplever att brottsregistret ibland är en tyngd och där han ser att han skulle kunna
påverkas när det kommer till utlandsresor eftersom det är stränga regler. Trots att Marcelo
idag har ett arbete skildrar han att brottsregistret inte hade någon påverkan när han sökte
arbetet. Pontus och Arif har heller inte påverkats av sitt belastningsregister då dem uppger att
dem inte har sökt något arbete. Arif skildrar dock sin uppfattning om att hans bakgrund kan
komma att påverka honom i framtiden.
Det påverkar mig eftersom att jag har hållit på med rån så kommer jag aldrig få jobba
med kontanthantering. Jag skulle aldrig kunna jobba på en bank, vi har rånat banker och
jag skulle aldrig kunna jobba på en guldsmed för att dem kan inte ta in en människa
som har rånat en guldsmed förut. [...] hade det varit så att det var de jag ville göra så
skulle det vara kört på grund av det jag har gjort.

För Kevins del skildras en upplevelse där hans kriminella bakgrund har påverkat honom i
arbetslivet, han återger följande:
[...] vid många tillfällen har dem frågat om min bakgrund och jag var tvungen att sitta
och berätta hela min bakgrund. Oftast när jag har gjort det så har dem sagt ”du får inte
jobba här”, typ så. [...] På vissa ställen så känns det som om dem vill nedvärdera, dem
vill få en att känna sig dålig för att du ska känna vad du har gjort. Verkligen känna att
du har varit en dålig människa, men det kändes personligt.

Chris berättar att belastningsregistret inte har haft någon påverkan på honom då han efter
avtjänat straff direkt kom i kontakt med Kris och är kvar där än idag, 13 år senare. Därmed
har Chris inte sökt något arbete men eftersom han dagligen kommer i kontakt med f.d.
kriminella har han ändå en uppfattning kring hur personer runt omkring honom stöter på

29

problem när brottsregistret kommer på tal. Informanten Robin belyser också att han
fortfarande är ung och att hans arbetslivserfarenhet inte är stor. De arbeten som han har haft
har han dock blivit av med när arbetsgivaren eller andra kollegor fått reda på hans bakgrund.
Resultatet ser vi visar på att när bakgrunden blev tydlig för andra personer på arbetsplatsen
betraktades informanten som en annorlunda person som inte passade in. Det togs ingen
hänsyn till att den personen han tidigare varit inte reflekterar till den han är idag.

6.3 Tillbaka till samhället och arbetsmarknaden
I intervjuerna har olika perspektiv skildrats av informanterna där resultatet visar på att det
finns olika uppfattningar kring hur informanterna upplever att samhället ser på kriminalitet
och den hjälp och rehabilitering samhället utför/erbjuder. Det framgår att synen på
kriminalitet har förändrats över tid. Något som också lyftes fram under Joakims intervju var
begreppet dubbelbestraffning, där han återger sin uppfattning om samhällets syn på
kriminalitet. Joakim upplever att det är svårt att ta sig tillbaka till samhället eftersom det
känns som att straffet som egentligen är avtjänat fortfarande finns kvar. Samhället ser ner på
f.d. kriminella och det leder till att arbetsgivarna inte erbjuder några jobb. Resultatet ser vi
belyser ett perspektiv där före detta kriminella fortsätter att straffas av samhället trots att de
avtjänat ett formellt straff.
Chris återger att det ligger hos individen själv hur denne vill att omgivningen ska bemöta dig,
det vill säga om du är trevlig och klär dig bra får du ett bra bemötande. Chris skildrar även att
människors fördomar mot f.d. kriminella beror på okunskap. När han tillåts berätta om sitt liv
blir de oftast mer ödmjuka och intresserade. Även Robin har liknande åsikter angående
samhällets attityder och att man som person själv väljer hur andra personer ser på dig och hur
andra ska uppfatta dig. Det gör personen genom att välja vad man säger och hur man beter
sig. I resultatet skildrades följande: Jag tror man väljer själv hur andra ska uppfatta dig. För
du kan välja vad du säger och hur du beter dig. [...] berättar du ditt riktiga jag, och inte den
du var innan, så får dom ju den andra bilden av dej, den rätta bilden liksom. Så jag tror man
väljer mycket själv. Resultatet visar på så sätt att f.d. kriminella har en tanke om att de kan
välja hur andra människor ser på dem genom att ge samhället en positiv bild av sig själva men
där de fördomar som finns beror på att samhället inte tagit reda på fakta.
Chris påpekar även att samhället bör vänta lite med att sätta in kronofogden etc., efter att
individen fått arbete. Detta för att kunna komma på fötter, då det annars kan kännas
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meningslöst att arbeta och på grund av det gå tillbaka till det kriminella livet. Även Pontus
skildrar svårigheterna att komma tillbaka till samhället där hans upplevelse är att det största
straffet är när man kommer ut och inte vet vad de ska göra. Om personen inte lyckas ”ta sig
upp” och hamnar i fattigdomen blir kriminaliteten den enda utvägen för att få tag på pengar.
Chris lyfte även en utav de motgångar han stötte på i samband med försöken att själv ta sig ur
kriminaliteten:
Jag ville ju ha jobb och jag ville ju komma ifrån kriminaliteten de sista 10 åren typ.
Skaffade man ett jobb då kom polisen ut o bara ”ni kan inte ha de där svinet där som
anställd” så då fick man sluta där. De va jätte svårt att komma in i samhället samtidigt
som man var kriminell.

