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Abstract 

 

The number of employers that has requested to look at jobseekers criminal records 

has increased significantly between 1995 and 2010. During 2014 an investigation 

began to review whether or not it should be allowed for employers to make this 

request from jobseekers. The investigation determined that there should be no 

circumstances where employers should be able to request a criminal record from 

jobseeker because it interferes with the jobseekers protection of privacy. 

The purpose of this essay is to take part of ex criminals experiences and opinions 

of the labor market and finding a job with a criminal background. The experiences 

they shared showed mixed results in how they viewed the difficulty in finding a 

job. Some thought it was troublesome because of the criminal record and some 

didn’t think it was a problem they couldn’t get around. The results of the 

interviews showed that even though their experiences in looking for a job differed, 

most agreed that it was a general problem that employers asked people to show 

their criminal record. 

 

Nyckelord: Stigmatisering, social kontroll, belastningsregister, arbetsgivare, före 

detta kriminella    
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1. Inledning 

Sedan det blev möjligt för enskilda att begära ut ett utdrag ur sitt 

belastningsregister enligt lag (1998:620) 9 §, har det även blivit vanligare för 

arbetsgivare att kräva att arbetssökande ska visa upp det (Backman 2011, s.15). 

Under senare år har det blivit obligatoriskt enligt lag för arbetsgivare att kräva att 

arbetssökande inom till exempel sjukvård och arbeten med barn att visa upp ett 

eventuellt belastningsregister (Backman 2011, s.15). Detta har även spridits till 

många andra yrkeskategorier där arbetsgivare i högre utsträckning än tidigare vill 

att arbetssökande ska visa upp sitt belastningsregister, även om det inte är 

lagstadgat (Backman 2011, s.16). Belastningsregistret är en form av social 

kontroll och övervakning som kan användas av myndigheter såväl som 

arbetsgivare (Backman 2011, s.113).     

År 2014 sammanställdes en utredning som tillkallades av regeringen, som skulle 

undersöka hur den ökade register kontrollen påverkar arbetssökande. Utifrån 

utredningen lades det fram ett förslag om att förbjuda den typen av begäran från 

arbetsgivare då det ansågs gå emot integritetsskyddet som varje enskild individ 

har (SOU 2014:48).  

Det som den tidigare forskningen inte behandlar är hur personer som har ett 

belastningsregister upplever situationen på arbetsmarknaden och hur de har 

påverkats av den ökade kontrollen av belastningsregister. Denna uppsats kommer 

att fokusera på före detta kriminellas upplevelser och erfarenheter av att söka jobb 

i dagens samhälle med bakgrund av den ökade begäran.  

Uppsatsen utgår från intervjupersoner som har deltagit i kriminellas revansch i 

samhället (KRIS) då den även förutom det som tidigare nämnts kommer att 

behandla om intervjupersonerna tror att deltagandet i KRIS har någon påverkan 

utifrån ett arbetssökande perspektiv. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i KRIS då 

föreningen är skapad av kriminella och fokuserar på att hjälpa andra personer som 

har en bakgrund i kriminalitet och missbruk att kunna återintegreras i samhället 

och förändra sin livsstil (Kriminellas Revansch i samhället 2015).    
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av intervjuer av personer från KRIS 

med ett belastningsregister ta reda på hur de har upplevt att det är att söka jobb 

efter frigivning. Dessutom kommer jag att undersöka om det sker en 

stigmatisering av dessa personer i arbetslivet och hur de uppfattar att de påverkas i 

dessa situationer.  Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att undersöka om att vara, 

eller att ha varit delaktig i organisationen KRIS har någon påverkan för dessa 

personer när de ska söka jobb.    

1.2 Frågeställningar 

Hur upplever tidigare dömda personer från KRIS med ett belastningsregister att de 

bemöts av arbetsgivare efter frisläppning? 

Förekommer det en stigmatisering av intervjupersonerna på arbetsmarknaden? 

Tror intervjupersonerna att deltagandet och medlemskapet i KRIS har någon 

påverkan för att söka framtida jobb? 

1.3 Intresse till ämnet och bakgrund 

Mitt intresse för den här studien började under min praktik på KRIS i Norrköping. 

Under den perioden fick jag träffa människor med bakgrund i både kriminalitet 

och drogmissbruk. Dessa människors historier om vad de har varit med om under 

deras liv var intressanta, lärorika och väckte många frågor. När jag hade fått 

lyssna på deras livshistorier som de gärna delade med sig skapade det ett intresse 

för hur de har kunnat komma tillbaka till samhällets normer och förändra sina liv. 

Efter att ha lärt känna en hel del personer både som jobbar där men även personer 

som KRIS hjälper med att återuppbygga sina liv blev jag intresserad av att 

undersöka hur dessa personer bemöts av samhället trots deras bakgrund i 

kriminalitet. En essentiell del i att återintegrera sig i samhället är att skaffa sig ett 

arbete. Med detta i åtanke kom mitt intresse för den här studien att med intervjuer 

av personer från KRIS undersöka hur de upplever det att vara att söka jobb med 

ett belastningsregister i bagaget. Till följd av detta vill jag även undersöka med 

hjälp av intervjuerna om det sker en stigmatisering av dessa personer i arbetslivet. 

Vidare behandlar studien även att ta reda på hur KRIS som en organisation kan 
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påverka ett arbetssökande, om det fungerar som en referens till en förändrad 

livsstil eller om det inte har någon påverkan överhuvudtaget. För att undersöka 

detta anser jag att det är viktigt att förstå vad KRIS som en organisation går ut på 

och hur den fungerar som en verksamhet.  

KRIS är en kamratverksamhet som består av före detta kriminella och 

drogmissbrukare som fokuserar sitt arbete på att hjälpa människor som friges från 

fängelse att hålla dem borta från kriminalitet och droger. Med hjälp av fyra 

fundamentala grundpelare som är; hederlighet, drogfrihet, solidaritet och 

kamratskap försöker de att åter bygga upp ett liv för dessa människor och därmed 

erbjuda dem ett hederligt och drogfritt socialt nätverk som en grund för att kunna 

skapa ett nytt liv (Kriminellas revansch i samhället 2015). 

1.4 Rättslig bakgrund 

Här kommer jag att gå igenom relevant rättslig grund för denna uppsats, 

genomgången kommer inte att inkludera alla paragrafer utan endast det som är 

relevant för forskningen. 

1.5 Lag (1998:620) om belastningsregister 

Enligt lagen om belastningsregister 1 § ska polismyndigheten genom en 

automatiserad behandling föra ett belastningsregister och de är även 

personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i registret enligt lag 

(2014:593). Enligt 2 § får registret även användas för att lämna ut uppgifter till en 

enskild om det har en särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet enligt lag 

(2014:593). 

1.6 Begäran om utdrag 

Enligt lag (1998:620) 9 § har en enskild rätt att på begäran ta del av samtliga 

uppgifter skriftligen ur belastningsregistret om sig själv. Dessa uppgifter ska på 

begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. En enskild som behöver ett 

registerutdrag kan även få tillgång till ett begränsat utdrag.  
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1.7 Utredning 

 En utredning om registerutdrag från arbestslivet sammanställdes år 2014 som 

föreslog att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära 

att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur 

belastningsregistret. Utredningen kom fram till att det inte finns några undantag 

där arbetsgivare ska kunna begära ett utdrag ur belastningsregistret. I utredningen 

lägger de stor vikt vid att arbetssökande måste tillförsäkras ett effektivt 

integritetsskydd för att ha möjlighet att återanpassa sig till samhället. Detta 

innebär att förutsättningarna för att arbetsgivares icke författningsreglerade 

registreringskontroll ska återföras till det som gällde år 1989. Det som gällde då 

var att enskilda endast undantagsvis hade rätt att ta del av deras uppgifter i 

belastningsregistret för att utesluta att arbetsgivare skulle kunna utnyttja det vid 

anställning (SOU 2014:48). Det verkar som att förslaget fortfarande ligger som ett 

förslag och inget beslut har tagits om eventuella förändringar.  

