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Abstract 
 
Authors: Ausra Andersson and Sara Woldu 
Title: Will I get an employment or not? – People with a criminal background reflect on their 
chances on getting an employment  
Supervisor: Frans Oddner  
 
The purpose of this study was to explore how people with a criminal background reflect on 
their past experience and views on the possibility of taking part in the labour market. The 
theories used to explain the results are of Erving Goffman's dramaturgical model and 
Goffman’s theory about stigma, the work also consists of Gunnar Bergströms definition of a 
criminal lifestyle. For this study, in the interest of extensive knowledge, we have chosen a 
qualitative approach of interviewing eight individuals. The selected group was people that had 
sentence a large number of abuse and violence crimes, as crime has been an annual part in 
their life. These individuals have attempted to integrate back to the labour market. The 
primary sources for our study were interviews, literature, also internet sources have been 
important implements to put in practice. Furthermore, we have created an interview guide in 
order to execute our interviews. The results indicate that some of the respondents prepare 
themselves with a fictional story in order to avoid questions about their criminal past. 
Whereas, others truthfully answered the questions they were being asked during the 
interview. The result of this study also shows that the respondents chose to be honest on the 
interviews for themselves, seeing as they did not want to fail themselves.  
 
 
 
 
Keywords: Crime, Employment interview, Stigmatization and Turning point    
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1.   Inledning 

Denna uppsats handlar om hur före detta kriminella reflekterar kring möjligheterna att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Brottsförebyggande rådet (Brå) är en svensk statlig 

förvaltningsmyndighet och har som uppgift att bidra med information inom det 

kriminalpolitiska området samt främja det brottsförebyggande arbetet (www.bra.se). Brå:s 

rapporter visar på att arbete och försörjning är två viktiga faktorer som minskar risken för 

återfall i brott.  

 

Vår undran väcktes under ett studiebesök, då vi kom i kontakt med en person som arbetar på 

KRIS. KRIS är en kamratförening, där före detta kriminella får hjälp med att leva ett drogfritt 

liv och hålla sig borta från kriminalitet genom att stödja och bekräfta varandra 

(www.kris.a.se). På KRIS fick vi ta del av en av personalens erfarenheter och vad denne hade 

varit med om tiden efter fängelsevistelsen. Personen fick en anställning på en byggfirma där 

information om hans förflutna liv läckte ut, bland annat att han blivit dömd för grov 

misshandel. Det resulterade i att han fick sluta sin anställning. Detta väckte våra tankar kring 

huruvida om, när eller hur man som före detta kriminell ska dela med sig av sitt förflutna?  

 

 

1.1  Problemformulering 

Kriminalitet är ett stort problem i samhället som påverkar och drabbar många människor, den 

kriminelle, medmänniskor och de som är utsatta för brott. Kriminella som är arbetslösa kan 

vara mer benägna att begå brottsliga handlingar på grund av försörjningssvårigheter. Lägre 

arbetslöshet leder till minskat antal brott och speciellt till färre inbrott, narkotikabrott och 

bilstölder. Kriminalitet är ett socialt problem som påverkar och är dyrt för samhället. Mer 

specifikt är det alkohol- och drogproblem som kan leda till sjukdomar och i slutänden kostar 

det samhället stora summor. Förutom dessa är kostnaden per intagen i ett fängelse cirka 

3.000 kronor per dygn och plats (www.kriminalvården.se). 

 

Att ge människor som vårdas inom rättssystemet en möjlighet att komma till tals och göra 

sina röster hörda, kan vara betydelsefullt för att nå en förändring. Den före detta kriminelle 

kan då få möjligheten att berätta sin historia och tillsammans med behandlaren diskutera och 

erhålla den hjälp denne behöver för att ta sig in i samhället. Före detta kriminella vet som 

regel bäst och har ofta svaren på vad de behöver för att komma vidare med sina liv och bli 
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laglydiga.  

  

Därför är det rimligt att ställa frågan: Hur tänker före detta kriminella kring möjligheterna att 

etablera sig på arbetsmarknaden? Även om före detta kriminella fått komma till tals i studier, 

saknas en studie där deras egna reflektioner, erfarenheter och upplevelser för att möta 

arbetsmarknaden kommer fram. Detta var anledningen till att vi ville fördjupa oss inom detta 

forskningsområde och söka efter före detta kriminella som var villiga att ge oss sådana 

reflektioner. 

 

 

 
 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att beskriva och få en djupare förståelse för hur personer som har 

avtjänat sitt straff och sonat sina brott upplever och reflekterar kring tidigare erfarenheter och 

möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.  

 

 

 

 

1.3  Frågeställningar 

För att uppnå vårt syfte utgår vår undersökning från dessa frågeställningar: 

 

• Vilka tidigare erfarenheter har före detta kriminella? 

• Vilka faktorer menar de före detta kriminella har påverkat deras möjligheter att 

återkomma till arbetsmarknaden? 

• Hur upplever före detta kriminella sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden? 

• Hur förbereda sig före detta kriminella inför en anställningsintervju?  
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2. Tidigare forskning 

 

2.1  Gunnar Bergströms definition av kriminalitet som livsstil 

Gunnar Bergström (2005), är författare till boken Kriminalitet som livssti, och har en bred 

erfarenhet av behandlingsarbete och har utvecklat behandlingsprogram för de med kriminell 

livsstil. Författaren har i sin studie om hur kriminellas livsstil fungerar utgått från Glenn 

Walters (1996) teori och beskrivning av kriminalitet. Glenn Walters (1996), är kriminolog och 

utvecklade modellen kriminalitet som livsstil. Han menar på att det finns flera drivkrafter för 

att utveckla en kriminell livsstil. I boken Escaping the journey to nowhere beskriver Walters 

(1996) åtta olika drivkrafter, som han menar kännetecknar en kriminell. Genom att studera 

dessa olika drivkrafter menar författaren att man på ett förenklat sätt ska kunna förstå en 

kriminell persons tankemönster.  De olika grupperna är följande, rädsla, vilket även utses att 

vara den huvudsakliga drivkraften, i det avseende att den kriminella anser att han inte skulle 

klara av ett liv utan kriminalitet. Andra utmärkande drivkrafter är; status, tillhörighet, 

bekräftelse, makt och kontroll, skam, spänning och starkt begär att äga.  

 

Bergström hävdar att det finns ett samband mellan kriminalitet och familjebakgrund där 

familjesituationen kan påverka unga individer att utveckla ett kriminellt beteende. Några av 

sambanden är föräldrarnas avvisande förhållningssätt och frånvaro. Blir barnet övergivet av 

sina föräldrar har det ett starkt samband till att barnet utvecklar kriminalitet (ibid.). Enligt 

författaren, är brottsligheten högst hos de barn och ungdomar som kommer från instabila 

familjemiljöer med likgiltiga, oengagerade samt känslomässigt frånvarande föräldrar. 

Bergström (2005) påstår att det även finns ett klart samband mellan kriminalitet och umgänge 

med kriminella personer. En av hans studier visar att det handlar om att umgås med kamrater 

som begår brott. Exempelvis, narkotikabrott är särskilt ”kamratberoende”. I sin definition av 

kriminalitet som livsstil analyserar Bergström återfallsprocessen. Enligt författaren, är återfall 

en realitet då individen aldrig lämnat den kriminella livsstilen utan återupptar den kriminalitet 

denne har gjort en paus ifrån. Däremot påpekar Bergström (2005) att olika 

behandlingsinriktningarna har kunnat visa på goda resultat. Exempelvis, frivårdsprogram och 

frivilliga öppenvårdsprogram var särskilt effektiva, där man under handledning arbetade med 

den kriminellas tankemönster. Ett av målen i dessa behandlingar var att uppmuntra före detta 

kriminella att söka utbildning och arbete med konkreta stöd för att ambitionerna skulle 

förverkligas (ibid.). 
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2.2 Kriminalitet och anställning 

I en undersökning som genomfördes i USA av Michelle Sviridoff (2009), beskrivs olika 

samband mellan kriminalitet och anställning. I undersökningen analyseras intervjuer med 

fyrtio före detta kriminella som har varit dömda för olika typer av brott såsom grova 

narkotikabrott, sexualbrott samt våldsbrott. Alla intervjuer genomfördes i olika etapper, i 

början av arbetssökandet och också i ett senare skede. Syftet var att se hur dessa personer 

lyckats få anställning med tanke på deras kriminella bakgrund. Alla intervjupersoner var män 

i olika åldrar och hade varit dömda flera gånger. Resultatet av forskningen visade att de flesta 

intervjuade mötte stora hinder i samband med att de sökte arbete. Låg eller ingen utbildning 

var två av hindren. Ungefär hälften av respondenterna var inte alls motiverade att skaffa ett 

arbete, då de ansåg att ”kriminaliteten var deras jobb” och tyckte sig fått argument för det: 

 

” If you are working and you see something you want, you wonder how you are going to save 

enough to buy it. If you are not working and you see something you want, you wonder how 

you are going to take it “(Sviridoff, 1983, s.200). 