Resultatet visar i och med det på att ordningsmakten i samhället satt begränsningar för f.d.
kriminella, med en tydlig antydan av att dem inte passar in på vissa ställen. Vidare lyfter
Robin tron och sin förhoppning om att samhället blir mer och mer accepterande mot individer
som lämnat den kriminella livsstilen bakom sig om de ser en förändring. Han menar på att
vissa sätter sig på tvären men att fler vill kunna se att människor kan förändras. Han berättar
att han måste tro på detta för att inte mista sitt eget hopp. Vidare belyser Kevin att samhällets
syn på kriminalitet och kriminella individer är hemsk. Det handlar inte bara om hur individen
är som person utan även hur denne väljer att uttrycka sig som kan komma att påverka
samhällets uppfattningar. Kevin uttrycker följande:
Den är hemsk. Alltså samhällets syn på kriminalitet... den är ju fucked up tycker jag.
Folk kan inte se dig för den personen du är, dem ser dig bara som kriminell, rå
kriminell. Det spelar ingen roll om du är snaggad eller tatuerad, [...]. Du kan vara
tatuerad i hela ansiktet och vara världens finaste människa men ändå så ser dem dig
som kriminell. Dem har misstolkat väldigt mycket av hur en kriminell människa ska
vara, dem har sett den här personligheten som folk har, den här gångstilen och
jargongen som folk har.

Vi kan i resultatet se att informanten upplever att samhället bygger upp förutfattade meningar
om de personer som begått kriminaliserade handlingar. Genom de fördomar som samhället
skapar om hur en kriminell person är och ser ut har en f.d. kriminell få möjligheter till att
bevisa att denne har förändrats. Däremot skildrar resultatet på att det finns en förhoppning om
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att samhället i stort ska kunna ha ett mer öppet sinne för f.d. kriminella som ska tillbaka till
samhället. Detta just för att inte tappa hoppet om sig själv.
Vidare skildrar resultatet informanternas olika syn på stödet de fått från organisationerna
Krami respektive Kris. För vissa har dem varit en hjälpande hand i samband med deras
återintegrering till samhället och arbetsmarknaden och för andra har det funnits en avsaknad
engagemang och uppmärksamhet gentemot de f.d. kriminella. Det ses som att sökandet till
någon utav dessa organisationer blev ett illa måste, då det var den enda utvägen bort från den
kriminella världen. Informanterna Marcelo och Pontus är de deltagare i studien som valt att gå
genom organisationen Krami. Deras upplevelse av Kramis stöd har varit positivt där dem
menar på att möjligheterna som skapats har varit tack vare Krami. När informanterna
berättade om vad Krami betyder för dem skildrade Pontus exempelvis att han lyckades
påbörja en svets utbildning relativt snabbt med stöd från en arbetsförmedlare och att han
uppskattar den direktkontakt som finns tillgänglig hos dem. Marcelo upplevde att Krami var
ljuset i tunneln när allt kändes som mörkast. Krami såg honom som en människa där
vägledningen han fick gjorde så att han kunde utvecklas som människa och komma ut ur onda
tankegångar. Dem är väldigt viktiga, det finns liksom ett ställe för kriminella att rikta sig till
utan att bli behandlade som en siffra.
Informanterna Arif, Chris, Joakim, Kevin och Robin är de deltagare i studien som valt att gå
via den ideella organisationen Kris. Deras upplevelser av stöd från Kris skiljer sig delvis från
varandra där det bland annat skildras att organisationen enbart varit till hjälp för att hålla sig
borta från kriminalitet och att det fanns en möjlighet att prata om sina problem med personer
som befunnit sig i samma situation. För vissa av informanterna har Kris närvaro varit en
avgörande faktor för deras möjlighet att kunna leva ett så nära som normalt liv. Kevin belyser
att det kändes som att han blev rekryterad till Kris bara för att organisationen skulle kunna
hållas vid liv. För honom har Kris inte varit mycket till hjälp i hans livssituation mer än att
dem gett honom en möjlighet att få vara en av Kris medlemmar. Det har enbart erbjudits ett
fåtal aktiviteter och arbetsmöjligheter och det ses som att den lilla extra hjälpen saknas när det
kommer till att pusha och uppmuntra medlemmarna ut i arbetslivet. Något som resultatet visar
på är att Kris har en betydelse för Robin när det kommer till att hålla sig sysselsatt och hålla
sig borta från droger samt att ha någon likasinnad att prata med. Det har hjälpt honom att
förändra sinnestillståndet från något dåligt till bra. Robin uttrycker följande:
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Något att göra på dagarna, komma hemifrån, hitta något annat att göra, kanske börja
jobba här, få upp de sociala igen för att sen kunna gå ut o börja jobba igen. Jag kom hit
för jag inte orkade stå med all skit själv liksom. Här kan man dela med sig till alla andra
som har varit där liksom. Det är så jag ser Kris, det är social hjälp plus de är ett jävligt
bra sätt för dig att bli drogfri. Har du saker att göra hela dagarna så behöver du inte
knarka liksom.