2. Tidigare forskning 

Jag valde att ta med tidigare forskning som var direkt relevant för min forskning, 

eller som utgjorde ett tema som jag senare kunde diskutera utefter. Den 

nedanstående forskningen baseras därför främst på områden som är direkt 

kopplade till det jag forskar kring eller som kan utgöra ett stöd för vidare 

diskussion under resultat och analys av arbetet. De områden som jag har använt 

mig av i detta arbete är användandet av belastningsregistret i Sverige, möjligheter 

som kriminalvården ger intagna vid frigivning, återfall i brottslighet, möjligheter 

för före detta kriminella och återintegrering på arbetsmarknaden. Dessa områden 

identifierade jag med hjälp av sökord som arbetsmarknad, belastningsregister, 

återintegrering, kriminalitet, före detta kriminella. Jag använda mig främst av 

svensk forskning då det hade varit svårt att jämföra och använda sig av utländsk 

forskning då förhållandena kan vara olika och rättsystemen kan skilja sig åt som 

skulle göra det svårt att jämföra.   
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2.1 Belastningsregister 

I en studie skriven av Christel Backman beskriver hon hur tillgängligheten av 

belastningsregistret i Sverige har förändrats under de senaste 10 åren. Hon 

beskriver hur det har blivit avsevärt lättare för arbetsgivare att få tillgång till 

individuella belastningsregister, samt att begäran av att få ut dessa har ökat under 

dessa år. Hon beskriver även att denna trend och önskan av att begära ut 

belastningsregister ursprungligen började under året 2001 då det blev obligatoriskt 

för arbetsgivare i samband med anställning av lärare och personer som arbetar 

med barn att begära ut belastningsregister (Backman 2011, s.15). Detta har senare 

under ytterligare tio år förgrenats ut till fler yrkeskategorier, bland annat ägare av 

företag som utövar inspektioner på fordon, försäkringsmedlare, 

domstolssekreterare med mera (Backman 2011, s.16). År 1989 infördes en lag om 

att enskilda personer kunde titta på sitt belastningsregister i syfte att kunna 

bekräfta att det som stod där var korrekt och vid behov kunna ändra det om något 

var felaktigt. Detta öppnade upp möjligheten för arbetsgivare att utan legalt stöd 

begära att arbetssökande ska ha med sig sådan information vid en 

anställningsintervju. Denna typ av begäran av arbetsgivare ökade från ungefär 

10000 år 1995 till 160000 år 2010 (Backman 2011 s.16).  

2.2 Återfall i brott 

Enligt forskning utfört av Brottsförebyggande rådet återfaller omkring 40 % i 

brottslighet inom tre år efter frigivning. De som har ett omfattande 

belastningsregister löper 10 gånger högre risk att återfalla i brottslighet än de som 

inte har någon tidigare belastning (Brottsförebygganderådet 2015). Jag kommer 

att använda detta för att diskutera om en anledning till den höga återfallsstatistiken 

kan ha ett samband med svårigheten att få anställning som före detta kriminell.    
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2.3 Kriminalvårdens mål 

I en uppsats skriven av Hanna Andersson och Elin Abrahamsson belyser de vilka 

möjligheter Kriminalvården ger intagna under anstaltsvistelsen att skapa och 

upprätthålla sina sociala band till samhället. För att göra detta har de intervjuat 

tidigare intagna på anstalt från föreningen KRIS. Kriminalvårdens mål är att 

intagna efter frigivning ska vara bättre förberedda för att återgå till samhället och 

lämna kriminaliteten bakom sig. När en individ anländer till anstalten ska en 

planering inför frigivning påbörjas, en verkställighetsplan. En verkställighetsplan 

är ett samarbete som görs mellan den intagne och en kontaktperson på 

kriminalvården, utifrån denna kan exempelvis individens ekonomi och 

familjesituation över. Under tiden då den intagne sitter på anstalt och en kort tid 

efter frigivning har personen möjlighet att få hjälp av olika myndigheter. Denna 

hjälp baseras på individens egna engagemang och vilja att ta emot den hjälpen 

(Andersson, Abrahamsson 2013, s.8). Individer som har varit i kontakt med 

Kriminalvården har även möjlighet till olika behandlingsprogram. Ett av dessa 

heter Krami, och är ett samarbete mellan Kriminalvården, arbetsförmedlingen, 

kommuner och landsting. Syftet är att etablera individer som tidigare varit klienter 

på Kriminalvården på arbetsmarknaden. Detta riktar sig till vuxna män och 

kvinnor då de ofta har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden på grund av deras 

kriminella bakgrund (Andersson, Abrahamsson 2013, s.10, Kramimoa 2015). 

2.4 Återintegrering på arbetsmarknad 

Uppsatsen ”Vägen tillbaka” skriven av Josephine Lavebäck belyser ett liknande 

ämne som jag gör. Hon lyfter fram frågan om arbete för före detta kriminella och 

hur de upplever att det har varit för dem att komma in i arbetslivet. För att 

utforska detta har hon intervjuat tre medlemmar från KRIS och tillämpat 

stämplingsteorin och stigmatisering (Lavebäck 2014).  

Utifrån hennes resultat är det svårt för en före detta kriminell att återintegreras på 

arbetsmarknaden då de ofta möts av ett motstånd från samhället. På grund av 

deras bakgrund saknar de ofta en utbildning och arbetslivserfarenhet, vilket bidrar 

till att de ofta väljs bort av andra mer kvalificerade (Lavebäck 2014, s.3). 

Jag anser att min studie skiljer sig lite från Lavebäcks då hon använde sig av tre 

intervjupersoner för att undersöka deras upplevelser, jag har använt mig av sju 
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intervjupersoner för att få en större bredd på arbetet. De frågor som används är 

även skilda från mina då hon fokuserar främst på KRIS och jag mer på att försöka 

få en helhetsbild av intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av att söka 

jobb. Jag försöker även använda belastningsregister som utgångspunkt för detta 

för att undersöka om och hur det har påverkat deras chanser att få arbete. Min 

andra frågeställning är också skild från hennes frågeställningar då jag där försöker 

ta reda på om de tror att deltagandet i KRIS har eller kommer att ha påverkan för 

deras chanser att komma ut i arbetslivet.  

2.5 Möjligheter för ex kriminella 

Forskningsstudien The Perceived Employability of Ex-Prisoners and Offenders, 

skriven av Joseph Graffman m.fl. undersökte före detta kriminellas möjligheter att 

få en anställning och även kunna behålla jobbet. I studien behandlade de tre frågor 

som rörde hur grovheten av ett brott påverkar arbetsgivaren, vilka egenskaper hos 

dessa personer som påverkar anställningsmöjligheter negativt, samt vilka 

kännetecken och kunskaper som är viktiga för en anställning (Graffman m.fl. 

2007, s.673). Studiens resultat visade att det var problematiskt att se vilka faktorer 

som påverkade anställningsmöjligheter mest, det som dock framkom var att före 

detta kriminella rankades som den fjärde minst troliga gruppen av fem till att få ett 

jobb och kunna behålla det. De som tillhörde de fyra andra grupperna var 

individer med fysiska funktionsnedsättningar, kommunikationsproblem, individer 

som hade ett kriminellt förflutet men som hade gått ett behandlingsprogram och 

slutligen individer med kroniska sjukdomar. De individer som hade en kriminell 

bakgrund men som hade gått med i ett behandlingsprogram hade större 

möjligheter till anställning då de hade visat en vilja till förbättring och därmed var 

mer lämpliga till ett arbete (Graffman m.fl. 2007, s.682-683).                  
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3. Metod 

Jag har valt att i den här forskningsstudien använda mig av en kvalitativ 

forskningsmetod. I kvalitativa studier ligger ofta ett stort fokus på ord och 

tolkningen av dessa (Bryman 2011, s.340). 

Bryman förklarar att det finns fyra traditioner inom kvalitativ forskning, den 

traditionen som jag främst kommer att rikta in mig på är emotionalism. 

Emotionalism bygger på ett intresse för subjektivitet och en strävan att fånga olika 

upplevelser och erfarenheter hos individer och deras tolkning av verkligheten 

(Bryman 2011, s.341). I min forskningsstudie kommer det främst att handla om 

människors upplevelser och erfarenheter att ta sig in i arbetslivet. Bryman 

beskriver även olika steg inom den kvalitativa forskningen som fungerar som en 

arbetsprocess i hur en studie ska vara uppbyggd utifrån den här modellen. Dessa 

steg handlar om att i början ha generella frågeställningar för att senare under 

tankeprocessen kunna specificera dem och anpassa dem till det man vill få fram 

av sin studie (Bryman 2011, s.345). Jag använde mig av denna metod när jag väl 

hade mitt ämne för att mer specifikt komma fram till vad jag ville undersöka och 

hur det skulle gå till. Det andra steget handlar om att välja relevanta platser och 

undersökningspersoner (Bryman 2011, s.346). För mig var detta klart för mig då 

jag tidigare bestämt mig för att använda mig av KRIS som plats och KRIS 

medlemmar som undersökningspersoner för denna studie. Nästa steg som beskrivs 

är insamling av relevant data (Bryman 2011, s.346). De relevanta data för mig var 

förknippad med platser och undersökningspersoner då min insamling av data var 

intervjuer av medlemmar av KRIS. Nästa steg handlar om tolkning av data 

(Bryman 2011, s.346). Då mina intervjuer är baserade på människors upplevelser 

och erfarenheter är det deras tolkning som jag är ute efter att använda och 

analysera. Det sista steget är formulering av forskningsrapporten, detta steg 

beskrivs som att det inte finns någon skillnad mellan det kvalitativa och det 

kvantitativa. De som läser rapporten ska kunna tro på dess tolkning och hållbarhet 

av det som beskrivs. Inom den kvalitativa forskningen är det svårt att kunna 

bevisa studiens trovärdighet eller pålitlighet då det inte finns några absoluta sätt 

att kunna bekräfta den insamlade informationen. Det finns dock åtgärder som kan 

hjälpa till att öka studiens tillförlitlighet och pålitlighet. I intervjusammahang kan 

forskaren återvända till deltagarna med data för att kontrollera dess validitet. 
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Genom denna metod kan forskarens förståelse bekräftas eller förbättras. 

