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Sammanfattning 

Individer med ett kriminellt förflutet har svårare att få ett jobb än individer som inte 

tidigare blivit dömda. Trots detta är arbetet viktigt för att före detta kriminella ska komma ur 

de kriminella banorna. Handelsbranschen är en bransch som sällan anställer individer med ett 

kriminellt förflutet medan byggbranschen oftare gör det. Syftet med den här studien var därför 

att jämföra ifall det finns några skillnader i attityder gentemot före detta kriminella som 

medarbetare mellan de båda branscherna. Detta undersöktes med hjälp av en enkät som 

anställda på olika byggarbetsplatser och i olika butiker fick svara på. Enkäten undersökte även 

ifall vissa brott är för allvarliga för att accepteras hos en kollega samt ifall tidigare erfarenhet 

av före detta kriminella som kollegor påverkar en individs attityder gentemot dem. Resultatet 

gav inget stöd för att det finns någon skillnad i attityder mellan handelsbranschen (N = 46) 

och byggbranschen (N = 37). Det visade även att vissa brott, så som mord, övergrepp mot 

barn och våldtäkt, är för grova för att man skall kunna tänka sig att ha en kollega som begått 

ett sådant brott. Resultatet visade även att tidigare erfarenhet av före detta kriminella som 

medarbetare till viss del påverkar attityderna gentemot dem positivt. Utifrån studiens resultat 

kan det därmed tänkas att de svårigheter som före detta kriminella möter på arbetsmarknaden 

ligger högre upp i organisationen och inte bland medarbetarnas attityder.  

 

 

Nyckelord: Attityder, före detta kriminella, arbete, stereotyp, medarbetare 
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Abstract 

Individuals with a criminal record have more difficulties getting a job than individuals 

with no previous conviction. For ex-convicts however, work is essential for their chances to 

get off the criminal path. Ex-offenders have a good chance of getting a job in the building 

industry, but not so good chances in getting a job in the commerce industry. Therefore the aim 

of this study is to compare if there are any differences in attitudes against ex-convicts as 

colleagues between those two industries. To examine this a survey was used that employees at 

different construction areas and in different boutiques answered. The survey also examined if 

any crimes are too serious to accept from a colleague and if previous experience in having ex-

convicts as colleagues will influence the individuals attitudes against them. The result showed 

no support of there being a difference in attitudes between the commerce industry (N = 46) 

and building industry (N = 37). It also showed that some crimes, such as murder, child abuse 

and rape, are too serious to even consider having a colleague that has committed such a crime. 

The results also showed that previous experience of ex-convicts do, to some extent, influence 

the attitudes against ex-convicts as co-workers in a positive way. From the result of this study, 

it seems that the difficulties that ex-convicts face on the labour market is placed higher up in 

the organisation, not among the attitudes of the co-workers.  
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Inledning 
Ungefär hälften av alla individer som blivit dömda för brott har som högst en avslutad 

grundskoleutbildning, vissa av dem har ingen avslutad utbildning alls. Det visar 

Kriminalvårdens klientkartläggning (2013). För individer som saknar utbildning kan 

jobbmöjligheterna begränsas och ifall individerna dessutom är före detta kriminella begränsas 

de ännu mer (Graffam, Shinkfield & Hardcastle, 2008). Graffam et al. (2008) fann att före 

detta kriminella överlag har mindre chans att få jobb än individer som inte blivit dömda för 

brott. Dessutom menar de att vilket brott som begåtts spelar roll för jobbmöjligheterna. 

Individer som begått grövre brott har mindre chanser till att få ett jobb än individer som begått 

ett mildare brott.  

För att individer som tidigare blivit dömda ska kunna komma ur de kriminella banorna 

krävs det stöd från omgivningen och anknytning till arbetslivet (Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ), 2015). Visher, Winterfield och Coggeshall (2005) menar att arbetsplatsen är en plats 

där före detta kriminella kan få en känsla av tillhörighet i samhället på samma gång som de 

bygger upp sin självkänsla och skapar sig en bättre livsstil. Trots vikten av arbete för före 

detta kriminellas integrering i samhället finns det mycket begränsningar som gör det svårt för 

dem att få ett jobb. Hur ska de komma ur de kriminella banorna ifall de inte får möjligheten 

till arbete och till ett bättre liv? 

Begränsningar för att komma in på arbetsmarknaden 

Enligt handels och byggs fackförbund finns ingen övergripande policy för företagen 

kring vilka riktlinjer som gäller vid anställning av före detta kriminella. Det är alltså upp till 

företagen själva att bestämma hur de vill hantera anställningar av individer med ett kriminellt 

förflutet. Det finns lagar som alla arbetsgivare måste förhålla sig till vid rekrytering som 

innehåller bestämmelser kring vad som skall räknas som diskriminering. Att bedöma någon 

efter kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder räknas som diskriminering 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2016). Att sålla bort någon i en rekrytering på grund av 

kriminellt förflutet räknas däremot inte som diskriminering, vilket innebär att företagen har 

rätt att neka före detta kriminella en anställning endast på grund av deras bakgrund.  