För Joakim har Kris haft en väldigt stor betydelse för hans förändring. Eftersom han flyttade
från en annan stad till Halmstad blev vännerna han skaffade på Kris och mötet med nya
företagare en stor del av hans liv. Genom detta skapades fler möjligheter för Joakim såsom en
väg in på arbets- och bostadsmarknaden samt nya sociala nätverk. På ett överensstämmande
sätt belyser Arif att han har fått väldigt mycket stöd från Kris. Arif upplever att Kris räddade
livet på honom eftersom dem kunde hjälpa honom bort från det kriminella. Han kunde skaffa
vänner med liknande problematik, skaffa sig en lägenhet och få hjälp med skulder samt få en
fot in i arbetslivet genom de uppdrag som Kris utför. Just nu betyder det allt, jag har ju mina
kompisar här och jag har lärt känna massa folk i Halmstad, företagare och sånt och det är ju
via Kris liksom. Så att ja…dem har gjort allt för mig, fått lägenhet av dem. Dem har verkligen
gjort grejer för mig.

7. Analys
I detta avsnitt presenteras studiens resultat i utformning av de teman som framkommit i
resultatet och vi kommer att besvara frågeställningen genom att använda teorier och tidigare
forskning för att analysera olika delar i empirin. Brott och straff - Formella straff är de tema
som kommer att analyseras utifrån stämplingsteorin, Arbetssökande och brottsregister Informella straff utifrån teorin om hänsynsemotionssystem och sociala band samt Tillbaka till
samhället och arbetsmarknaden utifrån stigma.
7.1 Brott och straff - Formella straff genom Howard S. Beckers stämplingsteori
Resultatet av studien ser vi belyser de perspektiv där fokus är på hur våra informanter ser på
den tid de levde en kriminell livsstil och dess efterföljande straff/rehabilitering. Den har riktat
sig mot hur informanterna upplever deras brottsliga bakgrund och dess påverkan samt dess
formella straff. Vi ser att detta fokus ger oss underlag för att kunna få en djupare förståelse för
informanternas upplevelse av återintegrering till samhället genom arbetsmarknaden. Samtliga
informanter har kommit olika långt i sin utveckling mot ett drogfritt och icke kriminellt liv.
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Vissa står stadigt där de är idag och tror sig absolut inte återfalla, medan några enbart varit på
rätt sida i några dagar till ett par månader. Cirka hälften av informanterna har suttit i fängelse
mellan 3 och 9 år och de andra har rehabiliterats på andra sätt. I informanternas berättelser
skildras olika händelser i livet såsom problematiska uppväxter beträffande fel val av umgänge
och/eller brist på uppmärksamhet och sociala band, vilket sedan har lett till att alla hamnat på
fel väg. Kriminaliteten har å ena sidan varit något som informanterna upplever att de behövt
gå igenom för att förändras och å andra sidan har det upplevts som ett misslyckande och som
något onödigt som bara skadat andra personer.
Becker (2006) använder begreppet utanförstående för att referera till personer som av andra
bedöms som avvikande och därmed står utanför kretsen av normala gruppmedlemmar. Han
menar att alla sociala grupper gör upp regler som de försöker genomdriva. Det är när dessa
regler bryts som ett avvikande beteende skapas. Huruvida en handling eller händelse är
avvikande beror på hur andra reagerar på den. Majoriteten av informanterna tycktes uppleva
att dem har befunnit sig i en utanförstående position i förhållande till andra personer, där
meningsskiljaktigheter kring deras beteende och handlingar har uppstått och därmed setts som
‘onormala’. Således har individerna sökt sig till sociala grupper där agerandet passat in i
gruppen trots omgivningens stämpling.
Jag växte upp under dåliga familjeförhållanden, min farsa var spelmissbrukare [...]. Så
ganska tidigt så märkte jag att jag inte hade det som alla andra hade liksom. Jag hade
inte leksaker, jag hade inte en fadersfigur som tog ut mig och gjorde saker, så jag kom
ganska tidigt in på kriminalitet.