Begränsningen med detta är att dataanalysen kan ge förklaringar som 

respondenten kanske inte känner igen från det han eller hon har sagt tidigare 

(Denscombe 2009, s.380). Då jag har spelat in intervjuerna kan jag lättare bekräfta 

att informationen som används stämmer överens med det som respondenterna har 

sagt. När det kommer till pålitligheten är det också svårt att säkerställa. Ett sätt är 

att forskaren beskriver forskningsproceduren som han eller hon har använt för att 

genomföra insamlingen av data. Om denna procedur är beskriven ska en annan 

forskare kunna upprepa denna och på det sättet även kunna dra jämförbara 

slutsatser (Denscombe 2009, s.381). Då den data jag har använt mig av enbart 

består av intervjuer handlar det mycket om intervjupersonernas förmåga att kunna 

återberätta det som tidigare sagts till en ny forskare som ställer liknande frågor. 

Berättelserna kan skilja sig åt om det kommer en annan forskare som vill upprepa 

det som jag tidigare gjort och därmed kan det även påverka den nya forskarens 

slutsatser. På grund av detta tror jag att resultatet inte kan vara identiskt med det 

som tidigare gjorts men det kan vara jämförbart.   

3.1 Semistrukturerade Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer handlar om att intervjuaren ska ha en färdig lista med 

olika ämnen och frågor som ska behandlas, dock ska intervjuaren kunna vara 

flexibel när det gäller ordningsföljd av dessa ämnen och frågor. Det är även 

viktigt att de intervjuade får tiden och möjligheten att kunna utveckla sina idéer 

och tankegångar för att kunna ge en mer utförlig beskrivning av det som 

intervjuaren vill ta upp. Svaren är därmed öppna och fokus ligger på att de 

intervjuade ska kunna ta upp sina synpunkter och utveckla dem (Denscombe 

2009, s.234-235). Mitt val att använda semistrukturerade intervjuer bygger på att 

kunna ha kontroll av vad jag vill ha reda på men också att de intervjuade får 

chansen att utveckla sina svar och inte hindras av frågorna som ställs. Genom 

denna metod förenklar det arbetet att få information som är relevant för det jag 

vill forska om utan att hindra intervjuarna att kunna berätta utförligt om sina 

upplevelser. 
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3.2 Fördelar och nackdelar med intervjuer 

Fördelar med att använda intervjuer som en metod är att den erbjuder en 

djupgående och detaljerad information som ofta baseras på insikter från 

respondenters kunskaper. Metoden är även bra att använda för att producera data 

som baseras på informanternas åsikter och idéer. Då de flesta intervjuerna är 

bokade i förhand på en lämplig tid och plats garanterar detta en hög svarsfrekvens, 

detsamma gäller för att bekräfta validideten då det kan kontrolleras gällande 

riktighet och relevans under tiden då intervjun genomförs (Denscombe 2009 

s.267-268). Nackdelarna med intervjuer är att analysering av den insamlade datan 

kan vara tidskrävande för forskaren i jämförelse med diverse andra metoder. 

Intervjuer producerar sällan standardiserade svar då de oftast har ett öppnare 

format (Denscombe 2009, s.268-269). Jag använde mig av intervjuer då jag ansåg 

att det var den lämpligaste metoden att använda för den typ av frågor som jag ville 

ha svar på. Jag var ute efter att få en djupgående och detaljerad beskrivning av 

deras erfarenheter av att söka jobb och därav var valet av att använda intervjuer 

det som effektivast kunde hjälpa mig att få fram den informationen.     

3.3 Intervjueffekt                 

Enligt Denscombe varierar svar på intervjufrågor beroende på hur de intervjuade 

uppfattar personen som ställer frågorna. Det är framförallt intervjuarens ålder, kön 

och etniska ursprung som påverka hur mycket information människor är villiga att 

ge och hur ärliga de är i sin information. Detta gäller oavsett om intervjun 

genomförs ansikte mot ansikte eller på annat sätt, dock beror detta på vem som 

intervjuas (Denscombe 2009, s.244-245). Jag har haft detta i åtanke när jag 

genomförde mina intervjuer då det var väldigt viktigt för mig att uppträda neutralt 

och professionellt för att försäkra mig om att den information som kommer fram 

är sannhetsenlig. 
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3.4 Intervjupersoner      

Det finns inget hinder mot att forskaren slumpmässigt väljer sina informanter 

utifrån ett slumpmässigt urval, dock är det vanligt att forskaren medvetet väljer 

sina intervjupersoner utifrån vad de har att bidra med (Denscombe 2009, s.251). 

Jag har intervjuat sju män som har ett omfattande belastningsregister. Jag tog 

ingen hänsyn till kön i urvalet av deltagare utan det var de personer som var 

tillgängliga och villiga att delta.  Jag hade dock en del avgränsningar när jag valde 

mina intervjupersoner, jag tog ingen större hänsyn till ålder på deltagarna då jag 

inte ansåg att det var av större vikt för forskningen. Mina krav bestod av att 

personerna måste ha varit delaktiga på KRIS, antingen som anställd eller som en 

medlem. Det krävdes även att personerna skulle ha ett belastningsregister under 

den tiden då de sökt anställning bortsett från KRIS för att även kunna besvara min 

frågeställning. Jag lade heller ingen vikt på vad för typ av brott de begått då jag 

anser att eftersom jag endast vill besvara en generell uppfattning hos de 

deltagande fanns det ingen anledning att ta hänsyn till olika brottstyper. Utifrån 

detta ansåg jag även att det inte var nödvändigt att kategorisera utifrån vad det är 

för typ av jobb då det skulle innebära stora komplikationer i att delvis finna 

intervjupersoner utifrån den specifika yrkeskategorin samt att eftersom jag endast 

utgick ifrån hur före detta kriminella upplevt hur det har varit att söka jobb anser 

jag inte att jag behövde en motpol i form av arbetsgivare. 

3.5 Ansikte mot Ansikte och telefonintervjuer 

Undersökningar som sker ansikte mot ansikte innebär en direkt kontakt mellan 

forskaren och respondenten. Dessa intervjuer är oftast mer kostsamma än att andra 

typer av intervjuer då det ofta handlar om resetid för forskaren. Intervjuerna har 

dock möjligheten att erbjuda mer detaljerad information, samt möjligheten för 

forskaren att kunna bekräfta dem på plats då man kan lära känna personen på ett 

annat sätt än till exempel över telefon. Svarsfrekvensen är oftast högre med 

ansikte mot ansikte intervjuer då det ofta handlar om att fånga in en person och få 

denne att samarbeta. Denna intervjuform möjliggör även att kunna välja ut sina 

respondenter utifrån dina uppställda urvalskategorier (Denscombe 2009, s.28-29). 

Telefonintervjuer anses numera vara vanliga i samhällsforskningen. Detta mycket 

på grund av att de är billigare och snabbare än intervjuer som görs ansikte mot 
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ansikte. Forskare har även börjat ifrågasätta om ansikte mot ansikte intervjuer ger 

bättre och mer exakt data då det börjar luta åt att folk är lika ärliga oavsett 

intervjuform. Även man inte har den visuella kontakten i en telefonintervju finns 

fortfarande de personliga inslagen kvar, liksom förmågan att kunna förklara vad 

syftet med telefonsamtalet är och därmed kunna få genomföra intervjun 

(Denscombe 2009, s.29-30). 

Jag har valt att använda mig av båda dessa metoder. Genom olika kontakter och 

nära tillgång till intervjupersoner har jag kunna intervjuat dem på plats. Med en 

del andra har jag valt att använda mig av telefonintervjuer på grund av 

tillgänglighetsfaktorer. Jag har inte märkt av några stora skillnader mellan de båda 

intervjumetoderna förutom att jag fick lite utförligare beskrivningar från de 

intervjupersoner som jag pratade med över telefon. Det har inneburit att jag har 

fått större användning för de intervjuerna när jag har analyserat de resultat som jag 

har fått fram. Jag tror att det kan bero på mig och respondenterna då jag var mer 

avslappnad när jag genomförde intervjuerna över telefon än när jag satt mitt emot 

personen som jag intervjuade och det är möjligt de också kände sig mer 

avslappnade i en sådan omgivning. 