Många arbetsgivare har idag som krav att de som ansöker om arbete visar upp ett 

utdrag ur belastningsregistret där bland annat uppgifter om ifall en individ har begått ett brott 

finns. De eventuella brott som finns registrerade i belastningsregistret är de brott som har 

anmälts och som lett till en dom. Brotten som begåtts finns kvar i registret olika länge 
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beroende på hur allvarliga de anses vara. Den kortaste tiden som en lagöverträdelse finns kvar 

i registret är 3 år och det är brott som begåtts av personer under 18 år men som inte blivit 

åtalade av en åklagare. De andra tidsgränserna för hur många år kriminella handlingar finns 

kvar i belastningsregistret är 5 år, 10 år samt 10 år efter avtjänat straff och som längst kan det 

finnas kvar i 20 år efter avtjänat straff i form av fängelsedom. Även en dom som 

rättspsykiatrisk vård kan komma att sparas i upp till 20 år efter utskrivning ur vården (Polisen, 

2016).  

Antalet belastningsregister levererade av rikspolisstyrelsen till enskilda individer har 

ökat markant sedan början av 2000-talet, år 2003 levererades drygt 40 000 och motsvarande 

siffra år 2014 var 220 000. Det är som sagt mycket vanligt att belastningsregistret används i 

samband med anställningar, men dess huvudsakliga syfte är att finnas till hands för den 

verksamhet som bedrivs av brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheter 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2014).  

Det finns förordningar kring vilka myndigheter och verksamhetsområden som får 

kräva att den arbetssökande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Inom hälso- och 

sjukvårdsområdet kan arbetsgivaren kräva det, inom vissa vårdarbeten är det obligatoriskt att 

begära det och även särskilda privata arbetsgivare har rätt att begära ett utdrag. Uppgifter som 

belastningsregistret innehåller är ytterst integritetskänsliga och därför är det absolut sekretess 

på dessa enligt offentlighets- och sekretesslagen (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). Dock 

får en individ lov att begära fullständig insyn i registret avseende sig själv. Det är just detta, 

alltså att den enskilde får lov att begära ett utdrag, som möjliggör att arbetsgivare, som inte 

har stöd av förordningen om belastningsregistret, ändå kan få tillgång till arbetssökandes 

uppgifter om eventuella begångna brott. Den markanta ökningen av utdrag ur 

belastningsregistret ledde till en tillsättning av en statlig utredning av 

arbetsmarknadsdepartementet (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014) där de kartlade 

arbetsgivares kontroll av belastningsregisterutdrag. En analys gjordes också kring vilka 

åtgärder som krävs för att säkerställa att inte arbetsgivare utan ett tydligt författningsstöd 

begär att arbetssökande visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. I denna utredning kom de 

fram till olika förslag kring hur arbetsgivares kontroller av belastningsregister kan regleras 

och antalet yrkesområden där det inte finns tillräckliga skäl för en sådan begäran minskas. 

Något lagförslag från denna utredning har dock ännu inte trätt i kraft. 

I kartläggningen av arbetsgivares kontroll av belastningsregisterutdrag undersökte de 

bland annat inom vilka delar av arbetsmarknaden det är vanligt med denna kontroll. Det är 

särskilt vanligt inom vård och omsorg/sociala tjänster, offentlig förvaltning och inom finans- 
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och försäkringsverksamhet. Andra branscher där det är vanligt att arbetsgivare begär att få ett 

utdrag är exempelvis inom transport, fastighetsservice och resetjänster. Arbetsområden där 

det inte är särskilt hög andel (10 % av de tillfrågade) av arbetsgivarna som vill ha utdrag ur 

belastningsregister är inom tillverkning, byggverksamhet, handel samt hotell- och 

restaurangverksamhet (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014).  

Stereotypisering och vikten av arbete 

Det finns en tendens hos individer att se medlemmar i en utgrupp, alltså en grupp man 

inte ser sig själv tillhöra, som mer lika varandra än medlemmar i en ingrupp (den man själv 

tillhör), detta kallas ”out-group homogenity bias” (Brauer, 2001). Detta är vanligast när det 

handlar om grupper som en individ tidigare inte har någon personlig erfarenhet av (Ostrom & 

Sedikides, 1992). Enligt Aronson och Aronson (2012) innebär stereotypisering att 

generalisera egenskaper, motiv, eller beteende till en viss grupp av individer. Vi har vissa 

föreställningar om grupper vilka hjälper oss att förstå världen vi lever i. Vid stereotypisering 

tar dessa föreställningar över ens tänkande vilket gör att specifika egenskaper tilldelas vilken 

person som helst, bara de tillhör en viss grupp, trots att det finns skillnader mellan de personer 

gruppen består av.  