Vi ser att detta kan kopplas till de Becker (2006) skriver om utanförstående och avvikare, det
vill säga att samtliga informanter har stått utanför kretsen av det som anses vara ’normalt’
både under uppväxten och under den kriminella karriären. I de nya sociala grupperna som
informanterna sökte sig till har andra specifika sociala regler och normer dominerat. Därmed
upplevde informanterna att avvikandestämpeln försvann då dem inte längre, av den nuvarande
gruppen som dem befann sig i, betraktades som utanförstående eller avvikande. Vid den
tidpunkten som informanterna befann sig i de nya sociala grupperna bedömdes beteendet och
handlingarna som regelrätta av gruppen. Däremot var de f.d. kriminella utifrån samhället
sedda som utanförstående då de bröt mot reglerna med felaktiga handlingar.
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Baur et al. (2018) lyfter även problemen som kan uppstå när f.d. kriminella vill bli en del av
samhället igen. De kan bero på brist på utbildning under fängelsetiden, ansträngda personliga
relationer och opåverkbara anställningsförfaranden. Problemen förstärks även ytterligare av
den tidigare brottsliga stigmatiseringen som de f.d. kriminella bär vid frisläppandet. I
resultatet framgick att de svårigheter som pågick under fängelsetiden även blev en negativ
återverkning efter avtjänat straff. Det ansågs finnas en avsaknad av hjälp under strafftiden för
att öka chanserna till arbete och kunna bli en del av samhället igen. Njaa det var ju allt från
att sälja droger till kontakter till hur man skulle göra inbrott och hur man skulle klippa larm.
[...] det hjälper ju ingen människa om man inte vill hjälpa sig själv. Vi ser att detta skildrar en
likhet i förhållande till de som framhålls i tidigare forskning. Det vill säga att under den tiden
som straffet avtjänades uppstod problem som ledde till ett tillvaratagande av kunskaper som
kunde orsaka ett individen föll tillbaka på kriminalitet snarare än att öka möjligheterna till att
komma in i samhället igen. Detta ser vi tyder på att när en f.d. kriminell spenderat en period i
fängelse och inte får den hjälp som krävs för att komma ut i samhället kan individen känna en
hopplöshet. Avvikandestämpeln som den f.d. kriminella bär med sig som skapats av de
maktstrukturer som finns i samhället leder därmed till att individen fortsätter med brottsliga
handlingar då denne inte ser någon mening med att ta sig ur kriminaliteten.
Becker (2006) skildrar också konsekvenserna av att bli stämplad som avvikare. Individen som
blir stämplad kan ta till sig andras syn på sig själv och därmed identifiera sig som avvikare
och uppträda i enlighet med det. Konsekvensen av det kan medföra att personen fortsätter
med det avvikande beteendet och bryter därigenom mot samhällsnormer och regler. Vi ser
därmed att frånvaron av hjälp och stöd under strafftiden följer de tankesätt som Becker (2006)
framhåller, att avvikelsen som följer med en stämpling som ”f.d. kriminell” orsakar att
individen betraktar sig själv utifrån samhällets ögon och således agerar utifrån det.

7.2 Arbetssökande och brottsregister - Informella straff genom Thomas J. Scheffs
hänsynsemotionssystem och sociala band
Studiens resultat under detta tema belyser informanternas upplevelser och påverkan av
belastningsregistret och vi ser därmed att det följer studiens syfte där det också finns ett fokus
på hur f.d. kriminella upplever att de har påverkats av bakgrundskontroller i
anställningsprocessen. Samtliga informanter har delade meningar avseende
belastningsregister och dess funktion i samhället. Informanterna tycker belastningsregistret är
dåligt i den mån det används på ett felaktigt sätt i arbetsförhållanden där bakgrunden
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egentligen inte borde spela någon roll. De positiva sidorna med registret menade
informanterna är när personer söker jobb inom skola och barnomsorg. I resultatet kunde det
urskiljas att brottsregistret finns att tillgå i alltför stor utsträckning hos arbetsgivare och att det
medför begränsningar vid en eventuell anställning.
Scheffs (1990) teori om hänsynsemotionssystemet menar han på innebär att det ligger i
individens natur att hålla de sociala banden levande. Det är genom de sociala banden som
individen håller kvar relationerna som skapas med andra individer. Genom
hänsynsemotionssystemet kan det förstås hur social påverkan i en interaktion kan förefalla
bestämmande på individen. Detta kan i sin tur leda till att individen känner antingen
överensstämmelse, vilket genererar en känsla av entusiasm och stolthet eller icke
överensstämmelse som innebär att individen känner sig utanför och skamsen. Vissa av
informanterna uppger att dem på ett eller annat sätt har påverkats av brottsregistret, antingen
genom att dem öppet berättat om sina erfarenheter eller behövt visa ett utdrag ur
belastningsregistret. De andra skildrar en svag påverkan av registret då de inte sökt arbete.
[...] vid många tillfällen har dem frågat om min bakgrund och jag var tvungen att sitta
och berätta hela min bakgrund. Oftast när jag har gjort det så har dem sagt ”du får inte
jobba här”, typ så. [...] På vissa ställen så känns det som om dem vill nedvärdera, dem
vill få en att känna sig dålig för att du ska känna vad du har gjort. Verkligen känna att
du har varit en dålig människa, det kändes personligt.