3.6 Analysmetod  

Jag valde att transkribera de delar av intervjuerna som jag ansåg var användbara 

för att besvara mina frågeställningar. Utifrån detta kunde jag även lättare välja ut 

de citat som bäst kunde belysa olika teman som jag utgick ifrån. Då jag endast 

valde att transkribera vissa delar av intervjuerna har jag själv utifrån inspelningar 

av dessa återberättat deras berättelser och placerat in dem i lämpliga teman. Jag 

valde även att ha citaten i talspråk som de spelades in och inte att skriva om dem i 

skriftspråk. Varje tema utgör beskrivningar och uppfattningar som delats av flertal 

intervjupersoner. Även om jag inte har transkriberat allt material har jag ändå gått 

igenom allt och valt ut åsikter och uppfattningar som delas eller inte delas mellan 

intervjupersoner. De är även till för att ge en helhetsbild av deras erfarenheter och 

för att lättare kunna skildra åsikter emellan dem. Jag valde även att göra på det här 

sättet för att lättare kunna tillämpa teori utifrån olika perspektiv. Det gjorde det 

även lättare att tillämpa den tidigare forskningen och använda den som ett stöd för 

att understöda de argument som jag förde.      
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3.7 Etiska överväganden 

För att skydda deltagarnas identitet då informationen som de delar med sig av kan 

vara känslig och personlig har jag underrättat dem innan jag påbörjade intervjun, 

att de inte kommer att benämnas med deras riktiga namn och de kan heller inte 

kan identifieras på annat sätt. Jag har även valt att vara noga med att berätta att de 

får välja att inte svara eller lämna intervjun när de vill om de frågor som ställs inte 

är något som de vill dela med sig av. För att undvika att detta händer har jag valt 

att noga förklara vad denna forskningsstudie kommer att handla om och vad 

intervjun kommer att behandla (Bryman 2011, s.131-132). Detta för att 

intervjupersonerna ska känna sig bekväma med intervjun men även för att 

försäkra mig själv om att de kommer att ställa upp och kunna besvara de frågor 

som ställs utan att det ska skapa ett obehag hos dem. Jag anser att detta skapar en 

trygghet hos intervjupersonerna som gör att det kan dela med sig av en helhet utan 

att känna sig obekväm med deras upplevelser eller åsikter om ämnen som kan 

vara känsliga för dem. Genom att göra detta kan det även försäkra att den 

information som kommer fram är trovärdig då deltagarna inte löper någon risk för 

det som kommer fram. 

4. Teori 

4.1 Stigmatiering 

Erwin Goffman grundade teorin om stigmatisering där han menar att individer och 

grupper som går emot samhällsnormen kan stigmatiseras. Goffman menar att det 

finns tre olika typer av stigma, det första är det kroppsliga, som innebär att en 

individ kan ha en fysisk nedsättning. Den andra typen är gruppstigma som innebär 

att personer eller grupper stigmatiseras på grund av deras religion, klass, etnicitet 

eller kön. Den tredje typen är karaktärsstigma som innebär att individer kan 

stigmatiseras på grund av deras avvikande från normen gällande exempelsvis 

arbetslöshet, kriminalitet och missbruk (Goffman 2007 s.14).  

Goffman menar att inom samtliga typer av stigma återfinns samma sociologiska 

drag, en individ som skulle ha accepterats i samhället besitter en egenskap eller ett 

karaktärsdrag som uppmärksammas av omgivningen. Detta i sin tur leder till att 

omgivning vänder bort ryggen från individen på grund av dessa egenskaper, även 
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om de resterande egenskaper och karaktärsdrag av individen inte skiljer sig. 

Individen har ett stigma som innebär att han eller hon avviker ifrån de normer som 

råder på ett eller annat sätt. Utifrån dessa förutsättningar vidtar samhället 

diskriminerande åtgärder som kan försämra livsmiljön för den stigmatiserade 

individen även om detta ofta sker via oavsiktliga handlingar (Goffman 2007, 

s.14). När de som Goffman benämner som normala och de stigmatiserade hamnar 

i en form av samtalskontakt uppstår det en situation där den stigmatiserade 

individen kan känna sig osäker på hur den normala personen kommer att 

identifiera och bemöta honom (Goffman 2007, s.22). Hos den stigmatiserade 

individen uppstår då en känsla av att inte veta vad de andra närvarande i grund 

och botten tycker och tänker om honom eller henne. Den stigmatiserade individen 

kan i olika sammanhang känna att han eller hon är ifrågasatt och därmed måste 

försöka bedöma de intryck han eller hon gör på de närvarande (Goffman 2007, 

s.23).  

En stigmatiserad persons förmåga att samverka och smälta in med de normala är 

enligt Goffman den viktigaste livsmöjlighet som finns för en sådan person. Om 

dennes olikhet från de andra inte märks vid första mötet och inte är bekant i 

förväg, öppnas en stor möjlighet för individen att integreras på olika sätt. 

Problemet blir då istället att undvika att hans eller hennes avvikande blir bekant 

för andra (Goffman 2007, s.50). Problemet som kan uppstå är att den 

stigmatiserade individen betraktar sig själv som vem som helst medan det är svårt 

att undgå att hans eller hennes omgivning betraktar honom som annorlunda. Med 

denna motsägelse från den stigmatiserades sida är det inte förvånansvärt om han 

eller hon gör vissa ansträngningar för att lösa sin situation (Goffman 2007, s.115). 

Anders Persson skriver i sin bok ”Ritualisering och sårbarhet” att stigma är en 

individs avsaknad av socialt erkännande från sin omgivning som baseras på att 

individen saknar något som samhället värdesätter. Detta kan då leda till att 

stigmatiserade individer försöker att dölja det som samhället betraktar som ett 

stigma (Persson 2012, s.133). En individs arbete med att försöka agera som alla 

andra kallas för stigmastyrning. Den handlar i grund och botten om att försöka 

dölja det stigma som har lett till den ursprungliga stigmatiseringen. Individen 

försöker därmed att vända stigmat till något fördelaktigt för denne själv. Individen 

är blir en aktiv aktör i sitt konstruerande av sin egen identitet och använder det för 
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att introducera sig själv i olika sammanhang (Goffman 2012, s.135). I analysen av 

stigmastyrning använder Goffman en skala där ena sidan är normalitet och den 

andra stigmatiseringen. Samma identitetsnormer ger upphov till båda, dock beror 

skillnaden på individens möjligheter att svara upp mot normerna och att kunna 

dölja sitt stigma. Det handlar alltså om ett samspel mellan identiteter och roller 

och kan appliceras på sociala avvikare som till exempel brottslingar (Persson 

2012, s.136). Individer som riskerar att stigmatiseras av sin omgivning har mycket 

att vinna på att framstå som normala, men om det inte är möjligt att bli bekräftad 

inom den ramen, kan den stigmatiserade till exempel aktivera sig inom en 

förening med personens aktuella stigma (Persson 2012, s.141). 

4.2 Social kontroll 

Termen social kontroll är idag ansedd att ha en negativ betoning som leder 

tankarna till statens hantering av brottslingar och avvikande grupper (Larsson & 

Backman 2011, s.16). Precis som social kontroll är begreppet övervakning ett 

pågående diskussionsämne. En sociolog vid namn David Lyon definierar 

övervakning som att varje insamling och behandling av personliga data, oavsett 

om den är identifierbar eller inte har syftet att styra eller influera de vars data har 

insamlats. Han lägger även stor tyngd på personlig data, det vill säga den 

information om personer som går utöver det man kan se genom observationer av 

andra (Larsson & Backman 2011, s.40-41). Det finns olika former av övervakning 

enligt Lyon, den mjuka och det skarpa. Den mjuka är relaterad till konsumtion, 

köpvanor och nöjen och de skarpa handlar om till exempel fängelser och andra 

statliga sammanhang. På detta sätt visar han att den sociala kontrollen i form av 

övervakning gäller alla, kontrollen sker inte bara av staten utan även av media, 

kultur och arbetsliv (Larsson & Backman 2011, s.41). Social kontroll handlar om 

ett sätt att se på samhället och att kunna beskriva faktiska företeelser. Kontrollen 

används inte enbart av olika instanser utan även genom exempelvis familj och 

arbete (Larsson & Backman 2011, s.44).  