Social learning theory (Bahr, Harris, Fisher & Armstrong, 2010) säger att 

motivationen till att utföra kriminella handlingar kommer från omgivningen. För att individer 

som har villkorlig frigivning ska ha större chans att inte återfalla i brott krävs det att de har en 

omgivning som inte är involverade i kriminella handlingar. Bahr et al. (2010) menar att 

strukturerade aktiviteter så som jobb är viktiga eftersom de både leder till mindre tid att 

umgås med kriminella vänner och begå kriminella handlingar samt leder till ett socialt nätverk 

som kan stödja individen. De får kollegor som inte bryter mot lagen och därmed är ett gott 

inflytande. De menar vidare att antalet timmar som före detta kriminella, eller kriminella med 

villkorlig frigivning, arbetar är associerat med risken för återfall i brott. De som jobbar 40 

timmar i veckan har mindre tid till att umgås med kriminella vänner och det finns inte 

utrymme för uttråkning på grund av för mycket ledig tid. Dessutom tjänar de egna pengar och 

har inte samma behov av att skaffa pengar genom olagliga handlingar (Bahr et al., 2010). 

Social control theory (Bahr et al., 2010) konstaterar att utvecklingen av sociala band 

hjälper människor till förändring. Före detta kriminella som frestas till att återfalla i brott kan 

hindras av rädslan att förlora en närstående eller ett jobb på grund av det. Detta är enligt Bahr 

et al. (2010) på grund av den konformitet som individen känner gentemot institutionen. De 
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sociala band och de kontaktnät de har möjlighet att skapa sig via arbetet kan hjälpa dem att 

undvika olagliga handlingar genom att inte fresta dem till det. 

Både social learning theory och social control theory pekar på att arbetet har stor 

betydelse för individer med ett kriminellt förflutet som vill integreras i samhället. Trots risken 

för out-group homogenity bias och stereotypisering bland kollegorna är det fortfarande viktigt 

att de kommer ut på arbetsmarknaden.  

Attityder 
En attityd kan antingen vara en positiv eller negativ bedömning gentemot ett stimulus, 

vilket kan vara i form av en person, handling, objekt eller koncept (Tesser & Shaffer, 1990). 

Attityder handlar inte bara om hur olika bedömningar görs utan attityder består även av 

kognitioner, vilket är tankar som vanligen förstärker en persons känsla av någonting 

(Breckler, 1984). Det kan röra sig om kunskap och vilka föreställningar en individ har om ett 

objekt men det kan även vara minnen eller bilder som associeras med det (Gilovic, Keltner, 

Chen, Nisbett, 2012). Attityder är även sammankopplade till specifika beteenden (Fischbein 

& Azjen, 1975) och generellt sett är en negativ eller positiv bedömning förenat med en 

beteendetendens att antingen närma sig eller undvika någonting.  

Attityder kan vara fördomsfulla och antingen kan en individ hämmas eller inte 

hämmas till att uttrycka dessa offentligt. Det finns alltså två olika typer av fördomar, explicita 

och implicita. Explicita fördomar är sådana som visas offentligt medan implicita fördomar 

gärna döljs för allmänheten (Holt, Bremmer, Sutherland, Vliek & Smith, 2012). I en studie av 

Fazio, Jackson, Dunton och Williams (1995) där individers automatiska reaktioner gentemot 

mörkhyade personer mättes på olika fördomsfulla aspekter, kom de fram till att vissa 

fördomar kan finnas trots att en individ uppriktigt inte tror att de finns. 

Önskvärda egenskaper hos arbetskollegor 
Furnham (2002) undersökte vilka egenskaper som är önskvärda hos chefer, 

underordnade och kollegor. Deltagarna ombads rangordna 20 olika egenskaper de ansåg vara 

viktiga. Ärlighet var det som ansågs mest önskvärt bland alla tre grupper. För kollegor ansågs 

även egenskaper som kompetens och samarbetsvilja mycket önskvärda. Lojalitet och 

hjälpsamhet var också högt rankade egenskaper.  

En annan studie av Bektaş (2015), kom fram till att samarbetsförmåga är den 

egenskap som de flesta förväntar sig av sina kollegor. Andra vanliga svar bland deltagarna var 

förmågan att kunna ta ansvar, visa respekt och arbetsdisciplin.  
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Gemensamt för båda studierna är att de visar att samarbetsvilja är en mycket önskvärd 

egenskap hos medarbetare.   