 

Sviridoffs (2009) forskning har visat att endast femton av fyrtio före detta brottslingar fick 

anställning, för det mesta inom yrken med låga inkomster. Dessutom var anställningarna i stor 

utsträckning kortvariga. Författarens sammanfattning var att före detta kriminella var 

omotiverade när det gällde att passa arbetstider, de hade svårigheter att samarbeta och att de 

hade låga inkomster, vilket ledde till att anställningarna blev kortvariga. Det framgick även att 

vissa före detta brottslingar skaffade sig jobb enbart för att kunna fortsätta med kriminalitet 

och dölja sina kriminella handlingar. Ett exempel var en taxichaufför som utnyttjade sin 

position, att under arbetstid leverera droger. Sviridoffs forskning visar vilka svårigheter 

kriminella möter på arbetsmarknaden (ibid.).  

 

 

 

2.3 Sysselsättning under och efter fängelsestraff 

Underlättar yrkesutbildning på anstalt de intagnas möjlighet att återinträda på 

arbetsmarknaden efter att de har avtjänat sitt straff? Det har brottsförebyggande rådet (Brå) 

fått i uppdrag att undersöka. Denna utvärdering har lett till en studie med titeln Sysselsättning 

under och efter fängelsestraff. Rapporten (2009:21) har skrivits av utredarna vid Brå, Emma 

Lindahl, Fredrick Marklund och Erik Sundström.  
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Ett arbete är viktigt för att kunna försörja sig och för att minska risken för återfall i brott. 

Lindahl et al (2009:21) menar att ett arbete ger en struktur i livet men även stärker individens 

självkänsla. Svenska anstalter har under lång tid erbjudit intagna möjligheten att delta i 

arbetsmarknadsutbildningar, även kallad yrkesutbildning, vilket enligt Brå:s studie (2009:21) 

uppskattats av många intagna. En yrkesutbildning underlättar och förbereder de intagna att 

återinträda på arbetsmarknaden. Dels för att en bättre utbildningsnivå i viss mån kan minska 

den stämpling som en fängelsevistelse kan medföra, men även för att utbildning förbättrar de 

intagnas anställningsbarhet. De intagna kriminella i Brå:s studie (2009:21) beskriver själva 

fördelarna med en yrkesutbildning att det i viss mån kan dölja att de suttit på anstalt då 

utbildningen minskar luckorna i cv:t som uppstår efter en frigivning. Enligt Brå visar studien 

på att de intagna upplever att yrkesutbildningen bidrar till större självkänsla, ökat välmående, 

verkar som en självrehabilitering och ger en meningsfull tillvaro. En intagen utrycker det på 

detta vis: 

 

”Så här mycket beröm och klapp på axeln har jag inte fått på flera år, sånt är viktigt” (Brå, 

2009:21, s.21). 

 

Studien visar på vikten av att ha ett arbete och en bostad för att minska risken för återfall i 

brott. Man har genom studien sett en negativ koppling mellan arbete och lön om lönen inte 

räcker till. En intagen utrycker situationen på detta sätt: 

 

”Att ha ett arbete känns inte så lockande om det innebär att man ska leva på 

existensminimum” (Brå, 2009:21, s.22). 

 

I Brå:s (2009:21) studie framkommer kriminalvårdens ansvar för att skapa en lämplig 

sysselsättning samt förbereda för livet i frihet. Enligt studien visar det sig att intagna med 

störst möjlighet att få arbete var unga utan arbetslivserfarenhet. Unga intagna gör de största 

framstegen efter en utbildning då de är mer motiverade att ändra sin livssituation. 

Kriminalvårdens personal anser att de intagna som deltar i yrkesutbildningar är motiverade, 

men att det brister när det gäller arbetserfarenhet. (Brå, 2009:21).  
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2.4 Utslussningsåtgärder 

 

Med utslussningsåtgärder menas insatser som den intagna erbjuds efter sin frigivning (Brå, 

2010:14). Så stor andel som 75 procent av de som skrivs ut från fängelse är arbetslösa, enligt 

en undersökning kriminalvården gjorde 2002 (ibid.) Som tidigare nämnts är försörjning och 

arbete två betydelsefulla faktorer och grundförutsättningar för att minska risken för återfall i 

brott.  

 

Som tidigare nämnts pekar Brå:s (2009:21) rapport på att yrkesutbildningen som erbjuds på 

anstalter haft en positiv inverkan för de intagnas möjlighet att få arbete. Enligt utvärderingen 

vill fler intagna delta i arbetsmarknadsutbildning, Men det finns inte tillräckligt med platser 

för alla intagna. Brå:s (2010:14) uppföljning visar tydligt att kriminalvården bör utöka 

möjligheterna att ge de intagna en arbetsmarknadsutbildning. Hur kommer det sig att de 

intagna som visar ett intresse för att utbilda sig inte får den möjligheten, om det ger ett 

positivt resultat efter frigivning? Kriminalvården tillhandahåller inte utbildningar, som pågår 

kortare tid än 10 veckor. Detta har lett till en markant minskning av 

arbetsmarknadsutbildningar på anstalterna. De vanligaste arbetsmarknadsutbildningarna är 

inom bygg och tillverkning, till exempel svetsutbildning, plattsättning och byggutbildning. Då 

antalet utbildningar minskat har kriminalvården valt att finansiera fler kortare utbildningar 

med förhoppning att andelen sökande skall öka och att fler intagna får utbildning. Målet med 

arbetsmarknadsutbildningarna är som tidigare nämnts, att de intagna efter sin frigivning, 

lättare skall kunna slussas ut i samhället (Brå, 2010:14). 

 

 

2.5 Klienteffekter och samhällsekonomisk utvärdering 

Siv Nyström, Kari Jess och Haluk Soydans (2002) forskning inriktas på före detta kriminella 

som genomgår social träning där målet är integration i arbetslivet. Med hjälp av KrAmi-

programmet som presenteras i denna forskningsrapport, erbjuds dessa individer olika former 

av behandlingar för att de ska komma tillbaka till samhället och få möjlighet att försörja sig. 

KrAmi-programmets deltagare är före detta kriminella mellan 18-35 år, som har varit dömda 

flera gånger och har svårigheter att få ett arbete (Nyström, Soydan, Jess, 2002). I forskningen 

nämns att KrAmi-programmets personal även samarbetar med företag i den privata sektorn, 

eftersom där finns möjligheter att erbjuda praktikplatser för unga kriminella. Ett annat 
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program som nämns i forskningen är Knuff-programmet, där deltagarna har olika typer av 

problematik såsom brottsligt förflutet, missbruk eller arbetslöshet. Deltagarna rekryteras via 

socialtjänsten. KrAmi-programmet och Knuff-programmet har som mål att hjälpa klienterna 

med utbildning och att få arbete. Stor tyngd läggs på olika behandlingar där ansvarig personal 

försöker utveckla klienternas ansvarskänsla, öka deras motivation samt förbättra deras sociala 

förmåga inför återanpassningen till samhället. Enligt Nyström et al (2002), hjälper även 

frivården till med aktiviteter där målet är att underlätta kriminellas återanpassning till 

samhället samt att avhålla dem från brott. 

 

Forskningen har visat att KrAmi-programmet, Knuff-programmet och frivårdens insatser har 

gett positiva effekter för klienterna. Vidare nämns att behandlingsprogrammen kan ge en bild 

av de samhällsekonomiska effekterna där alla insatser inom olika program kan jämföras i 

kostnadshänseende. 

 

Nyström et al (2002) har sammanfattat forskningsresultat utifrån två typer av utvärderingar: 

 

Klienteffektstudie. Här utvärderas samarbetet mellan KrAmi-, Knuff-programmen och 

frivården. Klienterna intervjuas där målet är att se vilka eventuella förändringar som kan 

göras gällande t.ex. försörjning, familj och missbruk. Syftet är att beräkna i vilken 

utsträckning programmen kan bidra till förändringar.  

 

Samhällsekonomisk utvärdering. Inom denna utvärdering beräknas samhällskostnaderna från 

olika områden, exempelvis kriminalvårdskostnader, försäkringskassans kostnader samt 

programkostnader. Målet är att visa de genomsnittliga behandlingskostnaderna inom KrAmi- 

programmet, Knuff- programmet och frivården.  

 

Undersökningens syfte var att se hur dessa program kan förbättra före detta kriminellas 

återanpassning till samhället och samtidigt visa vilka samhällskostnader som var motiverade 

(Nyström et al 2002). Stor vikt lades vid att förändra de kriminellas sätt att tänka samt hjälpa 

dem med etablering på arbetsmarknaden. Nyström et al (2002) visar i sin forskning på vikten 

av KrAmi-, Knuff-programmens och frivårdens insatser där olika behandlingar leder till större 

möjligheter för unga kriminella att få en utbildning och anställning. 
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3.    Metod 

 

3.1 Val av metod 

I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod. Enligt Göran Ahrne och Peter 

Svensson (2011) ger en kvalitativ metod större möjlighet att komma närmare de människor 

och miljöer som skall undersökas. Anledningen till valet av denna metod var för att närmare 

kunna se hur före detta kriminella upplever och reflekterar kring sina tidigare erfarenheter och 

möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. I huvudsak har vi fördjupat oss i hur före detta 

kriminella blir bemötta på arbetsmarknaden. I metoden har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2009) hävdar att med denna intervjuform är frågorna mer allmänt 

formulerade och utgår utifrån ett frågeschema. Tanken med semistrukturerade intervjuer var 

även att ställa följdfrågor då vi ansåg att svaren var viktiga och kunde bidra till vår forskning. 