Vår tolkning av detta är att de f.d. kriminella söker sig tillbaka till arbetsmarknaden för att
kunna starta om på nytt och bli självförsörjande samt möjliggöra frambringandet av sociala
relationer och återintegrering till samhället. Emellertid blir synliggörandet av
belastningsregistret för arbetsgivaren ett hinder, vilket Scheff (1990) menar ökar känslan av
icke överensstämmelse. Det vill säga att de f.d. kriminellas brottsliga bakgrund och bristen på
hänsyn till samhällets uppsatta normer och regler kommer att utveckla känslor av förlägenhet
och osäkerhet som kommer från att individen känner skam. Med utgångspunkt i de Scheff
(1990) belyser kan det vara så att de f.d. kriminella är medvetna om de känslor av skam som
kan uppkomma med ett brottsregister. Detta skulle även kunna förklara vissa av
informanternas svar, där arbetssökande inte har förekommit då de fortfarande vill känna
överensstämmelse och undvika att göra belastningarna i registret synliga för eventuella
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arbetsgivare. Således kan det leda till att de slipper handskas med avvikandestämpeln, kan
undgå en bestraffning av sanktioner och möjliggöra skapandet av starka sociala band.
Backman (2012) belyser att bakgrundskontroller numera har blivit normerande och avgörande
i samband med anställningsprocesser samt att brottsregistret kan leda till risker, såsom att den
f.d. kriminella blir stigmatiserad och möjligheten till återanpassning till samhället reduceras.
Majoriteten av informanterna tycktes uppleva att det finns en förståelse för brottsregistrets
existens när individen ska söka vissa jobb. Dock framgick åsikter om att det inte ska finnas en
möjlighet för arbetsgivaren att gå runt lagen, det vill säga kräva att den arbetssökande själv
inhämtar ett utdrag ur belastningsregister för att denne överhuvudtaget ska vara aktuell för en
viss tjänst. De kan ju va bra att ha men de ska inte va så offentligt eller att en arbetsgivare
ska kunna gå runt våra lagar och säga att du inte får jobbet om vi inte får se ditt
straffregister. Resultatet ser vi därmed följer den linje som tidigare forskning framhåller, att
brottsregistret har en avgörande betydelse för om den arbetssökande ska få jobbet eller inte.
Detta ser vi även tyder på att om en f.d. kriminell inte är aktuell för en tjänst på grund av
synliggörandet av registret kan individen känna sig utanför och förlägen. Utifrån Scheff
(1990) kan det tolkas som att det beror på en frånvaro av överensstämmelse i de sociala
relationerna, vilket i sin tur utvecklar skamkänslor. Genom skamkänslorna uppstår så kallade
informella sanktioner, det vill säga sociala påföljder av att den f.d. kriminella inte befinner sig
inom ramarna för vad som av samhällets makt ses som regelriktigt och normgivande. Således
ser vi också att det tyder på en maktstruktur inom arbetsmarknaden där arbetsgivare påverkas
av samhällets framställning av hur en god samhällsinvånare ska vara. En konsekvens av detta
blir därmed att de sociala banden försvagas samt minskar möjligheten till arbete och andra
fördelar som följer med en anställning.
7.3 Tillbaka till samhället och arbetsmarknaden genom Erving Goffmans teori om
stigmatisering
Studiens resultat under detta tema ser vi följer syftet och fokusen hur f.d. kriminella ser på
samhällets attityder i förhållande till kriminalitet och f.d. kriminella. Resultatet fångar in
perspektivet hur f.d. kriminella upplever att samhället ser på kriminalitet och på personer som
valt att lämna kriminalitet för att gå en bättre väg i livet. Vidare ser vi att detta innefattar en
del av f.d. kriminellas återintegrering till samhället genom arbetsmarknaden. Resultatet visar
på att informanternas upplevelser eller uppfattningar i förhållande till samhällets attityder mot
kriminalitet och f.d. kriminella skiljer sig åt. Delvis framhävs att den bild samhället har skapat
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av f.d. kriminella kommer från fördomar som informanterna inte anser stämmer överens med
verkligheten. Delvis också att det är upp till den f.d. kriminella att framställa sig på ett sådant
sätt som ger en positiv bild av sig själv till samhället. Detta för att öka möjligheterna till att
samhället blir mer accepterande mot personer som valt att lämna kriminaliteten bakom sig.
Goffman (2014) menar att när en individ besitter en viss egenskap som av andra ”normala”
individer kan uppfattas som avvikande inom en viss social kategori, är det tal om
stigmatisering. I dagens samhälle definieras begreppet stigma som drag hos en person som
avviker från det som anses vara normalt. Enligt vår tolkning i förhållande till resultatet
betyder det att personer som har varit kriminella besitter en negativ egenskap eller stämpel i
form av ”f.d. kriminell”, vilket av samhället kategoriseras som något socialt avvikande då det
bryter mot uppsatta normer och regler. Av vissa informanter framgår det att somliga av
personernas egenskaper ger samhället en felaktig bild av dem som individer, vilken
sammankopplas med kriminalitet. Främst att dem är f.d. kriminella men också att utseende
och de sätt dem uttrycker sig spelar sin roll i hur samhället ser på kriminalitet och f.d.
kriminella.
Den är hemsk. Alltså samhällets syn på kriminalitet... den är ju fucked up tycker jag.
Folk kan inte se dig för den personen du är, dem ser dig bara som kriminell, rå
kriminell. Det spelar ingen roll om du är snaggad eller tatuerad, [...]. Du kan vara
tatuerad i hela ansiktet och vara världens finaste människa men ändå så ser dem dig
som kriminell. Dem har misstolkat väldigt mycket av hur en kriminell människa ska
vara, dem har sett den här personligheten som folk har, den här gångstilen och
jargongen som folk har.