Tidigare kontakt med före detta kriminella - positivare attityd 
Forskning som undersökt arbetsgivare, med erfarenhet av före detta kriminella som 

anställda, och deras värdering av olika viktiga egenskaper i förhållande till arbetet hos 

individer med kriminellt förflutet jämfört med icke dömda, visar positiva resultat för före 

detta kriminella (Jolson, 1975).  En klar majoritet av arbetsgivarna svarade att de före detta 

kriminella de haft som anställda har varit bättre än icke dömda vad gäller ett flertal olika 

egenskaper, bland annat samarbetsförmåga ansågs de klart bättre på oavsett vilken 

färdighetsnivå de besatt i förhållande till arbetet. Alla de före detta kriminella som blev 

bedömda i denna studie hade genomgått ett särskilt program för återintegrering vilket 

möjligen kan vara en förklaring till det mycket positiva resultatet (Jolson, 1975). 

Andra studier har visat att personer som har haft kontakt med före detta kriminella har 

mindre negativ attityd mot denna grupp än de som inte har någon erfarenhet av tidigare 

dömda (Hirschfield & Piquero, 2010). Hirschfields och Piqueros (2010) studie som grundade 

sig i forskning, bland annat av Angermeyer, Matschinger och Corrigan (2004) samt Corrigan, 

Green, Lundin, Kubiak och Penn (2001), undersökte ifall det finns något samband mellan 

erfarenhet av stigmatiserade grupper, som generellt sett kan anses som farliga, exempelvis 

personer med mentalsjukdomar, och den sociala distansen och rädslan för dessa grupper. De 

kom fram till att individer med erfarenhet inte har samma rädsla för den stigmatiserade 

gruppen och distanserar sig inte socialt på samma sätt som de utan erfarenhet. En annan studie 

om arbetsgivares villighet att anställa före detta kriminella visar att arbetsgivares rädsla för att 

personer med kriminell bakgrund ska begå ett brott på arbetsplatsen beror på tidigare kontakt 

med denna grupp (Giguere & Dundes, 2002). De arbetsgivare som tidigare haft kontakt med 

före detta kriminella, frekvent eller enstaka gånger, hade liten oro för att de skulle begå något 

brott på arbetsplatsen.  

Värdet av denna studie 

En sökning av artiklar på LUBsearch och EBSCOhost har gjorts och ett stort antal 

artiklar där forskarna gjort studier på chefers attityder gentemot att anställa före detta 

kriminella individer och hur benägna de är att göra det har hittats (t.ex. Swanson, Langfitt-

Reese & Bond, 2012; Lukies, Graffam & Shinkfield, 2011). Där har de bland annat kommit 

fram till att det trots allt är en hel del arbetsgivare som medvetet har anställt en före detta 
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kriminell någon gång samt att det framförallt är arbetsgivarens attityder som påverkar hur 

villiga de är att anställa före detta kriminella. Däremot ledde sökningen inte till att forskarna 

hittade några artiklar som handlar om medarbetares attityder gentemot före detta kriminella 

som kollegor. Sökorden som användes var bland annat criminals, ex-convicts, colleagues och 

employment. Oavsett vilken anledning som ligger bakom bristen på forskning så är ämnet 

relevant att forska på. Trots att det inte är medarbetarna som rekryterar nya anställda är det 

möjligt att de påverkar cheferna vid urvalet, framförallt ifall chefen är demokratisk. Lewin 

och Lippit 1952/1938 (i Svedberg 2003) skriver att demokratiska ledare är grupporienterade 

och lägger mycket tid på kommunikation vilket kan innebära att de tar hänsyn till gruppens 

attityder vid anställandet av en ny medarbetare. Om gruppen har negativa attityder gentemot 

individer som tidigare begått brott finns det risk för att chefen vid rekryteringsprocessen tar 

hänsyn till det och därmed inte anställer en före detta kriminell för att bevara gruppens 

förtroende och samarbetsvilja. Eftersom det enligt BRÅ (2015) är så viktigt med stöd från 

omgivningen och anknytning till arbetslivet för att före detta kriminella ska komma på rätt 

bana i livet är det även viktigt att de blir bemötta som medmänniskor och inte blir uteslutna på 

grund av sin bakgrund.  

Syfte  

Yrkeskriminella 
Den här studien fokuserar på före detta yrkeskriminella. Med det menas individer som 

tidigare försörjt sig på kriminella handlingar men som nu försöker börja om och integreras i 

samhället. Med andra ord, individer som avslutat sin kriminella karriär. Anledningen till valet 

att fokusera på före detta yrkeskriminella är att begreppet “kriminella” är väldigt brett. Enligt 

NE (2016) kan en straffbelagd handling kallas kriminell vilket kan innebära att en individ som 

till exempel misshandlat någon och blivit straffad för det har begått en kriminell handling. 

Individen behöver inte nödvändigtvis vara kriminell för det, trots att det i allmänhetens ögon 

kan uppfattas så. NE (2016) beskriver en kriminell som någon som vanemässigt begår brott, 

vid upprepade tillfällen, alltså inte någon som endast begår en kriminell handling. 