Vi ansåg att denna metod gav oss ett brett perspektiv av nya kunskaper.  

 

I vårt arbete använde vi oss även av litterattur, forskningsrapporter samt olika tidsskrifter. Vi 

valde att avstå från enkäter eftersom respondenterna inte skulle vara närvarande vid denna 

metodiska undersökning. Bryman (2009) påpekar att nackdelen med enkäter är att 

uppföljningsfrågor utesluts och dessutom är inte alla frågor lämpliga för en enkät. 

 

3.2 Urval och avgränsningar 

Vi förberedde vår datainsamling genom ett studiebesök på KRIS, för att via dem se om vår 

studie skulle vara hållbar och att vi fick tag på respondenter som var villiga att bli intervjuade. 

Enligt Bryman (2009), är forskaren ansvarig för att hitta respondenter som är relevanta för 

forskningsfrågorna. För vår undersökning valde vi att intervjua åtta personer med kriminell 

bakgrund. Intervjupersonerna var män i åldrarna 35-63 år. Vi kom i kontakt med våra 

intervjupersoner genom snöbollseffekten (Bryman, 2009). Snöbollseffekten innebär att vi 

intervjuade fem respondenter som tillhör en ideell förening, KRIS, och genom den föreningen 

fick kontakt med ytterligare tre personer som inte tillhör någon organisation. Detta gav oss 

möjligheten att bredda insamlade data då vi fick två olika respondentgrupper, medlemmar i 

KRIS och icke KRIS-medlemmar. Författarna Ahrne och Svensson (2011) hävdar att sex till 

åtta respondenter är ett lämpligt antal att intervjua för att få en tillförlitlighet i arbetet.  
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De intervjuade har varit dömda för ett flertal missbruks- och våldsrelaterade brott, som stöld, 

narkotikabrott och misshandel. Vi har medvetet valt våra intervjupersoner utifrån vissa 

urvalskriterier. Det första kriteriet: en långvarig kriminell bakgrund där kriminalitet har varit 

en viktig del i deras liv. Det andra kriteriet: individen har försökt att återanpassa sig till 

samhället genom att söka arbete. Tanken med det andra kriteriet var att dessa personer 

avtjänat sitt straff, lämnat brottsligheten bakom sig och försökt skaffa sig trygghet genom att 

byta livsstil. Vi har utgått ifrån en intervjuguide för att strukturera våra intervjuer. 

Intervjuguiden har vi medvetet delat upp i olika teman för att få en så bred empiri som möjligt 

samt kunna visa vår forskning utifrån en helhetsbild. 

 

Intervjuguiden omfattar fyra olika teman; Livssituation, Bakgrund, Arbetssituation samt 

Framtid. Dessa teman var medvetet valda då utgångspunkten för vår uppsats är att undersöka 

hur förberedelserna, de före detta kriminellas bakgrund och tidigare erfarenheter påverkat 

möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Vi var även medvetna om 

bortfallsmöjligheterna i urvalet. Med bortfall menas att en del människor vägrar eller avstår 

från intervjufrågor eller enkäter (Bryman, 2009). Bortfallet har inte påverkat vår 

undersökning, då vi motverkat detta genom att ha tydliga riktlinjer när det gäller syftet med 

intervjuerna.  

 

Vår uppsats handlar inte om människor som begått enstaka brott som exempelvis fortkörning, 

utan människor som har dömts ett flertal gånger samt vars tidigare liv styrts av kriminalitet. 

Därmed har det fallit sig naturligt att våra respondenter inte är i en yngre målgrupp.  

 

3.3    Bearbetning av material 

Under våra intervjuer använde vi oss av bandspelare, vilket underlättade insamlingen av 

material. Ahrne och Svensson (2011) menar att oavsett inspelningsteknik är det också 

lämpligt att föra anteckningar, i fall tekniken skulle fallera. Av den anledningen antecknade vi 

centrala fraser och stödord under intervjun.  Vidare transkriberades materialet i anslutning till 

intervjuerna. Bryman (2009) menar att transkriberingen bör göras så snart som möjligt efter 

intervjun då intrycken är färska. Därför började vi transkriberingen direkt efter våra intervjuer.  

 

Efter transkriberingen kodades materialet och delades upp i olika teman. Vidare använde vi 

oss av färgpennor, enligt Aspers (2007) marginalmetod. Med hjälp av denna metod 
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antecknade vi svaren och kommentarer till passande teman. Vår strävan var att få en 

sammanhängande analys som innehåller intressant och relevant material.  

 

Vårt insamlade material analyserades slutligen med hjälp av tidigare forskning och valda 

teorier. Utgångspunkten var att med det transkriberade materialet kunna besvara våra 

frågeställningar och att ta upp nya forskningsfrågor som är relevanta. Under arbetets gång har 

vi delat upp skrivarbetet, däremot har vi läst materialet tillsammans.  

 

3.4  Metodens tillförlitlighet, styrkor och svagheter 

 

3.4.1. Metodens tillförlitlighet 

En av de viktigaste aspekterna för att öka tillförlitlighet i en forskning är att det finns en 

trovärdighet, då forskarens resultat och intryck ska stämma överens med de studerade 

personernas uppfattningar (Bryman, 2009). För att få en ökad tillförlitlighet i vår uppsats har 

vi använt oss av olika forskningar, teoretiska perspektiv samt datakällor. Denna modell kallar 

Bryman för triangulering, vilket innebär att forskaren använder sig av en eller flera 

forskningsstrategier. Vi har även lämnat en redogörelse över vad som sagts under intervjun till 

våra respondenter för att säkerställa att det insamlade materialet uppfattats rätt.  

 

3.4.2. Metodens styrkor 

Enligt Ahrne och Svensson (2011), ger kvalitativa intervjuer möjligheten att få del av de 

intervjuades språkbruk, normer och emotioner samt att intervjuerna går relativt snabbt att 

genomföra. Varje intervju gav oss möjlighet att utöka kunskaperna i vårt ämne genom att 

formulera följdfrågor för att på så vis inte skulle missa viktig information. Respondenterna 

kunde fritt utforma svaren och även ta upp synpunkter som de ansåg var intressanta och 

viktiga. Vi gick fram och tillbaka mellan det utskrivna materialet och intervjuguiden med 

målet att samla in så rika beskrivningar som möjligt av de teman som vi har presenterat i vår 

analys. Under intervjuerna var vi båda närvarande, en av oss intervjuade medan den andra 

observerade samt antecknade. Detta gav den som observerade möjligheten att påpeka fördelar 

och brister kring föregående intervju. Observatörens roll kan sträcka sig mellan att vara fullständig 

deltagare och att vara fullständig observatör, där det första innebär att observatören är helt engagerad i 

den sociala miljön som undersöks och det sistnämnda att observatören inte alls samspelar med miljön 

(Bryman, 2009). Dessutom var vi noggranna med att inte lägga egna tolkningar när vi kodade 

materialet och på så sätt försöka minska eventuella missförstånd (Kvale, 1997). 
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3.4.3. Metodens svagheter 

Ahrne och Svensson (2011) hävdar att det i en kvalitativ intervju kan framkomma problem 

vad en utsaga egentligen betyder. Forskaren kan inte ta för givet att respondenternas uttalande 

alla gånger stämmer. Intervjun kan till exempel bli en arena där respondenten försöker 

imponera på intervjuaren (ibid.). För att minska denna risk, försökte vi ställa breda frågor.  

 

3.5  Etiska övervägande 

 

Våra etiska överväganden bygger på fyra allmänna huvudkrav som forskningen har enligt 

Vetenskapsrådet (2011).  Dessa krav är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Vår tyngdpunkt inom de etiska ramarna låg 

på ärlighet och tydlighet mot respondenterna.  

 

I den första kontakten med intervjupersonerna har vi lämnat en utförlig information om vårt 

syfte med undersökningen. Vi har betonat att alla personer kommer att vara anonyma och 

därmed har vi avidentifierat respondenterna. Vi har också begärt respondenternas samtycke att 

medverka i undersökningen. Vi har även sagt att intervjuarna ska spelas in på band och att alla 

utskrifter kan lämnas ut på begäran. Våra respondenter har fått tydlig information om att deras 

berättelse enbart skall användas i syfte för vår undersökning.  Vi har även betonat att det är 

frivilligt att avstå från att svara på frågor om de upplevs som olämpliga eller kränkande.  
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4.    Teoretiska utgångspunkter 

 

Författaren Aspers (2010) skriver i sin bok Etnografiska metoder, om vikten av interaktion 

med det empiriska fältet. Teorin är en central del, då teorin ger studien en djupare fokus och 

förklaring av en undersökning (ibid.). För att göra vår undersökning mer begriplig samt för att 

få en djupare förståelse för ämnet vi ska studera, väljer vi att utgå från Ervin Goffmans 

dramaturgiska perspektivet samt Goffmans stigmateori.  

 

 

4.1 Dramaturgiskt perspektiv 

Erving Goffman (1922-1982) ägnade sin forskning åt att studera interaktionen mellan 

människor i vardagssituationer. I sin bok Jaget och Maskerna beskriver Goffman (2000) sin 

samhällssyn som kallas för det dramaturgiska perspektivet. Han utgår från en teatermetafor 

för att förklara hur interaktionen mellan människor fungerar, det vill säga att det sociala livet 

kan jämföras med en teaterföreställning, där alla människor spelar teater. Enligt författaren 

uppvisar individen ett karakteristiskt sätt när han befinner sig tillsammans med andra. Detta 

beskriver Goffman utifrån teaterns språk där han talar om aktörer som agerar inför en publik. 