Stigmatisering är en form av social kontroll som kan användas för att stärka den 

sociala ordningen i ett samhälle. Genom att exkludera oönskade människor ur en 

gemenskap eller att få dem att hålla sig till de regler som finns kan de som avviker 

bli uthängda utifrån ett avskräckande perspektiv. Det kan fungera som en varning 
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för potentiella lagöverträdare, men det har också en integrerad funktion där ett 

straff kan bekräfta och stärka gemensamma uppfattningar och därigenom den 

sociala samhörigheten. Straffet är därmed inte endast till för lagöverträdarna utan 

även för de laglydiga (Engdahl 2011, s.77). Övervakning är också en form av 

social kontroll och ett exempel på detta är det svenska belastningsregistret. I 

dagens samhälle har övervakningen när det gäller belastningsregister ökat. På den 

ena sidan finns arbetsgivare som utan lagstöd kräver att arbetssökande ska visa ett 

utdrag för sitt belastningsregister och den andra sidan handlar om hur staten har 

gjort det obligatoriskt för arbetsgivare att begära utdrag från belastningsregistret i 

samband med anställning på skolor och i barnomsorg (Backman 2011, s.113).  
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5. Resultat och analys 

I den här delen kommer jag att presentera uppfattningar och åsikter som 

intervjupersonerna har delat med sig av. Detta i enlighet med min metod, 

emotionalism som bygger på att fånga upplevelser och erfareneter hos personer 

(Bryman 2011, s.341). Utöver ett urval av citat som bäst representerar deras 

uppfattningar har jag även återberättat utifrån intervjuerna deras erfarenheter av 

hur det har varit för dem att söka jobb och hur KRIS har hjälpt dem efter 

frigivning. Jag har valt att kategorisera intervjupersonernas berättelser utifrån 

olika situationer som de har varit med om för att senare analysera dessa med 

stigmatiserings teori och social kontroll. 

5.1 Att söka jobb   

Ett flertal av intervjupersonerna berättar att det är oerhört svårt att få jobb i dagens 

samhälle. Utifrån deras berättelser har jag tolkat det som att arbetsgivare i de 

flesta fallen har velat begära ut ett belastningsregister oavsett vad för jobb det har 

varit frågan om. Dessa personer har upplevt att det har varit väldigt svårt, i vissa 

fall har intervjupersonerna valt att berätta själva när ämnet har kommit upp att de 

förekommer i belastningsregistret och i vissa fall har de lämnat över ett utdrag till 

arbetsgivare. Oavsett hur det har framkommit att de har varit kriminellt belastade 

har de oftast blivit nekade arbete eller att arbetsgivare inte har hört av sig när de 

väl fått det. Intervjuperson sex berättar: 

/…/ofta så, så ville dom ha utdrag ur mitt register ehm men då valde jag 

liksom att säga att istället för att ja tar ett utdrag så kan jag 

berätta för er att jag  har en bakgrund men att jag lagt av å så 

vidare. Svaret till det blev väl mest att vi hör av oss sen blev det 

inte så mycket mer, det var ingen som hörde av sig liksom, åh 

det var så på nästan dom flesta jobben liksom som, som jag 

sökte/…/ 

 Jag tolkar det som att det intervjupersonerna berättar faller in under Goffmans 

teori om karaktärsstigma (Goffman 2007 s.14). Intervjupersonerna upplever att de 

blivit nekade arbete på grund av deras kriminella bakgrund, vilket då indikerar på 

att det sker en karaktärsstigmatisering av de här personerna. Stigmatiseringen kan 

då uppkomma i de här fallen genom deras belastningsregister som identifierar och 
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synliggör ett avkikande beteende hos intervjupersonerna. Enligt 

intervjupersonerna spelade det ingen roll om de själva var ärliga nog att berätta 

om deras kriminella bakgrund eller om arbetsgivarna fick ett utdrag ur deras 

belastningsregister. Detta indikerar även till att de då blev nekade på grund av 

detta och inte genom andra brister som de eventuellt har för att utföra jobbet. 

Eftersom att intervjupersonerna i vissa fall har berättat för arbetsgivare att de 

förekommer i belastningsregistret försvinner deras möjlighet att kunna använda 

sig av stigmastyrning och försöka dölja sitt stigma för arbetsgivaren (Goffman 

2012, s.135).   

Majoriteten av dessa intervjupersoner upplever att det har blivit vanligt för 

arbetsgivare att vilja begära ut belastningsregister, detta kan även stärkas utifrån 

den tidigare forskningen som har gjorts av Christel Backman där hon visar att det 

faktiskt har ökat (Backman 2011 s.16). Detta skulle då kunna tyda på att även 

stigmatiseringen av dessa personer har ökat och synligheten på arbetsmarknaden 

på grund av arbetsgivares möjlighet att begära ut belastningsregister. Det finns nu 

större möjligheter att exkludera dessa personer från en samhällsnorm då de 

upplever stora problem med att få jobb. Med samhällsnorm i det här avseendet 

menar jag att människor förväntas oftast att ha, eller att någon gång skaffa sig ett 

arbete. Denna ökning kan även relateras till social kontroll då möjligheten att 

kunna begära ut ett utdrag ur belastningsregistret tillkommit enligt 9§ om begäran 

av utdrag. Social kontroll används inte enbart av staten utan även i andra 

sammanhang som till exempel arbetslivet (Larsson & Backman 2011, s.41). 

Arbetsgivare har då möjligheten att använda detta för att kontrollera och 

eventuellt utestänga personer med belastningsregister, som intervjupersonerna har 

upplevt och som även stödjs av Backman (Backman 2011, s.113).  

Intervjuperson två och sju har upplevt arbetssökande utifrån ett positivt 

perspektiv. De har inte upplevt att det har varit svårt att söka och få jobb. De 

tycker att det handlar om hur man är som person då det kan väga upp för mycket 

annat. Intervjuperson två berättar även att han har levt ett dubbelliv, trots sin 

kriminalitet har han ändå tagit två gymnasieutbildningar och haft tidigare jobb 

som han har goda referenser från. Intervjuperson två beskriver: ”Sen är det mycket 

asså hur man är som person asså om man kan prata för sig”.  
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Detta vill jag koppla till det Goffman pratar om, förmågan att kunna dölja sitt 

stigma och istället kunna prata för de goda egenskaper och karaktärsdrag för att 

inte göra sitt avvikande bekant för omgivningen (Goffman 2012, s.135). 

Utbildningen och de goda referenserna hos intervjuperson två kan ha hjälpt 

honom med att dölja sitt avvikande beteende och därigenom inte ha haft några 

större problem att hitta arbete. Genom att han har levt ett dubbelliv kan han 

enklare smälta in i olika omgivningar då han vid sidan av sitt kriminella liv levt 

efter samhällets normer genom utbildning och arbete sedan tidigare.             

5.2 Arbetsintervju 

Intervjuperson ett har upplevt att det även är ett problem med att få jobb även 

under arbetsintervjuer. Intervjupersonen berättar att han under många 

arbetsintervjuer berättat för arbetsgivaren att han förekommer i 

belastningsregistret för att vara ärlig och visa att han vill förändra sin livsstil. Han 

beskriver hur han upplevde en arbetsintervju:  

Ja första gången jag skulle söka jobb var det på ett försäljningsföretag, som 

säljer el, och på den arbetsintervjun så berättade jag att jag 

förekom i belastningsregistret och eh då sa chefen att det gör 

ingenting för det kommer inte påverka utgången av jobbet. 

Dagen efter så ringer han upp och säger, eh tyvärr får du inte 

jobbet på grund av ditt belastningsregister. 

I den beskrivna situationen ovan påpekade arbetsgivaren först att 

belastningsregistret inte skulle påverka någon bedömning men ringde sedan upp 

med beskedet att personen inte får jobbet på grund av det. Även här vill jag 

tillämpa karaktärsstigmat på situationen då intervjupersonen upplevde att han blev 

bedömd utifrån sitt tidigare avvikande beteende (Goffman 2007 s.14). Goffman 

pratar om att det i samtliga typer av stigman finns ett sociologiskt drag där 

individer som uppmärksammas av omgivning på grund av vissa egenskaper eller 

karaktärsdrag (Goffman 2007, s.14). I den här situationen var belastningsregistret 

det synliga då intervjupersonen själv berättade för arbetsgivaren att han förekom i 

det. Det går dock inte att utesluta att personen kanske hade andra karaktärsdrag 

som också var synliga för arbetsgivaren och som kunnat påverka utgången av 

beslutet. Då detta var en arbetsintervju där det förekommer ett personligt möte 
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med arbetsgivare är det även möjligt att även om intervjupersonen inte hade 

berättat om sitt förflutna att det hade kommit fram ändå. Även här förlorade 

intervjupersonen sin möjlighet att kunna kotrollera och styra sitt stigma (Goffman 

2012, s.135) då han från början berättade för artbetsgivaren att han förekom i 

registret. Det som intervjupersonen upplevde var dock att det huvudsakligen var 

belastningsregistret som gjorde att han inte fick jobbet. Om han istället hade 

försökt presentera sig själv på ett sätt som inte avslöjade hans kriminella bakgrund 

hade hans chanser att få jobbet kanske ökat. Problematiken med detta är dock att 

eftersom det har blivit mer vanligt för arbetsgivare att vilja begära ut 

belastningsregister utifrån den tidigare forskningen och intervjupersoners 

uppfattning blir det även svårare för personer med belastningsregister att kunna 

dölja sitt stigma (Goffman 2007, s.50) och lyfta fram sina andra egenskaper. 