Yrkeskriminell blir då ett förtydligande av vilken grupp människor studien ämnar undersöka, 

nämligen de som vid upprepade tillfällen begått brott, som under en längre tid försörjt sig på 

kriminella handlingar.  
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Skillnader i attityder 
Studien intresserar sig för skillnader i attityder gentemot före detta kriminella bland 

medarbetare inom byggbranschen och inom handelsbranschen. Det intresset grundar sig i ett 

uttalande från en anonym medarbetare på KRAMI, vilket är en organisation som hjälper före 

detta kriminella förbereda sig inför arbetslivet och hitta arbete. Individen menade att de flesta 

av deras klienter får anställning inom byggbranschen men näst intill aldrig inom 

handelsbranschen. Den information stämmer även överens med forskning som gjorts av 

Holzer, Raphael och Stoll (2004) som visar att arbetsgivare inom byggnadssektorn 

tillsammans med arbetsgivare inom tillverkningsindustrin och transportsektorn är mer villiga 

att anställa personer med ett kriminellt förflutet än arbetsgivare inom andra branscher. 

Syftet med studien är alltså att undersöka ifall det finns någon skillnad i attityder 

mellan de olika branscherna, ifall någon av branscherna är mer positivt inställd eller negativt 

inställd till att ha före detta yrkeskriminella individer som medarbetare. Detta för att få en bild 

av ifall det möjligtvis kan vara attityderna på arbetsplatserna som leder till att färre får 

anställning inom handelsbranschen än inom byggbranschen. Studien undersöker även 

deltagarnas attityder till olika typer av brott, från mord till snatteri. Alltså attityder till 

kriminella handlingar och inte till yrkeskriminella. Hur villiga deltagarna är att arbeta 

tillsammans med brottslingar som begått olika typer av brott undersöktes också. Sist 

undersöker studien hur tidigare erfarenhet av före detta kriminella som kollegor påverkar 

attityder gentemot dem på arbetsplatser.  

Hypoteser  
Baserat på forskning av Holzer et al. (2004) är den första hypotesen att det kommer 

finnas fler negativa attityder gentemot före detta kriminella på arbetsplatser inom 

handelsbranschen än inom byggbranschen.  

Den andra hypotesen i den här studien baseras på Graffam et al. (2008) och är att 

individer kommer vara mindre benägna att arbeta med före detta kriminella som begått grövre 

brott, så som mord eller övergrepp mot barn, än mindre grova brott, så som snatteri eller 

rattfylleri. De brott som räknas som grova respektive milda kommer att baseras på deltagarnas 

egen rangordning av brottens allvarlighetsgrad. 

Den tredje hypotesen grundar sig i forskning av Hirschfield och Piquero (2010) samt 

Giguere och Dundes (2002) och är att de individer som tidigare har arbetat med före detta 

kriminella är mer positivt inställda till att ha dem som kollegor än individer som inte tidigare 

gjort det.   
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Sammanfattningsvis är hypoteserna: 

1. Medarbetare inom handelsbranschen kommer ha mer negativa attityder gentemot före 

detta kriminella än medarbetare inom byggbranschen. 

2. Individer kommer vara mindre benägna att arbeta med före detta kriminella som 

begått grövre brott än mildare brott.  

3. Individer med erfarenhet av före detta kriminella som kollegor kommer ha en mer 

positiv attityd gentemot dem på arbetsplatsen jämfört med de som inte har tidigare 

erfarenhet av att arbeta med före detta kriminella. 

Metod 
Studien är en kvantitativ studie där en enkät med tvärsnittsdesign använts. 

Deltagare 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval då de som fanns på plats vid tillfället för 

datainsamlingen och som hade tid att svara var de som deltog i studien. Deltagarna i 

byggbranschen var mestadels män vilket speglar könsfördelningen inom branschen väl enligt 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2013). Könsfördelningen inom handelsbranschen var mer jämn 

vilket speglar den könsfördelning som råder där (SCB, 2013).  

Antalet deltagare var totalt 84 stycken och åldrarna varierade från 17 till 71 år. Det var 

51 män (medelålder = 34.30) respektive 31 kvinnor (medelålder = 32.58) som deltog, 

resterande angav att de var av annat kön eller undvek att svara på frågan. Av de som fyllde i 

vilken bransch de arbetar inom var där 46 deltagare från handelsbranschen (medelålder = 

32.91) och 37 deltagare från byggbranschen (medelålder = 34.61). Alla deltagare rekryterades 

i Malmö och Lund. De butiker som deltog sålde allt från kläder och smycken till diverse 

andra prylar. Byggföretagen som deltog var vid tillfället placerade på olika platser i Malmö.  

Vissa individer gick med på att ställa upp från första början men avbröt innan de 

påbörjat enkäten, totalt var det tre deltagare som lämnade in en blank enkät. En del deltagare 

fyllde endast i delar av enkäten, det var max fem bortfall per fråga.  