Författaren fokuserar framförallt på vad som krävs för att samspelet ska fungera mellan 

aktören och publiken. Vidare menar Goffman att individens agerande påverkas av olika saker. 

Det dramaturgiska perspektivet beskriver hur en individ i mötet går in i en roll för att 

framställa sig själv och leverera det intryck denne önskar framföra. Exempelvis, genom att 

spela en övertygande roll syftande till att publiken tar dennes uttryck på allvar. För att öka 

chanserna till ett trovärdigt agerande gäller det att aktören själv tror på rollen denne spelar och 

vill förmedla. Detta kallar Goffman (2000) för intryckskontroll (impression management) och 

är ett centralt begrepp i hans teori.   

 

Trots att Goffmans (2000) teori utformades redan på 1950-talet är den ännu idag relevant. 

Författaren använder sig av resonemang och begrepp som kan förklara nutida företeelser. För 

att få en större förståelse för Goffmans tänkande kommer här nedan sociologens 

teatermetaforer att nämnas. 

 

Ett team är en grupp av individer som samarbetar i framförandet av en föreställning. För att 

detta ska fungera är medlemmarna i teamet beroende av varandra. Goffman (2000) använder 
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sig av termen bakre region (backstage), för att beskriva när medlemmen kan lägga bort sin 

roll, exempelvis i hemmet. Där kan medlemmen ta det lugnt eftersom denne inte behöver 

bevisa något. Den främre region (frontstage), är där aktören spelar sin roll för att övertyga sin 

publik och därmed få sin roll bekräftad. Detta gör individen genom att bland annat använda 

sig av tal, kroppsrörelser och klädstil för att bekräfta och övertyga sin publik om vem man är. 

Goffman (2000) menar att individen sätter upp en fasad för att avsiktligt eller omedvetet 

förmedla information om vem denne är under framträdandet.  

 

 

4.2 Goffmans stigmateori 

I sin bok Stigma - Den avvikandes roll och identitet, skriver sociologen Goffman (2004) om 

synen på stigmatisering. Begreppet stigma är en beskrivning där samhället stöter bort en viss 

grupp som på ett eller annat sätt avviker från samhällets normer exempelvis missbrukare eller 

kriminella. Med stigma menas att en individ, som vanligtvis skulle accepteras i det sociala 

samspelet, på grund av stigmatisering inte ges tillträde till den allmänna gemenskapen (ibid.). 

Goffman menar att den stigmatiserade människan försöker hitta vägar att passa in som normal 

eftersom denne annars ställs inför stora krav och förväntningar i sina sociala relationer. 

Författaren menar att det handlar om att antingen nedvärdera sig själv eller dölja sitt stigma.  

 

Goffmans stigmateori, byggdes upp för att förklara en persons underlägsenhet i samhället. 

Författaren menar att stigmat medför att individen inte uppfyller samhällets förväntningar och 

krav. Enligt Goffmans teori har stigmatisering två konsekvenser, den ena är att individens 

självuppfattning förändras och som följd leder till en social isolering. Den andra 

konsekvensen är svårigheter att få ett arbete. I följd av detta kan individen fastna i 

avvikarrollen på grund av att denne uppfattar sig själv som annorlunda då denne jämt får höra 

det (Goffman 2004). 
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5.    Analys 

 

Vår analys är uppdelad i tre delar. I första delen presenterar vi våra intervjupersoner, i andra 

delen analyserar vi vårt insamlade material utifrån olika teman med hjälp av våra valda 

teorier. Teman är följande: Uppväxt, Livet som kriminell, Återfall, Nuvarande arbetssituation, 

Förberedelse inför anställningsintervju. Tredje delen består av reflektioner samt en 

avslutande diskussion. Intervjupersonerna i vårt material är avidentifierade. Alla citat som 

presenteras i texten är deras egna. Vissa citat är förkortade då vi inleder med /…/ dessutom är 

orter och namn i citat avidentifierade. 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Våra intervjupersoner är indelade i två grupper. Fem respondenter tillhör den ideella 

föreningen KRIS och tre respondenter har ingen koppling till någon förening. 

 

• Albert  i 30 årsåldern. Han har mist sina båda föräldrar under uppväxten. Har 

gått ut gymnasiet och har en vidareutbildning, men har haft drogmissbruk 

redan i tonåren. Sammanlagt har han varit frihetsberövad i sju år. Idag arbetar 

Albert på KRIS . 

•  Bertil, i 30 årsåldern, växte upp med en alkoholiserad pappa. Har en lång 

erfarenhet som drog- och alkoholmissbrukare. Har suttit frihetsberövad fjorton 

gånger för olika typer av brott som missbruk, stöld och misshandel. Arbetar på 

KRIS. 

• Ceasar, i 40 årsåldern, växte upp på barnhem och sedan placerats i olika 

fosterhem. Drogdebuten började redan i skolåldern. Han har även varit sexuellt 

utnyttjad som barn. Är dömd för olika typer av brott, framförallt drogmissbruk. 

Ceasar har varit frihetsberövad i sammanlagt fjorton år. Ceasar har utbildat sig 

till behandlingsassistent och alkohol- och drogterapeut och har tidigare arbetat 

inom restaurangbranschen. Idag arbetar Ceasar inom KRIS. 

• Dan, i 60 årsåldern, växte upp med en alkoholiserad pappa. Har en lång 

missbrukarkarriär. Dan har suttit fängslad i sammanlagt tjugofyra år. Idag 

arbetar han på KRIS och har där ett administrativt ansvar. 

 

 

• Erik, i 40 årsåldern. Utifrån hans berättelse, har han haft en bra uppväxt. Han 
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har däremot haft inlärningssvårigheter i skolan. Han säger att han upplevt 

mobbing under skolgången. Erik har suttit fängslad med många korta straff 

under en tjugoårsperiod för narkotikarelaterade brott. Idag är Erik anställd på 

KRIS. 

 

• Fredrik, i 30 årsåldern. Har haft en trygg uppväxt och har en bra relation till sina 

föräldrar. Kriminalitet kom in i bilden först under tonåren med stölder och 

snatterier, som ledde till våld och missbruk. Fredrik har avtjänat ett tioårigt 

fängelsestraff för grovt narkotikabrott.  Han är utbildad inom teknikbranschen. 

Fredrik har arbetat på olika företag under en tvåårsperiod. Idag är han 

arbetssökande. 

 

• Göran, i 30 årsåldern. Berättar om sin uppväxt som normal där föräldrarna var 

engagerade i hans liv. Han har en vidareutbildning. Göran är dömd för grovt 

narkotikabrott, olaga frihetsberövande, försök till grov utpressning och grov 

misshandel. Har haft kortare anställningar under en treårsperiod. Idag är han 

arbetssökande. 

 

• Henrik, i 40 årsåldern. Han levde med båda sina föräldrar tills han var tio år 

gammal, sedan skildes föräldrarna och Henrik bodde kvar hos sin mamma. 

Under uppväxten kände han sig övergiven av sin far. Har varit frihetsberövad i 

åtta år för grovt narkotikabrott och har under en period varit hemlös. Idag har 

Henrik en anställning.     
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5.2 Uppväxt 

Utifrån Bergström (2005) definition av kriminalitet, formas människans integritet och 

personlighet under barndomen och under uppväxtåren. Forskaren hävdar att familjesituation 

kan påverka individer i barndomen att utveckla ett kriminellt beteende. Fem av åtta av våra 

intervjupersoner har berättat om sin uppväxt där mycket våld, missbruk och bråk förekom i 

hemmet. Dessa individer har blivit kränkta både fysiskt och psykiskt och känt sig övergivna. 

För ett barn innebär det en känslomässig kränkning, att inte vara älskad och omtyckt 

(Bergström, 2005). Vår intervjuperson, Ceasar berättar om sin uppväxt: 

 

Ceasar: ”Jag var ju ett barn som var fylld av sorg, jag kände att jag blev bortvald. På grund 

av min frustration så tryckte jag ner alla känslor som barn så att min tankeverksamhet ökade 

så jag blev precis som ett barn som är hyperaktivt som har ADHD, jag fick 

koncentrationssvårigheter i skolan och var ledsen helt enkelt. Det jag tyckte var roligt som 

tog bort känslan av att vara ledsen var när jag satte en påse klister i munnen när jag var sju 

år gammal, nere i källare, helt plötsligt var jag inte ledsen längre”. 

 

Även Dan upplever missbruk och våld i hemmet vilket påverkat honom:  

 

Dan: ”Min uppväxt var väl inte… sådär… det är sådant man förtränger… jag hade en pappa 

som var alkoholist som var jordbrukare som drack så fort han kunde, helst på vintern när han 

inte hade något att göra så var det ju mycket sprit och våld i familjen. Det drabbade mig, jag 

var äldst i en syskonskara och min mamma så klart. Detta har även format den jag är idag. 