Det här ser vi tyder på att stämpeln ”f.d. kriminell” i sig är en avvikelse samt är belagd med
en del egenskaper som av samhället definieras som avvikande. Goffman (2014) menar att f.d.
kriminella utgör en form av social avvikare eftersom individen valt att avvika från den
gemensamma ordningen och därmed inte följer den normerande bilden av en god
samhällsinvånare. Som en följd av att individen märkts med den stigmatiserade stämpeln ”f.d.
kriminell” skapas ett stigma då samhället ser kriminalitet som något dåligt. De efterföljande
egenskaperna som kommer med stämpeln kommer således också att ses som negativa och
utveckla ett stigma eftersom det av samhället relateras till kriminalitet. Detta ser vi därmed
skulle kunna leda till konsekvensen dubbel stigmatisering då det blir tydligt att f.d. kriminella

38

inte bara stigmatiseras på grund av att dem besitter stämpeln ”f.d. kriminell” utan också att
deras kriminella identitet, den personen dem en gång varit men valt att lämna, fortfarande
finns kvar och blir efterföljande in i det nya livet.
Baur et al. (2018) återger att individens brottsliga bakgrund ses som ett osynligt stigma där
individen själv kan välja att avslöja uppgifterna eller inte. Vidare belyser Goffman (2014) att
en person kan vara antingen misskrediterad eller misskreditabel. Misskrediterad innebär att
personen har en uppfattning om att stigmat som individen besitter är välkänt sedan innan
medan misskreditabel beskriver en avvikelse hos en person som ännu inte lagts märke till. I
resultatet framgick att vissa av informanterna upplever att det är upp till individen själv att ge
ett gott intryck som på så sätt kan visa vem personen är och inte hur denne har varit. Jag tror
man väljer själv hur andra ska uppfatta dig. För du kan välja vad du säger och hur du beter
dig. [...] berättar du ditt riktiga jag, och inte den du var innan, så får dom ju den andra bilden
av dej, den rätta bilden. Så jag tror man väljer mycket själv. Resultatet skildrar ett perspektiv
som vi ser överensstämmer med vad tidigare forskning lyfter, att individen kan välja själv om
stigmat ska göras påtagligt eller döljas. Att behålla hålla den brottsliga bakgrunden hemlig
kan möjliggöra för den f.d. kriminella att ta sig in i samhället och undvika stigmatisering. Vår
tolkning av detta är att samhällets syn och uppfattning beträffande f.d. kriminella kan
förändras genom att den f.d. kriminella ger den nuvarande bilden av sig själv. Utifrån
Goffman (2014) menas därmed att individen förblir misskreditabel eftersom denne besitter en
avvikelse som inte gjorts påtaglig för omgivningen.
Ahmed & Lång (2017) skildrar att sysselsättningen förbättrar också det psykologiska
välbefinnandet, sociala relationer och nätverk som uppmuntrar dem till att stanna på den
lagliga vägen i livet. Arbetslösheten är kopplat till olagligt beteende och är en stark riskfaktor
för kriminell återgång. Den empiri som samlats in i denna studie visar på att när f.d.
kriminella kommer ut i samhället finns en problematik rörande möjligheten till sysselsättning
innefattande jobb eller liknande. Om individen inte ges denna möjlighet vänder sig individen
till kriminaliteten för att lösa de problem som uppstår. Många ser det som att det största
straffet är när de kommer ut och inte vet vad de ska göra liksom. Hamna i fattigdomen och
sånt. Då måste man ju ta till kriminalitet för att få tag på pengar liksom. Detta är något som
vi anser stämmer överens med vad tidigare forskning visat på, det vill säga att om f.d.
kriminella får en chans att integreras på arbetsmarknaden och försörja sig själva kan det
undvikas att individen faller tillbaka till kriminaliteten som inte bara drabbar individen själv
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utan även samhället i stort. Vår tolkning av detta är att dessa begränsningar leder till att f.d.
kriminella stigmatiseras ifrån samhället och skäms över att dem inte kan få en sysselsättning
på grund av deras bakgrund, samt i slutändan ger upp sökandet att komma tillbaka till
samhället.
Fortsättningsvis har organisationerna haft olika betydelse för informanterna. I resultatet
skildras att flertalet informanter ansåg att organisationerna var viktiga för att kunna ta sig ur
kriminaliteten. Informanterna tycktes uppleva att dem av organisationerna inte blev sedda
som kriminella till skillnad från övriga samhällets attityder. Dem är väldigt viktiga, det finns
liksom ett ställe för kriminella att rikta sig till utan att bli behandlade som en siffra. Utifrån
Goffman (2014) menas att individerna blivit misskrediterade då stigmat helt plötsligt blivit
märkbart genom inträdandet i organisationerna. Det tolkas således att de f.d. kriminellas
identitet och egenskaper inte sågs som ett stigma i organisationerna då dem riktar sig mot att
hjälpa personer med en sådan problematik. Detta ser vi också tyder på att omgivningen blivit
mer accepterande mot f.d. kriminella eftersom de vet hur organisationerna aktivt arbetar med
att hjälpa till i samhället. Det blir tydligt genom att olika funktioner i samhället har erbjudit
dessa personer med en brottslig bakgrund arbete och lägenhet. Konsekvensen av inträdandet i
organisationerna kan dock leda till att tydliggörandet av individens avvikelser får en motsatt
effekt. Det vill säga att individen känner sig stigmatiserad både genom att vara en del av
organisationen samt att vara medveten om att de attityder som samhället har gentemot
kriminalitet och f.d. kriminella kommer att appliceras på personen.