Material 
Enkäten som användes i studien var egenkonstruerad (se Appendix 1) eftersom någon 

lämplig tidigare framställd enkät inte fanns tillgänglig. Studiens syfte, att jämföra de olika 

branschernas attityder gentemot att arbeta med före detta kriminella, var utgångspunkten för 
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framställningen av enkäten som bestod av totalt 21 frågor. De första frågorna (1-10) syftar till 

att få en generell bild av hur deltagarna anser att före detta kriminella är som arbetskollegor. I 

svarsalternativen används en skala mellan 1 och 7. 1 var det minst positiva svarsalternativet 

och 7 det mest positiva. På fråga 8 vändes dock svarsalternativen så att ett lägre värde 

indikerade en positivare syn gentemot före detta kriminella som arbetskollegor och ett högt 

värde indikerade en mer negativ syn. Frågorna utgår ifrån de aspekter forskarna anser viktiga 

vid en arbetsplats, bland annat trygghet, arbetsmoral och samarbete. Dessa egenskaper är även 

de som både Furnham (2002) och Bektaş (2015) i sina studier fått fram som önskvärda hos 

medarbetare. Sedan ställs mer personliga frågor, så som ifall deltagaren tänker att före detta 

kriminella är bra vänner och ifall de kan tänka sig att ha en tidigare dömd individ som vän. 

Dessa tio första frågor hade en Cronbach’s alpha koefficient på 0.90 vilket visar på en god 

reliabilitet. Nästa del fokuserade på specifika typer av brott. Deltagarna fick rangordna 

allvarlighetsgraden av nio olika brott: mord, vållande till annans död, rattfylleri, våldtäkt, 

övergrepp mot barn, misshandel, rån, snatteri samt alkohol- och narkotikabrott. Detta gjordes 

för att undersöka vilka brott som anses vara värre än andra och de fick sedan svara på ifall 

något av brotten är alldeles för grova för att acceptera hos en medarbetare. Dessutom fick 

deltagarna svara på ifall de har tidigare erfarenhet av att arbeta med före detta kriminella för 

att se ifall det påverkar deras attityder. Svarsalternativen på den frågan var “ja”, “nej” eller 

“jag vet inte”. Tanken är att de individer som vet om att de jobbat med tidigare dömda har 

haft en möjlighet att kunna ändra sina åsikter och attityder gentemot före detta kriminella på 

arbetsplatser. De individer som däremot svarar att de inte vet eller att de inte tidigare jobbat 

med före detta kriminella har inte kunnat göra ett sådant ställningstagande. Även ifall 

individer som svarar nej faktiskt har arbetat med en tidigare kriminell så har de inte varit 

medvetna om det och därmed inte kunnat påverkas av det. Anledningen till att alternativet 

“jag vet inte” finns med är för att det kanske inte är alltid som medarbetare får reda på ifall 

deras kollegor har ett kriminellt förflutet. 

Pilotstudie 
Innan datainsamlingen påbörjades testades enkäten i en pilotstudie. Enkäten skickades 

ut till forskarnas bekanta för att de skulle få bidra med åsikter om ifall någonting var otydligt 

eller svårt att förstå. De som deltog i pilotstudien var frivilliga och fick läsa igenom enkäten 

för att sedan återkomma med sina synpunkter. Detta ledde till en del omformuleringar i 

instruktionerna. 
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Datainsamling 
Datainsamlingen skedde i butiker i Malmö och Lund samt på byggarbetsplatser i 

Malmö. För att få tag på deltagare från handelsbranschen gav vi oss ut i butiker och frågade 

de som jobbade ifall de ville ställa upp och delta i studien. De fick förklarat för sig att det är 

en enkätstudie som tar cirka 10 minuter att svara på och handlar om attityder gentemot före 

detta kriminella på arbetsplatser.  

Platscheferna på tre olika byggen blev kontaktade, de var positivt inställda till studien 

och gick med på att låta sina arbetstagare delta i studien under arbetstid. De som befann sig på 

arbetsplatsen just vid det tillfället då forskarna kom dit fick delta i studien och de fick samma 

information som deltagarna i butikerna fick. 

Resultat 
Ett oberoende t-test utfördes för att jämföra de två olika branschernas attityder gentemot före 

detta kriminella. I analysen användes varje individs medelvärde på de tio attitydfrågorna i 

enkäten. Testet visade att det inte finns några signifikanta skillnader i poängen för 

handelsbranschen (N = 46, M = 4.82, SD = 1.03) och för byggbranschen (N = 37, M = 4.74, 

SD = 1.03, t (81) = .35, p = ns, two-tailed, se figur 1). Effektstorleken var väldigt liten (eta 

squared = .002). Resultatet innebär att oavsett bransch, handel eller bygg, har deltagarna i 

studien liknande attityder gentemot före detta kriminella på arbetsplatser. 

 

 
Figur 1 – Skillnaden i attityder mellan handelsbranschen och byggbranschen 
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Övergrepp mot barn, mord och våldtäkt - de värsta brotten 
Deltagarna fick rangordna nio olika brott utefter vilka brott de själva ansåg vara värst. 