Jag åkte polisbil första gången när jag var sju år, jag hade stulit en cykel. Polisen tog mig och 

jag glömmer aldrig min mammas blick för hon hade redan en bror som satt en massa i 

fängelse som var narkoman så hon kanske såg en fortsättning på det”.  

 

Bergström (2005) påstår att kriminella karriärer oftast börjar i instabila miljöer där barnen 

kommer från. Bertil berättar följande: 

 

Bertil: ”/…/ Jag hade många vänner, jag tränade mycket som ung men sen började jag dricka 

väldigt mycket i tidig ålder i och med att min pappa drack så mycket så trodde jag att det var 

det man gjorde. Jag började dricka vid tolv års ålder och fastnade snabbt i det. Jag blev 

avstängd från träningar det ledde snabbt till ett alkoholberoende. Jag gillade att dricka, 

slutade att träna och ägnade mig åt att sälja sprit på skolorna”.   
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Har barnet blivit övergivet av föräldrarna så finns det ett starkt samband till att barnet 

utvecklar kriminalitet (Bergström, 2005). Henriks föräldrar skildes när han var tio år gammal. 

Han bodde kvar med sin moder. Fadern hade dålig kontakt med sonen. Faderns frånvaro 

skapade ett tomrum som modern inte kunnat fylla. I tonårsåldern började konflikter mellan 

sonen och modern skapas. En önskan om att flytta hemifrån blev allt större. Henrik flyttade 

hemifrån när han började gymnasiet och kom samtidigt in i en ny kamratkrets. Droger och 

våld kom in i bilden och problemen accelererade med åren:    

 

Henrik: ”/…/ kände mig arg och övergiven, ville få bort dessa tankar. Först var jag nyfiken, 

började röka hasch… sen blev det tyngre saker… det blev mycket bråk och slagsmål med 

killarna, man försökte ju skaffa pengar… sen hamnade jag i fängelse, så kunde jag aldrig 

koppla att det var på grund av det, utan jag tänkte att jag bara hade otur att polisen var där”. 

 

Även intervjupersonen Albert beskriver sin kriminella bakgrund i samband med relation till 

föräldrarna. Alberts föräldrar gick bort i skolåldern. Han började använda droger efter 

gymnasiet: 

 

Albert: ”Efter deras bortgång så ville jag knarka ihjäl mig, jag tog den sorgen rätt så bra, 

sorgen var tung, så jag försökte knarka bort känslorna, men det gick ju inte… de kom tillbaka 

igen efteråt”. 

 

Erik, Fredrik och Göran har haft trygga uppväxter och bra relationer till sina föräldrar däremot 

har de hamnat ikompiskretsar där småstölder gav spänning men som accelererade till allt 

större brott. Fredrik berättar så här: 

 

Fredrik: ”Jag hade en trygg uppväxt i ett bra familjeområde med många kompisar. Men det 

låg lite utanför storstaden, vilket gjorde att när man blev femton år hittade man på en massa 

strul med polarna för att man inte hade något att göra. Snodde cyklar, mopeder sen bilar när 

man blev lite äldre”. 

 

Bergström (2005) menar att en individ med en kriminell livsstil har ett destruktivt beteende 

där de grundläggande krafterna är ilska och rädsla. Sättet att besegra sin rädsla är att lyckas 

med brott, då man kan visa vem man är och vilka drivkrafter man har. Den gemensamma 
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faktorn är att kriminaliteten kommit in tidigt i deras liv. Ceasar var inte mer än sju år gammal 

när han började använda droger. Besvikelse över de vuxna i omgivningen samt känslan att 

vara bortvald var de främsta orsakerna. Med dessa orsaker väljer många att avskärma sig från 

omgivningen, genom att höra det man vill höra och förtränga rädslan för att kunna genomföra 

brott (ibid.). 

 

5.3 Livet som kriminell 

Alla våra respondenter har någon form av kriminell bakgrund. De flesta intervjupersonerna 

har berättat om sin kriminella karriär som började redan under uppväxten. Bertil började sitt 

alkoholmissbruk redan när han var tolv år gammal och fastnade snabbt. För honom blev 

missbruket en livsstil. Skolan, fritidsintressen och kamrater fick mindre betydelse. 

Kriminalitet blev för Bertil även en inkomstkälla. 

 

Bertil: ”De senaste sju åren har jag bara levt på kriminalitet. Jag har inte använt mitt 

bankkonto på tio år. Jag knarkade och drack, jag visst ju inget annat…”. 

 

Samtliga av våra intervjupersoner uppgav att de befann sig i ett missbruk som sedan ledde till 

kriminalitet, de sökte en tillhörighet och bekräftelse att bli någon. Bergström (2005) påstår att, 

när en individ flyttar in i en avvikande grupp upphör inte problematiken som missbruk utan 

det avvikande beteendet blir en vana. Göran förklarar sin situation på detta sätt: 

 

Göran: ”Jag växte upp i ett litet område med mina föräldrar. Jag växte upp i ett område med 

mycket våld mycket kriminalitet och mycket droger så det började tidigt för mig. Jag kände en 

samhörighet, vi drack och tog droger tillsammans”. 

 

För en del respondenter har kriminalitet hjälpt till att spela en önskad roll och kunna känna sig 

”tuff”. Grupptrycket hörde ihop med framtida kriminella handlingar. Erik stötte på droger på 

sin arbetsplats inom byggbranschen. Han arbetade som lärling och kom in i en ny miljö med 

nya rutiner. Alkohol och droger kom in i bilden under arbetstid då kollegorna som Erik 

arbetade med hade som tradition att dricka på fredagar. Grupptillhörighet och kriminalitet är 

betydelsefulla faktorer, som kan få individer att känna känslan av stolthet och samhörighet 

(Goffman, 2004). Erik hade svårt att motstå grupptrycket och svårt att föreställa sig vad 

missbruket skulle leda till. Han fick sitt första fängelsestraff för drogmissbruk vid nitton års 

ålder. Han har sedan dess blivit dömd flera gånger för drogmissbruk och våld. Hans 
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kriminella liv sträckte sig över en tid av tjugo år. 

 

Erik: ”De var ju rätt så tuffa att jobba där… flaska på bordet på den tiden, på fredagar i alla 

fall, och jag började då också röka lite bras, sedan hittade jag ju amfetamin och ”hitta hem” 

tyckte jag, här har jag hittat mina kompisar”. 

 

Livet som en kriminell kan innebära att man bär på ett stigma (Goffman, 2004). Våra 

intervjupersoner har beskrivit att de blivit stigmatiserade, för vad de gjort som kriminella. 

Henrik berättar hur han under en anställningsintervju kände hur han gick miste om 

möjligheten till det arbete han sökte eftersom han bestämde sig för att vara ärlig och berätta 

att han hade haft missbruk och tidigare varit dömd. 

 

Henrik: ”/.../ när jag väl berätta så kändes det som att där rök min chans, intresset var inte 

lika. De var professionella och visa inte någonting så, men så var intervjun plötsligt slut. /.../ 

och jag kände redan på plats att detta jobb kommer jag inte få”. 

  

Goffman (2004) belyser i sin stigmateori att stigmatisering är ett socialt problem som 

förekommer i alla sociala skikt. Vidare menar han att en person kan stigmatiseras på grund av 

den allra minsta avvikelse. Författaren betonar att grundorsaken till stigmatisering är 

samhällets normer och lagar vilket resulterar i att en person som bär på ett stigma riskerar att 

bli socialt exkluderad eftersom denne inte följer de angivna normerna eller lagarna. Goffmans 

stigmateori är användbar för vår studie med anledning av att den kan ge en förklaring till de 

problem som en före detta kriminell kan uppleva vid övergången till ett normalt liv. En före 

detta kriminell kan uppleva en stigmatisering på bland annat arbetsmarknaden. Goffman 

(2004) menar att omgivningens bild av den stigmatiserade som underlägsen kan ytterligare 

förstärkas hos den före detta kriminelle.  

 

 

Kriminalitet finns i alla samhällen vilket gör det till ett normalt socialt fenomen. Dessutom är 

kriminalitet ett stigma som kan döljas och undanhållas från omgivningen. Goffman (2004) 

belyser i sin stigmateori att en individ som väljer att dölja sitt stigma riskerar att möta 

konflikter. Vår intervjuperson Henrik är en av våra respondenter som valde att dölja sin 

kriminella bakgrund. Ett problem för Henrik, är att arbetskollegor diskuterar hans förflutna 

och kan uttrycka fördomar exempelvis om kriminalitet, droger eller alkohol. Goffman menar 
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att en individ som döljer sitt avvikande beteende kan framkalla en känsla av utanförskap eller 

obehag, då det pratas om det denne tidigare gjort. Henrik säger att han inte berättat för sina 

kollegor på arbetsplatsen om sitt förflutna. Eftersom han vill att andra ska bilda sig en egen 

uppfattning om honom, säger han inte vad han har gjort i sitt tidigare liv som kriminell. 

Henrik vill blicka framåt och glömma sitt förflutna men säger att han ständigt är orolig för att 

träffa på människor från sitt tidigare liv när han är ute med sina nuvarande arbetskollegor. Det 

skulle kunna leda till konflikt mellan de olika umgängesgrupperna. Eftersom Henrik tidigare 

varit hemlös är han rädd att arbetskollegorna skall få reda på det i fall hans vänner från hans 

tidigare liv dyker upp.  