Intervjupersoner tre, fyra och sju beskriver även att det är vanligt att före detta 

kriminella har ett utseende, personlighet eller beteende som kan tala emot dem i 

arbetssökande. De påpekar att det är väldigt vanligt för före detta kriminella att de 

ser slitna ut, eventuellt har diverse tatueringar och har ett djupt inlärt 

beteendemönster som inte är till deras fördel i ett arbetssökande och som till och 

med kan verka skrämmande.  Intervjuperson tre beskriver detta: ”… så räcker det 

att man kommer på en intervju så är det nej direkt liksom, eh så har jag lite 

tatueringar och sånt också som avskräcker…” 

Intervjuperson fyra beskriver hur beteendemönster från det kriminella livet också 

kan ställa till bekymmer väl på en arbetsintervju: 

/…/ eller du kanske har ett beteendemönster som djupt sitter va eh jag har 

haft många olika beteendemönster som jag har jobbat bort eller 

håller på att jobba bort som kanske gör också att man sticker ut 

i mängden va /…/ 

Det intervjupersonerna berättar vill jag koppla till Goffmans teori om det 

kroppsliga stigmat, som innebär att en individ kan stigmatiseras utifrån 

karaktärsdrag som utseende eller personlighet som kan vara synliga hos individen 

(Goffman 2007 s.14). Jag vill också återkoppla detta till förmågan att kunna dölja 

sitt stigma och styra det och istället kunna använda det till något fördelaktigt för 
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sig själv och på så sätt kunna vara en aktör i konstruerandet av en egen identitet 

(Goffman 2012, s.135).   

Intervjupersonerna beskriver att de har blivit nekade jobb på grund av hur de ser 

ut eller på grund av hur deras annorlunda beteende kan avskräcka en arbetsgivare 

från att anställa dem. Som det tidigare beskrevs kan det vara en fördel för en 

person att dölja sitt stigma men i dessa fall kanske det inte är möjligt att göra det 

om personen har ett utseende som väcker uppmärksamhet eller ett 

beteendemönster som kan få arbetsgivare att uppmärksamma dem på ett negativt 

sätt. Även om detta kanske inte direkt får arbetsgivare att inte anställa dem kanske 

det väcker misstanke om deras bakgrund vilket i sin tur kan leda till att de vill 

begära ut ett belastningsregister eller fråga dem om deras bakgrund. I dessa fall 

kan det även vara svårt att använda sitt stigma till ett fördelaktigt sätt då dessa 

beteende mönster eller specifika utseenden kanske inte är vad arbetsgivaren är ute 

efter eller ser som fördelaktigt.      

Intervjuperson sju belyser problematiken med beteendemönster utifrån ett annat 

perspektiv då han anser att rollerna även kan vara omvända, och att det är den 

arbetssökande som kanske sitter och dömer arbetsgivaren på grund av ett särskilt 

beteendemönster eller för att personen är rädd för arbetsgivaren. Intervjuperson 

sju berättar:  

/…/man sitter och dömer den andra människan kanske själv då 

rå, hehehe jätte konstigt, det eh ingår ju i problematiken med 

kriminalitet och missbruk att man är rädd för andra människor 

och sånt där va, det är ju den svåraste biten att ta sig ur/…/ 

Detta kan möjligtvis fungera på samma sätt som tidigare förklarat att en 

individens beteende och kanske i det här fallet att den arbetssökande intar 

försvarsposition gentemot arbetsgivaren på grund av rädslan att kanske bli dömd 

eller utpekad för sin avvikelse. Även här kan det vara svårt att använda detta 

beteendemönster till något positivt i en arbetssökarroll då arbetsgivaren kanske 

hellre uppskattar en person som är framåt och visar en vilja till att få jobbet istället 

för att då som intervjupersonen beskriver en rädsla för att bli dömd och istället 

agera passivt. Det kan även vara svårt för en sådan person att kunna styra  sitt 

stigma (Goffman 2012, s.135) då han kanske inte kan kontrollera detta beteende  
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5.3 Väl på jobbet 

Intervjuperson två, tre och fyra beskriver att de också har behövt oroa sig när de 

väl blivit anställda på ett arbete. Intervjuperson fyra berättar att han har försökt att 

smyga med sin kriminella bakgrund vid anställning och när han väl fått ett jobb 

har han försökt att fortsätta smyga med det för att han har varit rädd att förlora 

jobbet om det väl kommer fram att han är före detta kriminell. Intervjuperson två 

berättar om en händelse där han fick chansen av en arbetsgivare trots att han visste 

om hans kriminella bakgrund. Han fick ett jobb i en större butik trots att han hade 

stölder i belastningsregistret och på grund av detta blev han inkallad på diverse 

butikskotroller för att se till att han inte hade stulit något. Intervjuperson tre 

beskriver en situation där han fick anställning via arbetsförmedlingen som 

plåtslagare, han berättar: 

 /…/men eh det varade inte länge dom började undersöka arbetsgivaren 

också som tyckte, vad är det för fel på honom som anställde 

mig, så eh från att han var godkänd åh dom hittade något fel 

någonstans i hans bokföring då var han olämplig helt plötsligt 

och så fick  jag inte jobba kvar där. 

Anledningen till att jag vill belysa det här är för att de verkar utifrån dessa 

intervjupersoner att det inte enbart är att bli anställd som är problematiskt, även att 

kunna behålla jobbet kan visa sig vara utmanande på grund av att de är 

stigmatiserade av omgivningen. Intervjuperson två upplevde att han även blev 

stigmatiserad av andra anställda väl på sin arbetsplats då han kallades in på 

butikskontroller. Intervjupersonen kan därmed ha förlorat möjligheten att dölja sitt 

stigma från de resterande anställda och på så sätt minskat chanserna svara upp mot 

de rådande normerna (Persson 2012, s.136) och framstå som ”normal” för sin 

omgivning (Persson 2012, s.141). Trots att han fick chansen och blev anställd 

kommer han inte ifrån det stigma som han har, då han hela tiden blir påmind om 

hans bakgrund och blir behandlad därefter.  

 Intervjuperson tre blev av med sitt jobb då myndigheter började ifrågasätta 

arbetsgivaren om varför han hade anställt en person som honom, detta vill jag 

koppla till social kontroll då genom att exkludera intervjuperson tre från 

arbetsplatsen är det möjligt stärka kontrollen på arbetsplatsen genom att personen 

uthängd som en avvikare. Det kan fungera som en varning för potentiella 
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lagöverträdare men också som en integrerad funktion inom arbetsplatsen för att 

bekräfta och stärka kollektiva uppfattningar såväl som den sociala solidariteten 

(Engdahl 2011, s.77) Med detta sagt blev såväl intervjuperson tre och 

arbetsgivaren i det här fallet stigmatiserade av denna händelse. Intervjuperson tre 

blev utestängd från arbetsplatsen och synliggjordes av sina medarbetare, 

arbetsgivaren blev ifrågasatt på grund av att han ansågs ha gått emot normen 

genom att anställda personen och blev därmed också avskedad. Denna form av 

social kontroll kan därför ha tillämpats inte endast för att göra sig av med 

intervjupersonen men för att visa på de andra anställda att den typen av avvikande 

från normen inte accepteras och kan därmed fungera som en avskräckande för 

resterande av de anställda.   

5.4 Hjälpmedel 

Intervjuperson ett, två och fem har haft positiva erfarenheter av att söka jobb då de 

har använt sig av ett slags hjälpmedel, ett arbetsmarknadspolitiskt program som 

heter Krami. Intervjupersonerna förklarar att Krami har hjälpt dem mycket när det 

kommer till arbetssökande då de specialiserar sig på att hjälpa personer som har 

ett belastningsregister att få jobb. Intervjuperson ett säger: 

/…/ jag var med i ett arbetsmarknadsprogram som heter Krami 

där det också är liksom meriterande att ha haft en strulig 

bakgrund åh den arbetsgivaren som jag träffade hade ju haft ett 

samarbete tidigare med Krami och och blev ju glad av att se att 

man försöker göra något gott med sitt liv. 

                   Kramis verksamhet är till för att hjälpa personer med en kriminell bakgrund att 

komma tillbaka på arbetsmarkanden (Andersson, Abrahamsson 2013, s.10, 

Kramimoa 2015, Engh 2014, s.4 ). Med detta hjälpmedel påverkas inte 

intervjupersonerna av deras stigma på samma sätt som i den vanliga 

arbetsmarknaden, då om de söker som själva har de inte har någon som kan stå 

bakom och hjälpa dem. Krami har varit medvetna om intervjupersonernas stigma 

och har istället försökt att använda sig av det genom att visa på att personen i 

fråga vill göra något gott med sitt liv istället. Genom Krami har 

intervjupersonerna inte behövt dölja sin bakgrund som de kanske hade fått göra 

om de inte hade haft ett hjälpmedel till hands. Då intervjupersonerna kanske har 
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förstått att de är svårt att dölja sitt stigma har de istället tagit möjligheten att 

aktivera sig inom en organisation där de kan få hjälp utan att behöva göra det 

(Persson 2012, s.141). Detta vill jag koppla till övervakning utifrån ett socialt 

kontroll perspektiv där en del av kontrollen  handlar om belastningsregister och 

dess användande på arbetsmarknaden. Denna övervakning används av 

arbetsgivare där de i vissa fall har krävt att arbetssökande ska visa upp ett utdrag 

från belastningsregistret (Backman 2011, s.113). Enligt intervjupersonerna har de 

oftast inte fått jobb när de har tvingats visa upp sitt belastningsregister visar det på 

att personerna kan kontrolleras utifrån detta och på så sätt kan de även övervakas 

av arbetsmarknaden.          