Resultaten var väldigt lika i de båda grupperna och presenteras i tabell 1. Som framkommer i 

tabellen är det värsta brottet enligt individer inom båda branscherna övergrepp mot barn och 

det mildaste är enligt båda branscher snatteri. De enda brott som inte blivit placerade i samma 

ordning är rattfylla och misshandel. Resultatet tyder på att bilden av vilka brott som är värst 

respektive mildast är ganska generell och skiljer sig inte mycket åt beroende på vilken 

bransch individerna jobbar inom.  

Deltagarna fick även rangordna hur de tror att allmänheten uppfattar brottens 

allvarlighetsgrad och inte heller det resultatet skiljer sig så mycket från resultatet i tabell 1.  

 
Tabell 1 – Deltagarnas rangordning av olika brotts allvarlighetsgrad, från 1 (värst) till 9 (mildast) 

 Bygg Handel 

1 Övergrepp mot barn Övergrepp mot barn 

2 Mord Mord 

3 Våldtäkt Våldtäkt 

4 Vållande till annans död Vållande till annans död 

5 Rattfylla Misshandel 

6 Rån Rån 

7 Misshandel Rattfylla 

8 Narkotika- och alkoholbrott Narkotika- och alkoholbrott 

9 Snatteri Snatteri 
 

Individerna fick sedan namnge de brott som de ansåg vara alldeles för allvarliga för 

att tänka sig att ha en medarbetare som begått ett sådant brott. De brott som flest deltagare 

namngav var mord, övergrepp mot barn och våldtäkt. Inom handels var det 42.6 % som 

nämnde mord, 38.3 % som nämnde övergrepp mot barn och 38.3 % som nämnde våldtäkt. 

Inom bygg var det 24.3 % som nämnde mord, 35.1 % som nämnde övergrepp mot barn och 

32.4 % som nämnde våldtäkt. Resten av brotten var det max fyra personer som nämnde och 

därför gjordes inga vidare analyser av dem.  

T-test för oberoende grupper utfördes för att jämföra ifall det finns någon skillnad i 

hur villiga de olika branscherna är att arbeta med individer som begått mord, övergrepp mot 

barn respektive våldtäkt. Ingen av de tre analyserna visade några signifikanta skillnader 
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mellan handelsbranschen och byggbranschen för mord (handel - M = .77, SD = .43, bygg - M 

= .60, SD = .51), övergrepp mot barn (handel - M = .69, SD = 0 .47, bygg - M = .87, SD = .35) 

eller för våldtäkt (handel - M = .69, SD = .47, bygg - M = .80, SD = .41). Effektstorlekarna för 

samtliga tre brott (mord - eta squared = .03, övergrepp mot barn - eta squared = .04 och 

våldtäkt - eta squared = .01) var väldigt små.  

Betydelsen av erfarenhet 

För att se ifall det fanns det finns någon annan faktor som påverkar individers attityder 

gentemot före detta kriminella på arbetsplatsen genomfördes envägsanova analyser med den 

oberoende faktorn kön, ålder, avslutad utbildning samt tidigare erfarenhet av att arbeta med 

före detta kriminella. För faktorerna kön (man - M = 4.88, SD = 1.04, kvinna - M = 4.65, SD = 

.99), ålder (M = 4.77, SD = 1.02) samt avslutad utbildning (grundskola - M = 4.49, SD = .89, 

gymnasium - M = 4.77, SD = 1.06, eftergymnasial - M = 4.87, SD = .99) fanns ingen 

signifikant skillnad (se tabell 2).  

 
Tabell 2 – Resultatet av attityder med oberoende faktorer ”kön”, ”ålder” och ”avslutad utbildning” 

  Medelvärde Standardavvikelse 
Kön Man 4.88 1.04 
 Kvinna 4.55 .99 

Ålder  4.77 1.02 

Avslutad utbildning Grundskola 4.49 .89 
 Gymnasium 4.77 1.06 
 Eftergymnasial 4.87 .99 

 

Däremot fanns det en signifikant skillnad beroende på tidigare erfarenhet av att arbeta med 

före detta kriminella (F (2, 78) = 5.89, p = .004). Post hoc jämförelser, där Bonferroni 

användes, avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan gruppen som svarade att de 

tidigare har arbetat med en före detta kriminell (ja-gruppen, M = 5.32, SD = .87) och mellan 

gruppen som inte visste (vet inte-gruppen, M = 4.44, SD = .95). Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan ja-gruppen och de som inte tidigare jobbat med en före detta kriminell (nej-

gruppen, M = 4.74, SD = 1.00). Inte heller mellan vet inte-gruppen och nej-gruppen (se figur 

2). 
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Figur 2 – Resultatet av attityder med den oberoende faktorn ”tidigare erfarenhet” 

 

På grund av ovan signifikanta resultat ansåg forskarna det intressant att undersöka mellan 

vilka specifika egenskaper skillnaderna låg. De egenskaper vi testade, med en envägsanova, 

var pålitlighet, samarbetsvilja och arbetsmoral (utifrån frågorna: Anser du att före detta 

kriminella är pålitliga som arbetskamrater? Är före detta kriminella lätta att samarbeta med? 