 

Henrik: ”Jag har ju inte berättat på mitt jobb vad jag tidigare har gjort, jag tror att det blir 

till min nackdel för jag vill ju ha en förändring i mitt liv, jag vill inte titta bakåt utan jag vill 

titta framåt. Och om man då tittar bakåt och ska berätta så skulle jag nog bara bli 

deprimerad, så jag väljer att inte berätta det”. 

 

 

 

 

5.4 Återfall 

Att kunna komma bort från den kriminella livsstilen kan vara svårt. De flesta av våra 

intervjupersoner har berättat om viljan att sluta med kriminalitet, oftast i samband med en 

anställning. Dessvärre har större delen av respondenterna fallit tillbaka till missbruk, stölder 

och våldsamheter. Henrik menar, för att kunna sluta med droger och alkohol måste man vara 

ärlig mot sig själv, inse problematiken och samtidigt vilja sluta med missbruket för sin egen 

skull. Erik lyfter fram en annan aspekt i samband med återfall. Eftersom arbetsgivaren inte 

hade kunskaper om droger och alkohol fick han inte den hjälp han var i behov av. 

 

Erik: ”Jag gick behandlingen på Provita. Jag höll mig i en månad, sen hamnade jag tillbaka 

i spriten och piller. Sen gick det åt helvete så jag sa upp mig från arbetsplatsen. Jag fick inte 

den hjälpen jag ville ha. Det fanns en rehabiliteringsgrupp, det låter fint på papper att de har 

det, men de har ingen kunskap. De visste inte hur de skulle hjälpa mig, hur de skulle handskas 

med mig, så när jag var där så gjorde jag det jag skulle göra, men det funkar inte, det gick 

inte”. 
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Återfall är en process där individen återgår till sitt gamla beteende och så småningom begår 

brott igen (Bergström, 2005). Bertil har haft många kortvariga anställningar på grund av 

återfall. Han kände sig stämplad som alkoholist bland sina arbetskollegor. Rädsla och ångest 

tog över vid varje arbetsplatsbyte. Att sluta dricka var hans löfte vid varje ny anställning. Men 

för varje misslyckat försök att behålla sitt jobb såg han sig själv som förlorare och återgick till 

spriten. Utifrån Goffmans stigmateori blir individen stämplad av samhället och betecknas som 

varande utanför på grund av sin stigmatisering (ibid.). 

 

Bertil: ”Jag orkade inte med mitt missbrukarbeteende, men kunde inte hjälpa det. Det bli 

bara värre, ville vara ärlig en gång, så sa ju att jag vill ha hjälp, men där blev jag dåligt 

bemött av min chef och stämplad som en missbrukare på en gång”.   

 

Ceasar har haft anställning som kock på ett värdshus där han arbetade i några månader. I 

samband med arbetssökandet undvek han att berätta om sitt straffregister. Vid ett nytt 

chefsbyte kom sanningen fram om hans kriminalitet. Det slutade med att Ceasar blev 

avskedad och han fick återfall med fängelsestraff för narkotikabrott och våld till följd.   

 

Fredrik kände sig uttråkad och mådde dåligt av att vara drogfri. Han tyckte att drogmissbruket 

var starkare och han kände sig inte motiverad att sluta med sitt missbruk.  Att vara drogfri på 

arbetsplatsen gav honom stress- och irritationskänslor.   

 

Albert som arbetar på KRIS tycker att ett arbete utanför organisationen verkar vara svårt, då 

han upplever att återfallsrisken är högre. Vi ställde frågan: Vad skulle en anställning utanför 

KRIS innebära för dig? Svaret blev: 

 

Albert: ”/.../ risken för ett återfall hade nog varit större, det beror på vilka människor man 

arbetar med, man känner inte dem och vet inte vad de har för bakgrund. Det är mycket därför 

jag jobbar här på KRIS, för här vet alla vart de kommer ifrån och att vi har stadgar till att 

hålla oss alkohol- och - drogfria, det tycker jag är viktigt”. 

 

Albert visar på vikten av KRIS kultur, d v s nolltolerans för alkohol och droger men också den 

öppna dialogen mellan medlemmarna, där alla delar med sig av sitt förflutna. Albert uttrycker 

en rädsla inför ett annat arbete då han inte skulle veta vilka han arbetar med. Dessutom 

beskriver han vikten av tillhörighet och vikten av att dela likartade åsikter om 
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narkotikapolitiken. Hos KRIS stöttar man varandra och har en djupare förståelse och 

samhörighet inom gruppen, vilket kan vara orsaker att vissa känner rädsla för att lämna 

verksamheten. Albert har liksom Erik upplevt okunskap kring drog- och alkoholmissbruk på 

arbetsplatser. 

 

Albert: ”Ja, det beror på vad de har för narkotikapolitik på den arbetsplatsen. Exempelvis, 

jag jobbade på en fabrik innan och jag missbrukade på arbetstid och jag gick till min chef 

och bad om hjälp. Han förstod mig inte men skickade mig till en behandling. Jag gick till 

behandlingen för att behålla mitt jobb och de hade ingen kunskap inom narkotika eller 

alkohol överhuvudtaget, så jag sa upp mig. Jag gick på behandling för jobbets skull, inte för 

mig själv, det var därför jag föll tillbaka i mitt missbruk”. 

 

Albert säger att han inte kände sig förstådd, och fick därför inte den hjälp han behövde.  

 

5.5 Nuvarande arbetssituation  

Alla våra respondenter har lämnat kriminaliteten bakom sig och påbörjat nya liv. För en del av 

dem var det kanske inte det lättaste, att återanpassa sig till ett normalt liv och komma tillbaka 

till arbetsmarknaden. En del av respondenterna har uttryckt att en utbildning är viktig, trots att 

det kan finnas andra faktorer som påverkar. Den kriminella bakgrunden har satt sina spår då 

det påverka valmöjligheter på arbetsmarknaden. Enligt Bergström (2005) blir 

utvecklingsmöjligheter på anstalter stärkande för de intagna, som då får bättre självförtroende. 

Fredrik har utbildat sig på anstalt, men anser däremot att utbildningen inte hjälpte honom få 

bättre jobb eller bättre lön. Han har sökt arbete vid flera tillfällen och fått olika erfarenheter av 

det: 

 

Fredrik: ”Idag är det svårare att komma in på olika företag… Man måste visa upp 

belastningsregister. Har märkt att många av bemanningsföretagen frågar samma sak. Men 

som sagt jag visste att det skulle bli tufft när jag avtjänat mitt straff men det har inte hindrat 

mig att få jobb, men det blev inte riktigt det som jag är utbildad till. När jag hade fotboja i sex 

månader så åkte jag till ett företag och sa som det var, att jag avtjänade ett straff med boja 

och undrade om jag kunde få jobb där. Visst sa chefen och ordnade in mig under sommaren i 

tre månader. Sen var det bemannings - företag som tog in mig tack vare ”nystartjobb” där 

arbetsförmedlingen betalar ca sjutio procent av min lön. Idag är jag tyvärr arbetssökande 

igen”. 
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Göran har en vidareutbildning och uttrycker vikten av att ha utbildning: 

 

Göran: ” Utbildningen har stort betydelse för mig. Ju bättre utbildning, ju bättre jobb. Allt 

ska ju finnas på pappret idag… men arbetsförmedlingen gör ingen nytta alls, fick söka jobb 

på egen hand”. 

 

Henrik har utbildning och flera års erfarenhet inom vården. Efter att han avtjänat sitt straff 

ville han inte komma tillbaka till yrket inom vården. Idag, efter flera års jobbsökande, har 

Henrik en anställning. Hans kriminella bakgrund är något som han skäms över och något han 

helst inte delar med sig av: 

 

 

Henrik: ”Jag stal ju pengar på mitt gamla jobb, och det är ju sånt som företagen är rädda att 

man ska göra, och det är ju absolut inget jag är stolt över… Jag har inte berättat detta i mina 

tidigare jobb om min kriminella bakgrund, jag tror att det blir till min nackdel för jag vill ju 

ha en förändring i mitt liv, jag vill inte titta bakåt och om man då tittar bakåt och ska berätta 

så tror jag att jag hade blivit deprimerad så jag väljer att inte berätta det. Jag hoppas på att 

jag hittar ett jobb där jag inte behöver visa belastningsregistret”. 

 

Till skillnad från Fredrik, Göran och Henrik som inte tillhört en organisation, utrycker 

respondenterna från KRIS vikten av utbildning: 

 

Ceasar: ” Jag är utbildad till behandlingsassistent och sen när jag har varit på KRIS ett år, 

utbildade mig vidare till alkoholterapeut och drogterapeut… så jag började jobba inom 

tolvstegsbehandling… jag vill jobba med hjärtat så jag vill ju vara i miljöer där man jobbar 

med hjärtat… önskemålen är att bygga vidare det jag höll på, jag menar starta ett 

behandlingshem, om det kommer att bli så det vet jag inte … det handlar om vilka människor 

jag möter och vilka möjligheter det finns då för då öppnas det dörrar”.  