8. Avslutande sammanfattning och reflektion
I detta avsnitt kommer vi att presentera en avslutande sammanfattning av studiens resultat.
Således innebär det att vi kommer besvara studiens syfte och frågeställning. Slutligen avslutas
kapitlet med en sammanfattning där kritik av det egna arbetet och reflektioner kring vad
arbetet framställt lyfts fram.
Syftet med vår studie var att få en djupare förståelse för hur f.d. kriminella upplever deras
återintegrering till samhället genom arbetsmarknaden. Detta medförde att vi ville undersöka
andra perspektiv runtomkring som skulle kunna öka förståelsen, såsom f.d. kriminellas
upplevelser av hur samhället ser på kriminalitet och hur dem upplever att de blivit bemötta av
arbetsgivare. För att besvara studiens frågeställning har vi intervjuat fem personer från Kris
och två personer från Krami. Innan vi påbörjade denna studie hade vi båda en förförståelse
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om att belastningsregistret är en avgörande faktor när man söker jobb. Det vill säga att
personer med ett belastningsregister möter motgångar i samband med anställningsprocessen
där den kriminella identiteten gör att individen riskerar att exkluderas från samhället och
sociala nätverk. Detta ansåg vi skulle minska möjligheten till en återintegrering till samhället
avsevärt. Med hjälp av denna utförda studie har vi fått en djupare förståelse för hur f.d.
kriminellas återintegrering till samhället genom arbetsmarknaden ser ut. Detta fenomen är
mer komplext än vad vi hade tankar om innan påbörjat arbete. Det är inte alls en självklarhet
att ett belastningsregister sätter käppar i hjulet för en lyckad återintegrering. Under arbetets
förlopp har vi arbetat fram en teori om att individen blir dubbelbestraffad. Detta för att
enklare kunna förklara och förstå den process de f.d. kriminella går genom. Vår definition av
detta begrepp är att samhället fortsätter att straffa individen efter avtjänat straff, vilket vi
förklarar med att individen först får ett formellt straff med stöd i lagen och efter det ett
informellt straff där samhället utövar sin makt och styr de funktioner i samhället som kan
påverka f.d. kriminella. Detta begrepp gick att applicera på en del av våra informanter.
Upplevelserna i resultatet skiljer sig åt och en del har upplevt stigmatiseringen av ett
belastningsregister och några har inte känt av det alls. De har lyckats ta sig runt
belastningsregistrets stigma som utestänger dem från arbetsmarknaden. Det vill säga att dem
beskrivit sig själv utifrån hur dem är idag och inte hur dem en gång varit eller erhållit arbete
eller själva börjat arbeta med att hjälpa f.d. kriminella som är i samma sits som de själva en
gång varit.
Ofta har individen efter avtjänat fängelsestraff enbart kontakter från det gamla destruktiva
livet kvar. Detta ser vi skulle kunna försvåra möjligheten till att återintegreras in i samhället
som en god invånare som inte bryter lagen. Ibland har de inget annat val än att gå tillbaka till
det kriminella livet för att kunna överleva. Om valet står mellan en icke-kriminell
arbetssökande och en sökande med ett belastningsregister väljs i majoriteten av fallen den
icke-kriminella. Det största ansvaret i processen att lämna kriminaliteten för en framgångsrik
återintegrering i samhället ligger på de f.d. kriminella själva. Allt handlar om att ha en stark
vilja i att lämna det kriminella livet, hjälpa sig själv och använda sig av den hjälp som
samhället faktiskt erbjuder. Belastningsregistret anser informanterna är bra i den mån det
gäller arbete med barn, ungdomar och omsorg. Upplevelserna som skildrats visar dock på att
arbetsgivarna går runt lagen och ber den arbetssökande att uppvisa belastningsregister. De
informanter vi intervjuat som har sökt arbete har mött motgångar och svårigheter när deras
bakgrund kommer på tal i anställningsprocessen. Arbetsgivarna har en makt genom
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belastningsregistret att styra vilka personer som anses vara bäst lämpade för en anställning.
Därmed sker en utestängning av f.d. kriminella då de av samhället inte ses som
överensstämmande i förhållande till de normer och sociala regler som upprättats. Resultatet
ser vi kan kopplas till de Backman (2012) skriver om att kontroller numera genomförs av
brottsregistret och är även avgörande för om personen är aktuell för tjänsten. Konsekvenserna
av detta blir då att den arbetssökande blir stigmatiserad och utestängd från samhället.
Slutsatsen av resultatet blir därmed att när de f.d. kriminella tagit det stora steget att lämna
kriminaliteten ges dem inte en chans att bevisa att dem förändrats. Synliggörandet av deras
brottsliga bakgrund gör att begränsningar och skamkänslor skapas, både i arbetslivet och i
möjligheten att bygga upp trygga och starka sociala band.
Sammanfattningsvis ser vi en gemensam nämnare genom samtliga informanternas liv. Den
kriminella livsstilen har både varit ett nödvändigt ont för att själv slippa må dåligt och något
onödigt då handlingarna har påverkat samhället negativt. Vissa av informanterna har
påverkats av sitt belastningsregister på ett eller annat sätt eller där vissa enbart har en
uppfattning kring hur det kan komma att påverka dem i framtiden. Vi ser att med hjälp av vår
omarbetade definition av det befintliga begreppet dubbelbestraffning i denna studie har vi fått
en bredare förståelse för hur individer straffas både formellt och informellt. Det vill säga att
samhället i sig fortgående straffar f.d. kriminella trots ett lagligt avtjänat straff, vilket i sin tur