                   Utifrån detta perspektiv tolkar jag det som att Krami är ett tecken på en 

medvetenhet om den hårda kontrollen av belastningsregister vid anställning och 

har därför försökt att minska den genom att skapa samarbeten. Krami kan fungera 

som ett stöd för personer med ett belastningsregister och därigenom visa för 

arbetsgivare att de vill förändra sig och återintegreras i samhället. Denna 

medvetenhet kan även kopplas till kriminalvården mål att kunna återintegrera 

människor till samhället vid frigivning och Krami är ett program som individer 

som har varit i kontakt med kriminalvården kan ha tillgång till (Andersson, 

Abrahamsson 2013, s.10, Krami Sverige 2015). 

5.5 Förståelse för vissa yrken 

Intervjupersoner ett, två och fem berättar att de kan förstå att arbetsgivare vill 

begära ut belastningsregister och kontrollera vad det är för personer som vill bli 

anställda inom vissa yrken. De tycker att, om det är en fråga inom arbeten som till 

exempel vård och barnomsorg ska arbetsgivare ha rätten till att utesluta personer 

med ett kriminellt förflutet från arbetsplatsen då det är extra viktigt att den 

kriminella bakgrunden hos en person inte innebär en risk för arbetsplatsen. De 

anser dock att det ska hållas inom dessa yrken och inte kunna göras inom alla 

yrkeskategorier. Intervjuperson fem berättar: 

/…/att arbetsgivare oavsett vilka arbetsgivare det är ska eh ha 

utdrag av belastningsregister å sånt, eh asså jag kan förstå när 

det gäller inom sjukvård eller inom eh mm barnomsorgen asså 
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dagispersonal och sånna grejer för att hålla så att heheh man 

inte asså anställer pedofiler /…./ 

 Utifrån vad intervjupersonerna berättar är de överens med hur lagen är utformad 

för dessa yrken då det är obligatoriskt för arbetsgivare inom sjukvård och 

barnomsorg att begära ut belastningsregister för de personer som söker sig till 

dessa yrken. Det visar även att de inte är emot den sociala kontrollen eller 

övervakningen av personer inom dessa yrken trots att det även skulle gälla dem 

själva. 

Trots att de har en förståelse för att kontrollera vad för typ av personer som får 

jobba inom sjukvård och barnomsorg, är deras upplevelser att det har gått för 

långt då fler och fler arbetsgivare använder sig av möjligheten att begära ut 

belastningsregister. Intervjuperson fem beskriver: ”…men att inte kunna bli 

anställd på ett jävla lager för att man har eh bilstöld i sitt belastningsregister åh 

sånna grejer asså det är ju så jävla löjligt…” 

Det visar på en frustration hos intervjupersonerna då de har sett den här 

utvecklingen på arbetsmarknaden. Den ökade kontrollen och övervakningen hos 

de här personerna försämrar deras livsmöjligheter och ökar den redan befintliga 

stigmatisering då, om fler yrkeskategorier tillämpar möjligheten att begära ut 

belastningsregister innebär det att personerna synliggörs i större grad av 

samhället. 

5.6 Förhoppningen och hopplösheten 

Intervjupersoner ett, två, tre, fyra och fem berättar att de hoppas på att en 

förändring ska ske på arbetsmarknaden. De beskriver starkt känslan av att kunna 

ge människor en andra chans för att kunna visa på en förändring. De beskriver att 

som det är nu blir man straffad för något som man har gjort tidigare och att 

arbetsgivare inte ser till hur de är nu. Bara att ha ett belastningsregister räcker för 

att utesluta dem från arbete, oavsett hur man har förändrats eller är som person 

idag. Intervjuperson ett uttrycker detta på ett bra sätt: 

Jag hoppas ju någonstans för regeringen har ju pratat om att 

dom ska släppa kraven för belastningsregister och jag hoppas 

att det kommer att bli en verklighet, för det slår undan benen på 
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en, när man går i förhoppningen av att få ett jobb och när dom 

väl får belastningsregistret så får man det där misslyckandet 

igen att dom inte vill ha mig för vad jag har gjort tidigare. 

Intervjuperson ett hoppas på att det som regeringen har pratat om ska bli en 

verklighet. Detta vill jag återkoppla till den utredning som gjordes år 2014 där de 

kom fram till att de vill gå tillbaka till vad som gällde år 1989 (SOU 201:48). Om 

detta skulle ske skulle det innebära att den hårda övervakningen i form av att 

begära ut belastningsregister skulle minska. Det skulle i sin tur kunna ge det 

intervjupersonerna önskar, en andra chans, då de inte lika lätt skulle bli dömda 

utifrån deras tidigare avvikande beteende. 

Utifrån vad de beskriver vill jag lägga vikt på att de upplever att de blir 

dubbelbestraffade av samhället. Först blir de bestraffade för de brott som de begått 

och därmed exkluderas de från samhället som bestraffning, där de även blir 

klassificerade som kriminella. När de väl kommer ut och försöker visa en vilja att 

förändras ligger den sociala kontrollen fortfarande över dem då de finns med i 

belastningsregistret som kan utnyttjas av arbetsgivare. På grund av detta kan de 

även bli bestraffade igen för det som de har gjort tidigare då övervakningen 

fortfarande ligger över dem. Därför är deras förhoppning att arbetsgivare ska ge 

människor en andra chans för att kunna komma bort från deras stigma och 

identitet som kriminella och ha en möjlighet att återintegreras i samhället. 

Intervjuperson två och tre beskriver även problematiken med vad som händer om 

det inte sker en förändring och vad den hårda kontrollen från arbetsgivare kan 

medföra för problem för dem själva, och människor i liknande situationer. 

intervjuperson två beskriver: ”samtidigt så kostar det ju mer för samhället om 

man ska gå tillbaka till kriminalitet”     

 Intervjuperson två belyser en väldigt viktig punkt då om personer med en 

kriminell bakgrund har stora problem med att få jobb finns även möjligheten att 

de återvänder till kriminaliteten för att det kanske är det enda valet de har att 

försöka försörja sig själva. Jag vill återkoppla detta till återfall i kriminalitet där 

omkring 40 % återfaller inom tre år efter frigivning (Brottsförebygganderådet, 

2015). Återfall i brottslighet kan inte enbart förklaras utifrån svårigheten att få 

jobb men intervjupersonerna beskriver ändå att om de inte får ett jobb kanske det 
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är den enda möjligheten för dem att försörja sig själva. Stigmatisering är en form 

av social kontroll och används ofta för att stärka den sociala ordningen i 

samhället. Att exkludera grupper från en gemenskap är till för att stärka den 

sociala ordningen i ett samhälle men det används även som ett avskräckande 

medel för att förhindra kriminalitet (Engdahl 2011, s.77). Det kan dock ha den 

motsatta effekten som är den punkten som jag vill belysa här, genom denna 

exkludering finns möjligheten för att personer tvingas att återvända till 

kriminalitet för att de är exkluderade.  

 Samtliga sju intervjupersoner tror att KRIS har en positiv påverkan och kan 

hjälpa dem i arbetslivet. De tror att deltagandet i KRIS kan ge dem goda 

referenser för framtida jobb, det har varit ett flertal personer på KRIS som har gått 

vidare till olika arbeten. Det tror även att KRIS är ett sätt att ta hand om 

personliga problem där de kan lära sig från personer som har varit i samma 

situation som dem och i slutändan kunna förändra sitt liv till det bättre. 