 

Arbetet inom KRIS är tidsbegränsat. Eftersom enbart lönebidrag utgår från 

arbetsförmedlingen innebär det att en fast anställning inte är aktuell. Kravet för att arbeta på 

KRIS är att man haft en kriminell bakgrund (www.kris.se). KRIS har kontakter med 

myndigheter som socialtjänsten, arbetsförmedlingen, kriminalvården. Enligt de flesta 
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respondenter som arbetar inom KRIS, utvecklar arbetet på KRIS deras självkänsla och inre 

styrka. Respondenterna ser organisationen som en mellanlandning och de är tvungna efter ett 

tag att söka andra jobb. Många uppger att organisationen ger en grundläggande förberedelse 

inför kommande arbeten och att hjälpa andra människor. Albert menar att det är en utmaning 

att möta unga kriminella eftersom ”man har själv varit sån”. Drivkraften i arbetet är att hjälpa 

människor där man har kriminalitet som gemensam bakgrund.   

 

Dan beskriver sin tid på KRIS som en självrehabilitering. Med tanke på att Dan själv har varit 

i den situationen som personerna han arbetar med, blir det en ständig påminnelse om var han 

befunnit sig och att han inte vill tillbaka: 

 

Dan: ”Det är ju ett jobb som förstärker oss. När vi pratar med killarna så känner vi när de 

ljuger för oss, för den boken har vi själva skrivit. Jag har själv dragit de lögnerna som de 

försöker med och det är där jag tycker vår styrka ligger.” 

 

Dan beskriver hur hans medverkan inom KRIS bidragit till sin personliga utveckling. 

 

 

5.6 Förberedelse inför anställningsintervju 

Med vår fråga hur förbereder du dig inför en arbetsintervjun svarar Fredrik: 

 

Fredrik: ”Jag ordnar mitt CV och klär mig snyggt inte ”gangster” typ guldkedja, fett klocka 

och kläder som sticker ut. Utan mer normalt!”  

 

Goffman (2000) menar i sin teori att människor konstant har för avsikt att upprätthålla en viss 

bild av sig själva inför sina observatörer. Detta kan upprätthållas genom en personlig fasad där 

aktören spelar en trovärdig roll som man själv är övertygad om och därmed övertygar sin 

publik. Denna fasad har inslag av: klädstil, könstillhörighet, ålder, utseende, talmönster, 

ansiktsuttryck, gester och liknande. För att minimera risken att bli påkommen eller sända 

oönskade signaler försöker Fredrik tona ner sin klädstil. Henrik hade till skillnad från Fredrik 

ett annat förhållningssätt till sin förberedelse inför en intervju. Han berättar hur han hanterar 

sin förberedelse på följande sätt: 

 

Henrik: ”Jag tyckte det var jobbigt att förbereda mig, jag förberedde mig med en lögn, det är 
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inte jag när jag söker jobb. Förut, innan jag började missbruka så kunde jag gå till 

arbetsintervjun och vara glad och behövde inte tänka på vad jag sa när jag presenterar mig, 

men det är jag tvungen att göra nu”. 

 

Henrik berättar hur hans val att vara ärlig under anställningsintervjun kostade honom ett 

arbete. 

 

Henrik: ”/.../ då kom frågan, om jag använde droger, jag stod länge och tänkte om jag skulle 

säga det eller inte säga det. Jag kunde ljugit och sagt att jag aldrig hade använt droger men 

samtidigt så visste jag att de kommer ju kräva från brottsregistret, så jag valde att berätta att 

jag idag har metadon och att jag har haft ett missbruk men då föll jag och fick inte jobbet. 

Jag tror faktiskt att jag hade fått det annars”. 

 

Henrik upplever att han inte kan tala öppet om sitt tidigare levnadssätt. För att undvika att 

prata om de oförklarliga luckorna som uppstått i sitt CV väljer han att övertyga arbetsgivaren 

med en påhittad historia, som han förlitar sig på och med förhoppning om att kunna styra 

intervjun till sin fördel. Han undanhåller information om sitt tidigare kriminella liv. Goffman 

(2000) menar utifrån sitt centrala begrepp, intryckskontroll, att ens förmåga att spela och 

övertyga observatören är avgörande. Det handlar om hur man bygger upp och framställer sitt 

privata och offentliga jag, som Goffman med en teatermetafor kallar backstage och frontstage. 

Det innebär att individen kan agera på ett sätt i den privata sfären och agera på ett annat sätt i 

den offentliga sfären, exempelvis genom att imitera känslor. Med detta menas att en skicklig 

aktör har förmågan att rolldistansera sig vilket innebär att kunna urskilja sina olika roller som 

denne gestaltar. Däremot menar Goffman att har inte aktören en god social skicklighet som 

innebär att denne inte har förmågan att skilja på sina roller och inte spela en övertygande roll 

kan det ses med misstänksamhet, något författaren kallar för cynism. Detta innebär att om 

aktören spelar sin roll kyligt men betraktas som falsk och det resulterar i att han inte blir ett 

med sin roll, blir framträdandet inte naturligt (ibid.). 

 

Som tidigare nämnts förbereder sig intervjupersonerna på väldigt olika sätt. En del 

intervjupersoner berättar hur de strategiskt lägger upp arbetsintervjun. Det kan innebära att 

svara på frågorna utifrån vad de tror att arbetsgivaren vill höra, medan andra förbereder sig 

genom att vara ärliga om sitt tidigare kriminella liv. 
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Ceasar: ”/.../ är det meningen att jag ska få jobbet desto mer öppen och friare är jag, men 

inte förvränga verkligheten på något sätt, att vara duktigare eller att sitta och tänka som den 

andra för att det passar den andra aldrig! För då kränker jag mig själv ju”. 

 

Ceasar belyser vikten av att vara ärlig under arbetsintervjun, han berättar öppet om sitt 

förflutna liv. 

Ceasar: ”/.../ om jag sitter framför någon så hör jag vad denna människa söker, på hur han 

ställer frågan, då kan jag ju svara utifrån det men det gör jag ju inte för då kränker jag mig 

själv”. 

  

Precis som Ceasar, upplever Albert att ärlighet är oerhört viktigt i en anställningsintervju. 

 

Albert: ”Jag tycker att jag inte behöver förbereda mig på något speciellt sätt utan, svara på 

frågorna så ärligt som möjligt. Jag är hundra procent ärlig, ljuger inte om något. Jag säger 

som det är om min bakgrund och får visa vad man går för, oftast kanske det ger än en chans 

att börja jobba, alla arbetsgivare är inte omöjliga det beror på vad det är för arbete också”. 

 

Även Bertil uttrycker vikten av att vara ärlig under en anställningsintervju. Han har upplevt 

att ärlighet uppskattats och gett honom ett arbete. 

 

Bertil: ”/.../ vissa jobb tar de ju registerutdrag och då får de ju inte anställa. Jag har varit på 

en anställning och då berätta jag att jag har varit dömd för narkotikabrott men i och med att 

jag var så ärlig så fick jag jobbet. De fick egentligen inte anställa mig så det är viktigare att 

vara ärlig.” 

 

I ett tidigare skede har Erik under anställningsintervjuer inte varit ärlig utan uteslutit 

information om sin kriminella karriär, då han var rädd för att inte få jobb. Detta har lett till 

spekulationer kring honom på arbetsplatsen då arbetskollegorna inte visste vem han var eller 

vad han tidigare arbetat med. Erik valde också att dra sig undan de andra på arbetsplatsen 

exempelvis till fikarummet där han satt ensam.   

 

Erik: ”Nej, jag har varit livrädd för jag har misslyckats för många gånger.. jag har inte alltid 

berättat hur det har stått till. Jag jobbade på ett ställe där en visste vem jag var men de andra 

visste inte vem jag var. När vi satt i fikarummet satt jag alltid ensam, jag ville inte tala om 
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vem jag var eller avslöja något så jag pratade aldrig med någon. Jag kände mig väldigt 

ensam och utanför”. 

  

Utifrån Goffmans (2004) stigmateori, kan en individ som bär på ett stigma uppleva en 

osäkerhet, om de övriga kommer att inkludera denne i den sociala gemenskapen. Eftersom 

den stigmatiserade inte har någon aning om vad andra tänker, blir denne osäker på var han har 

dessa människor. Detta kan leda till att den stigmatiserade personen anser att han ständigt blir 

ifrågasatt och försöker förbereda sig genom att tänka på vilka förväntningar och signaler som 

han ger sin omgivning (Goffman, 2004). Erik valde att ta itu med detta genom att hålla sig 

borta från samtliga på arbetsplatsen. 

 

Efter att Erik varit hos KRIS har han valt en annan strategi. Erik utrycker att han var rädd för 

att misslyckas och därför dolde information. Erik är numera ärlig och fokuserar på att 

framhäva sina framsteg istället för att fokusera på sina tidigare  kriminella handlingar. 

 

Erik: ”Jag skulle börja med att leta rätt på någon som kan hjälpa mig att skriva ett CV. Jag 

skulle i mitt CV vara ärlig och berätta vem jag är, vad jag har sysslat med i hela mitt liv, att 

jag suttit i fängelse, att jag har ett kriminellt förflutet och har bestämt mig för att lägga av. 

Detta har jag gjort sedan jag har slutat med knarket och slutat med att vara kriminell och så 

här vill jag ha det. Efter det skulle jag gå på en arbetsintervju och frågat om han ville 

anställa mig. 