påverkar individens ställning i samhället. Studien vi genomfört har varit väldigt fängslande då
vi båda har ett gemensamt intresse av att arbeta med människor som besitter en viss
problematik. Det har även funnits en nyfikenhet kring att fånga in f.d. kriminellas perspektiv
på hur de påverkats av belastningsregistret och deras brottsliga bakgrund. Studien har gjort
det tydligt för oss att f.d. kriminella efter avtjänat straff påverkas.
8.1 Reflektioner
Resultatet som har framkommit i denna studie ser vi stärker den forskning som tidigare gjorts
och bidrar således inte med någon förnyad kunskap inom området. Under genomförandet av
studien stötte vi både på framgångar och motgångar. En motgång vi stötte på var att hitta
tillräckligt med informanter till studien. Trots detta anser vi att insamlandet av empirin blev
bra och att vi kunde lyfta fram de upplevelser som informanterna hade. En annan svårighet
som gjorde att vi snabbt fick tänka om var när vi insåg att vårt urval inte enbart kunde bestå
av deltagare från Krami. Vi ser att detta ledde till delvis väldigt spridda perspektiv rörande
vissa aspekter och delvis blev det till vår fördel då vi tror att perspektiven från både Krami
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och Kris var viktiga för att genomföra vår studie. Vi hade i åtanke redan från början att
informanterna från Krami som gått ut i arbete skulle vara svåra att få tag på då vi blev
upplysta om detta. Eftersom vi inte utfört någon liknande studie tidigare var det svårt att veta
exakt hur frågorna skulle utformas. Under intervjuerna märkte vi att vissa av frågorna var
formulerade på ett sådant sätt att frågorna gav oss likadana svar. Det var även svårt att veta i
vilken omfattning frågorna skulle ge oss den information vi behövde om vårt studieområde.
En fördel hade varit att testa frågorna under en konstruerad intervju och på så sätt fått reda på
i vilken omfattning frågorna besvarades. I framställningen av analysen har vi även på bästa
sätt använt den empiri som framkommit i intervjuerna för att kunna besvara studiens
frågeställning. Vi fann det delvis svårt att sammankoppla vissa delar i resultatet med teorierna
och tidigare forskning på ett tillfredsställande sätt. Dock ser vi ändå att vi lyckats utforma en
bra analys som skildrar väsentliga delar i resultatet i förhållande till teori och tidigare
forskning.
Vi var öppna från början att analysera ur ett genusperspektiv men på grund av svårigheter
med tillgång till informanter tog vi de vi fick, vilket enbart var män. Det hade varit intressant
att belysa denna problematik som studien följer utifrån ett genusperspektiv för att kunna
belysa skillnader och likheter mellan män och kvinnor. Det vill säga om de påverkas på
samma sätt av sin bakgrund och belastningsregister vid en anställningsprocess. Förslag på
framtida studier är därmed att utföra en studie med fokus på genusperspektivet där även
kvinnornas perspektiv lyfts fram. Detta bland annat på grund av att den tidigare forskning
som vi funnit mestadels har belyst männens perspektiv.
Val av teorier är något som vi i efterhand har funderat kring, då vi i analysen upptäckte att vi
möjligtvis hade begränsat oss lite för mycket till just begreppen avvikande beteende och
stigma. Den största delen av vår studie skildrar dock perspektiv som kan vävas samman med
dessa teorier. Vi hade möjligtvis kunnat tillämpa andra teorier i denna studie som hade gett
oss en möjlighet att se det ur andra perspektiv, teorier som vi ännu inte har läst om. Till
exempel använda en teori som belyser organisationers stöd gentemot svaga grupper i
samhället. Möjligtvis hade detta kunnat bidra till ytterligare förståelse för de omständigheter
som sker i samband med informanternas återintegrering till samhället.
Slutligen anser vi att vi med hjälp av studiens genomförande lyckats samla användbar och
tillförlitlig empiri. Överlag har intervjuerna varit bra, vilket vi tror beror på att vi vid varje
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intervjutillfälle genomförde enskilda och avskilda intervjuer i grupprum eller på kontor. Vi
upplevde att detta medförde att informanterna kände sig trygga och inte behövde oroa sig för
störningsmoment i omgivningen. Det som vi ansåg gick mindre bra under intervjutillfällena
var att de flesta av informanterna inte tänkte till ordentligt innan de svarade på̊ våra frågor
eller att de försökte vara roliga genom att skämta. Detta kan ha bidragit till mindre
tillförlitliga svar som vi även ansåg var svåra att tolka och analysera. Vi bedömer att studiens
resultat kan vara svårt att generalisera eftersom den bygger på subjektiva uttalanden som
skildrar var och en av informanternas bakgrund. Resultatet anser vi har bidragit med viss ny
kunskap till oss då vår empiri varit bred och fångat flera olika perspektiv beträffande ålder,
livssituation och erfarenheter. För att knyta ihop säcken går vi tillbaka till studiens syfte; att få
en djupare förståelse för hur f.d. kriminella upplever sin återintegrering till samhället genom
arbetsmarknaden. Det finns olika aspekter som bör lyftas för att förstå vad en f.d. kriminell
går igenom när denne väljer att lämna kriminaliteten för att ta sig tillbaka till samhället igen.
Vi anser att detta syfte är uppfyllt och att vi erhållit ny och fördjupad kunskap om de f.d.
kriminellas situation i samhället under processen att komma tillbaka till samhället som en god
invånare.
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