Intervjuperson fem berättar: 

 

/…/det är många som har gått vidare härifrån, eh så jag tror 

ändå att vi har, asså har man gjort bra jobb här uppe eh så blir 

det ju klart attraktivt för arbetsmarknaden, eh åh bli en resurs 

för samhället/…/ 

Jag tycker att detta citat beskriver mycket av vad KRIS har gett dem och hur det 

kan hjälpa dem och andra personer i framtida arbetssökanden. Personer med en 

kriminell bakgrund som har blivit stigmatiserade av omgivningen söker sig ofta 

till en förening med personer som också har det aktuella stigmat (Persson 2012, 

s.141). Jag tolkar det som att det är därför dessa personer uppfattar KRIS som en 

positiv erfarenhet då de inte bli dömda av sin omgivning. De kan få den hjälpen 

som de behöver oavsett om det handlar om att utvecklas personligt eller att få 

hjälp med att söka arbete. På det sättet kan KRIS jämföras med Krami då de har 

liknande mål och har sett problemet med att före detta kriminella har svårigheter 

att komma tillbaka till samhället. Skillnaden mellan de två ligger förmodligen i 

det fokusområdet som de har. Krami är till för att hjälpa personer med ett 

belastningsregister att komma in på arbetsmarknaden (Andersson, Abrahamsson 
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2013, s.10), medan KRIS arbete är bredare och fokuserar även på personen i sig 

och hur denne mår.  

  

6. Avslutande diskussion 

Nu när intervjupersonernas upplevelser och åsikter har framförts kommer jag att 

utifrån dessa besvara mina frågeställningar. Intervjupersonerna hade relativt skilda 

upplevelser för hur det har varit att söka jobb där en del har upplevt att det har 

varit svårt att söka jobb då arbetsgivare har velat begära ut deras 

belastningsregister eller att personerna själva har berättat för arbetsgivare om att 

de förekommer i det. En del intervjupersonernas har dock upplevt att det inte har 

varit några problem att få jobb på grund av att de har andra egenskaper eller 

erfarenheter som har vägt upp för den tidigare kriminaliteten som till exempel 

goda referenser från tidigare jobb. Vissa av intervjupersonerna har även använt sig 

av Krami för att få jobb där deras tidigare kriminalitet inte är ett lika stort hinder 

som det kanske annars är på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis har 

intervjupersonerna haft skilda erfarenheter av att söka jobb men de flesta är 

medvetna om att arbetsgivare oftare vill begära ut belastningsregister (Backman 

2011 s.16) och att det generellt har försvårat möjligheten av att återintegreras i 

samhället. Utifrån vad intervjupersonerna har delat med sig från deras erfarenheter 

på arbetsmarknaden tyder det på att många av dem har blivit stigmatiserade. 

Intervjupersoner har beskrivit att arbetsgivare har nekat dem arbete på grund av 

deras belastningsregister och att arbetsgivare i många av deras fall har velat ha ett 

utdrag ifrån det. En del intervjupersoner beskriver även att de upplever att det har 

varit problematiskt utifrån hur de ser ut eller hur de beter sig. De beskriver att 

många före detta kriminella har ett speciellt utseende eller beteendemönster som 

talar emot dem under arbetsintervjuer. En del berättar även att när de väl fått ett 

arbete att de fortfarande pekas ut på olika sätt och tvingas genomföra olika 

kontroller eller till och med blir avskedade i efterhand på grund av att 

myndigheter har ifrågasatt arbetsgivaren om varför han gav personen jobbet från 

början. Det som jag fann intressant med det här var att intervjupersonerna beskrev 

andra faktorer utöver belastningsregistret som de upplevde var problematiskt med 

att söka jobb som till exempel utseende eller beteendemönster. Detta tyder på att 
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stigmatiseringen inte endast sker av deras belastningsregister utan kan även göra 

det av andra anledningar. Det visar även på att det nödvändigtvis inte behöver 

vara på grund av arbetsgivarna som de inte får jobb utan att det även kan ha med 

dem själva att göra. Detta i och med det intervjupersonerna beskriver att de har 

vissa beteendemönster som de inte alltid kan kontrollera eller dölja.     

Samtliga intervjupersoner har även en väldigt positiv inställning till KRIS och de 

anser att det kommer att hjälpa dem med att söka jobb i framtiden då KRIS är en 

god referens att kunna ta med sig till arbetsgivare då det visar på att personerna 

som har deltagit i KRIS har en vilja och ett mål att lägga kriminalitet och 

missbruk bakom sig. Det var inte särskilt förvånande att samtliga intervjupersoner 

hade en positiv inställning till KRIS då samtliga är antingen medlemmar eller 

arbetar där, vilket kan ge indikationer på ett visst partiskt synsätt.  Samtidigt som 

de kanske även vill framställa föreningen i sig på ett positivit sätt. 

Intervjupersonerna beskriver dock att de varit med om personer som har gått 

vidare från KRIS och fått arbete vilket ändå pekar på att de har skäl till att tro att 

det även kan hjälpa dem.  

Intervjupersonernas berättelser, åsikter och tolkningar av verkligheten visade sig 

ge mer information och bredare svar på mina frågeställningar än vad jag hade 

förväntat mig. Jag tror att mycket av det har med den metod jag valde att använda, 

emotionalism. Emotionalism handlar om att fånga upplevelser och erfarenheter 

hos individer (Bryman 2011, s.341). Denna metod lämnar utrymme för mycket 

variation då det i mitt fall handlade om hur mycket intervjupersonerna delade med 

sig av. Med hjälp av denna metod och att ha semistrukturerade intervjuer fick jag 

mer information än jag förväntade och kunde därmed utifrån deras berättelser 

bredda perspektiven utifrån teorierna.     

Jag upplever att det finns ett stort diskussionsutrymme i frågan hur stor tillgång 

arbetsgivare ska ha till belastningsregister och hur mycket det påverkar människor 

som har en kriminell bakgrund. Utifrån en arbetsgivares perspektiv kan jag förstå 

vikten i att få ta del av sådana uppgifter. För dem handlar det ofta om att driva ett 

företag och vill då ha personal som är pålitlig och som inte innebär en risk för 

dem och företaget i sig. En arbetsgivare som äger en större butik kanske inte vill 

riskera att anställa en person som har blivit dömd för stöld för den potentiella 
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risken att förlora pengar. Jag tror även att det handlar mycket om att personer som 

har en kriminell bakgrund kanske inte har de kompetenser som arbetsgivare söker 

då de kanske inte har en utbildning eller arbetserfarenheter som är väldigt viktiga 

att ha i dagens samhälle. Arbetsgivare kanske då hellre väljer en person som har 

dessa erfarenheter och som inte har en bakgrund i kriminalitet för att inte ta några 

risker (Lavebäck 2014, s.3). År 2014 sammanställdes en utredning med förslaget 

att förbjuda att arbetsgivare utan författningsstöd kan begära en arbetssökande att 

visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret (SOU 2014:48). Om 

detta förslag skulle gå igenom skulle det innebära att arbetsgivares makt att kunna 

kontrollera vad det är för typ av person som han eller hon anställer skulle minska. 

Jag tror att detta skulle hjälpa personer som är kriminellt belastade att 

återintegreras i samhället då det skulle innebära att de inte skulle bli nekade jobb 

på grund av belastningsregistret. Jag anser därmed att det är en väldigt svår fråga 

att behandla generellt då om det förbjuds förlorar arbetsgivare stora delar av deras 

möjlighet att kontrollera vad det är för typ av personer som de anställer. Om 

förbudet genomförs skulle möjligheten finnas att personer som är kriminellt 

belastade skulle ha en större chans att få jobb då de kan bedömmas utifrån andra 

egenskaper och inte behöva oroa sig för hur arbetsgivare ser på deras kriminella 

bakgrund. Intervjupersonerna beskriver dock inte att belastningsregistret är det 

enda som de har blivit bedömda utefter. De har även tagit upp problem med 

beteendemönster och utseendeaspekter som likväl har varit negativa för dem i 

arbetssökanden. På grund av detta tror jag inte att detta förslag att arbetsgivare 

inte får be om ett utdrag kommer att lösa problematiken med att före detta 

kriminella har svårt att hitta arbete.  

Detta är ett intressant diskussionsämne som är väldigt svår att ta ställning till då 

samtidigt som jag tycker det är viktigt att människor som har ett kriminellt 

förflutet ska få chansen att återintegreras i samhället borde arbetsgivare också ha 

rätten att veta vem det är han eller hon anställer även om att ha ett kriminellt 

förflutet inte enbart bestämmer vem en person är, eller om han eller hon är värdig 

ett jobb eller inte.  
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7. Framtida Forskning 

Ett förslag till framtida forskning skulle kunna vara titta på hur arbetsgivare ser på 

frågan om att anställa personer som har ett kriminellt förflutet. Genom att tillfråga 

arbetsgivare hur de ser på frågan om att anställa personer med ett kriminellt 

förflutet kan man få en större bild av hur situationen ser ut idag och vad de tycker 

och tänker om frågan. Om ett förbud där arbetsgivare inte längre skulle kunna ha 

tillgång till arbetssökandes belastningsregister som det har varit tal om skulle 

införas skulle det vara intressant att göra en liknande studie som denna och 

jämföra för att se om det har blivit någon skillnad. Jag tror även att det finns ett 

värde i att göra en studie om Kramis verksamhet för att se hur det fungerar och 

hur de ser på arbetsmöjligheter för tidigare kriminella.    
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