 

Jag måste kunna vara ärlig och berätta vem jag är och sen om han anställer mig är det upp 

till honom men jag måste vara ärlig för min egen skull. Jag vill inte bli utanför, alla 

spekulationer runt omkring och folk som undrar vem jag är, vad har han gjort och alla 

rykten”. 

 

Som presentationerna av citaten har illustrerats kan man dra slutsatsen att respondenterna 

förbereder sig inför en anställningsintervju på olika sätt. En del av respondenterna uppger att 

ärlighet är en central del i förberedelsen medan andra anser att det inte kan vara ärliga på 

grund av att de skäms eller är rädda för att misslyckas och därför döljer information om 

tidigare livsstil. Det döljer man genom att förbereda en osann historia. Goffman menar att en 

individ som bär på ett stigma ser sig själv som annorlunda, detta på grund av omgivningens 

syn och det påverkar individens självbild. Henrik och Erik uppger att de valde att dölja 
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information om sig själva. Det kan bero på att de upplever sig som annorlunda och genom att 

dela med sig av sitt förflutna kommer det att påverka negativt. Det kan bero på att de upplever 

att de inte får ett godkännande som varande normala av övriga i samhället. Utifrån vad 

intervjupersonerna sagt kan man dra slutsatsen att det finns en önskan om att få en andra 

chans och att deras tidigare val inte ska hindra deras framsteg och utveckling, utan att 

arbetsgivare ska se hur de arbetar istället för att fokusera på tidigare livssval. 

 

 

I sin bok Jaget och Maskerna (2000) belyser Goffman vikten av att presentera sig själv på 

bästa möjliga sätt. Han menar att vi gör detta genom att exkludera viss information och det 

förflutna försöka styra uppträdandet i önskad riktning. Vidare menar han att människor oftast 

har en önskan om att framställa sig själva i bättre dagar genom att överföra vissa intryck. 

Goffmans (2000) beskrivning av en självpresentation stämmer inte helt överens med vad vi 

utifrån vårt insamlade material kan analysera. Många av våra intervjupersoner uppger att de 

inte vill framställa sig själva i bättre dagar om det innebär att de inte utesluter information om 

sig själva eller det förflutna. De upplever att de kränker sig själva genom att dölja information 

för andra. 
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6. Avslutande diskussion  

 

I vår kvalitativa undersökning har vi intervjuat åtta personer med en kriminell bakgrund. 

Utgångspunkten i vårt arbete var att belysa hur kriminaliteten påverkat deras möjligheter att 

återkomma till arbetsmarknaden och framförallt hur dessa individer förbereder sig inför 

arbetsintervjun. Vi har även visat på att uppväxten samt tidigare livssituationer som viktiga 

bakomliggande faktorer för den kriminella karriären. I denna del har vi för avsikt att besvara 

våra frågeställningar.  

 

Den största delen av våra respondenter hade en problematisk uppväxt, där familjerelationer 

var destruktiva på grund av föräldrarnas missbruk och att deras frånvaro var tydligt märkbar. 

Det medförde att intervjupersonernas identitet skapades under otrygga och ångestfyllda 

förhållanden, det saknades kärlek, uppmärksamhet och de förebilder vuxna kan ge. Det har 

även påverkat deras skolgång, som var turbulent och bristfällig. Erik, Fredrik och Göran hade 

mycket nära relationer till sina föräldrar men dessvärre hade de kommit i fel kompisgäng där 

de inledde sin kriminella karriär. Att tillhöra en grupp eller ett gäng gav respondenterna 

bekräftelse på deras identitet. De kände sig accepterade av gruppen som också bekräftade 

deras kriminella handlingar. Genom sina handlingar fick de uppmärksamhet. 

 

Ett samband vi sett hos våra intervjupersoner är att samtliga kommit i kontakt med och sedan 

fastnat i missbruk redan i de tidiga tonåren. Missbruket har i flesta fall fungerat som 

självmedicinering. Som Albert och Erik beskriver det upplever de flesta att de fungerar bättre 

med hjälp av alkohol och droger. Dessvärre accelererar missbruket och det finansieras genom 

kriminalitet. 

 

Uppväxten, livet som kriminell samt återfall har visat att det orsakar betydande svårigheter att 

komma in på arbetsmarknaden och även att kunna behålla arbetet. Uppväxttiden och den 

kriminella karriären har satt sin prägel på respondenternas utveckling, då många formade en 

negativ självbild. Dessutom hade en del av våra respondenter svårt att anpassa sig till 

samhället i samband med sysselsättning och hamnade därför tillbaka i kriminaliteten. 

 

De flesta av intervjupersonerna har tidigare försökt att avsluta sina kriminella liv utan att 

lyckas. Vi har valt att se på återfall framförallt i samband med tidigare anställningar eftersom 
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det gav oss en bild över möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Det har visat sig att 

det finns olika hinder för att komma in på arbetsmarknaden. En av dessa var skammen över 

den kriminella bakgrunden, som exempelvis en av respondenterna försökte överbrygga genom 

att berätta om sitt förflutna för arbetsgivaren. Albert och Erik upplevde att det saknades stöd 

från arbetsgivarna, när det gällde deras missbruk vilket resulterade i återfall. Bergström 

(2005) menar att sådan typ av återfall är förvirrande då individen inte vet varför saker går 

snett eller så anser man att det är andras fel att man mår dåligt. Vi fick uppfattningen att 

respondenterna kände sig nedtryckta och kränkta genom att bli kallade för ”kriminella” av 

sina arbetskollegor.  

 

I dagens samhälle spelar arbetet en central roll, mångas identitet ligger i just arbetet. Det kan 

man se på alla yrkesutbildningar som erbjuds på anstalterna. Brå har visat i sina studier att 

yrkesutbildningar förhoppningsvis ska leda till ett arbete efter frigivning. Det kan handla om 

den sociala samvaron man har med arbetskamrater eller känslan av att kunna bidra med något 

i samhället. Utifrån intervjupersonerna har vi kunnat dra slutsatsen att arbetet kan bidra till 

personlig utveckling, att känna att man varje dag utvecklas och att livet har en mening. Vi har 

även kunnat se att tiden de arbetat på KRIS gjort dem starkare, genom att hjälpa andra och 

vara en drivkraft, ”om jag har klarat det, så kan du”. Detta har lett oss till slutsatsen att KRIS 

möjligtvis kan fungera som en förberedelse som stärker inför framtiden och ett liv utan droger 

och kriminalitet. En slags självrehabilitering som ger stärkt självkänsla. 

 

Efter att ha studerat vårt insamlade material ställer vi oss frågan; om det finns någon 

bakomliggande faktor till att respondenterna som tillhör KRIS väljer att belysa vikten av 

ärlighet under en anställningsintervju? En koppling vi kan se är vikten av att vara ärlig för sin 

egen skull, att det handlar om att inte svika sig själv. Är detta en del av KRIS kultur? Att se 

människans värde oberoende av tidigare leverne? Erik upplevde en skam över sitt förflutna 

och ville i en arbetsintervju inte avslöja sin hemlighet på grund av möjliga negativa 

konsekvenser. Däremot har han efter sin tid på KRIS upplevt en förändring kring skammen 

om sin tidigare kriminella karriär. Erik väljer i framtiden, att i jobbintervjuer, vara ärlig och 

inte svika sig själv. Ett annat mönster vi har iakttagit är att en del av våra respondenter 

använder sig av en fiktiv historia, då de är rädda att arbetsgivaren ska få reda på deras 

kriminella bakgrund.  
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Under arbetets gång har vi upptäckt andra möjliga forskningsämnen som skulle vara 

intressanta att granska närmare. Vi anser att det skulle vara intressant att göra en liknande 

studie som denna, men att man valde fler intervjupersoner samt undersöker om kriminalitet är 

genusrelaterat? Vidare att se om det är en större skam att vara kriminell som kvinna än som 

man? Vi avslutar vår uppsats med ett citat från en av våra intervjupersoner: ”De kan ju aldrig 

veta hur man jobbar om de inte testar än och låter en visa vad man går för”. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

Livssituation 

 
• Vad har du för sysselsättningar idag? 
• Vad har du för intressen? 
• Hur bor du? 

 

Bakgrund 

 
• Vart är du uppväxt någonstans? 
• Hur var din uppväxt? 
• Hur såg ditt förhållande till dina föräldrar ut? 
• Vilken person under din uppväxt har varit viktig för dig? 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur viktigt är utbildning för dig? 
• Hur hamnar du i fängelse? 
• Vilka straff har du avtjänat? 

 

Arbetssituation 

 
• Vad hade du för sysselsättning innan du hamnar i fängelse? 
• Vilken hjälp/insatser fick du efter din frigivning? 
• Har du sökt jobb på senaste tiden? 
• Vilken typ av arbete är du intresserad av? 
• Hur skulle relationen förändras till din omgivning (vänner, familj) om du skulle få ett 

arbete? 
• På vilket sätt har du fått någon hjälp i ditt arbetssökande? 
• Vilka hinder har du mött under ditt arbetssökande? 
• Har du varit på en anställningsintervju? I så fall, hur upplever du att du blev bemött? 
• Hur förbereder du dig inför en arbetsintervju? 

• Vilken information anser du är viktig att lämna ut under anställningsintervju? 
• Vilka förväntningar har du utifrån det första mötet med arbetsgivaren? 

 

Framtid 

• Hur ser du på din framtid? 
 
 
 