Anser du att före detta kriminella har hög arbetsmoral?). Valet av vilka egenskaper som skulle 

undersökas grundade sig i Furnham (2002) och Bektaş (2015) forskning om vilka egenskaper 

som är önskvärda hos medarbetare. För egenskapen pålitlighet fanns ett signifikant resultat (F 

(2, 78) = 5.37, p = .007, se figur 3). Efterföljande post hoc tester, där Bonferroni användes, 

visade på en signifikant skillnad mellan ja-gruppen (M = 5.08, SD = 1.47) och både nej-

gruppen (M = 4.07, SD = 1.33) och vet inte-gruppen (M = 4.06, SD = 1.04), men det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan nej-gruppen och vet inte-gruppen. För egenskapen 

samarbetsvilja blev resultatet också signifikant (p = .001, där Welch användes) för ja-gruppen 

(M = 5.35, SD = 1.19), nej-gruppen (M = 4.48, SD = 1.33) och vet inte-gruppen (M = 4.06, SD 

= 1.00). Egenskapen arbetsmoral visade inte på något signifikant resultat (ja-gruppen - M = 

4.96, SD = 1.20, nej-gruppen - M = 4.59, SD = 1.35, vet inte-gruppen - M = 4.26, SD = 1.15). 
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Figur 3 – Resultatet av medelvärdet med den oberoende faktorn ”tidigare erfarenhet” på den beroende faktorn 

pålitlighet hos före detta kriminella 
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Samma inställning inom bygg- och handelsbranschen 
En av hypoteserna för den här studien var att medarbetare inom handelsbranschen 

skulle ha mer negativa attityder gentemot före detta kriminella individer än medarbetare inom 

byggbranschen. Resultatet av undersökningen ger dock inget stöd för den hypotesen, 

oberoende av vilken bransch som deltagarna arbetar inom är deras attityder gentemot före 
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är representativt innebär det att ett stort antal arbetsplatser gör registerkontroll med tanke på 

hur många företag som finns inom dessa branscher. Det kan förklara varför före detta 

kriminella har svårt att få jobb inom handelsbranschen, dock inte varför de får jobb inom 

byggbranschen.  
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En annan anledning kan vara att deltagarna har implicita fördomar istället för 

explicita. Enkäten mäter fördomar som medarbetarna är medvetna om men negativa attityder 

kan ibland vara svåra att fånga upp på det sättet. Därmed kan deltagarna vara uppriktiga i sina 

svar fastän de egentligen besitter attityder som är mer negativa än de visar utåt.  

Grova brott är värre än mildare 
Den andra hypotesen i den här studien var att individer skulle vara mindre benägna att 

ha kollegor som tidigare begått grövre brott än mildare brott. Den hypotesen fick visst stöd i 

undersökningen då de tre brott som rangordnades som mest allvarliga även var de tre brott 

som mest frekvent nämndes som för allvarliga, individer kan inte tänka sig att ha en 

medarbetare som begått så grova brott. Dessa brott var mord (N = 29), övergrepp mot barn (N 

= 31) och våldtäkt (N = 30). Det faktum att det inte var någon skillnad i hur allvarliga brotten 

ansågs vara och hur villiga deltagarna var att arbeta med någon som begått ett allvarligt brott 

inom handelsbranschen och inom byggbranschen är i linje med resultatet rörande den första 

hypotesen. Attityderna gentemot före detta kriminella är ungefär likadana oberoende av 

vilken bransch individen jobbar inom.  

Enligt Graffam et al. (2008) är arbetsgivare mindre benägna att anställa individer som 

begått grövre brott, vilket verkar spegla sig även i attityderna hos medarbetarna på 

arbetsplatser. Även ifall attityderna gentemot att arbeta med före detta kriminella lutar åt ett 

positivt håll är det alltså vissa brott som är alldeles för allvarliga. Detta skulle tyda på att före 

detta kriminella som begått grova brott, så som mord, våldtäkt eller övergrepp mot barn, 

kommer få det svårare att komma ur de kriminella banorna än före detta kriminella som 

begått till exempel narkotikabrott eller misshandel.  

Svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden för de som begått grova brott kan leda 

till att valet att istället återgå till de kriminella banorna faller sig mer naturligt. Enligt Social 

learning theory är det exempelvis viktigt med ett arbete och en omgivning som inte består av 

kriminella för att risken för återfall i brott ska minska. För de före detta kriminella som begått 

så pass grova brott, att chansen för att få ett jobb minskar, är det desto större chans att de 

återgår till det kriminella liv de känner till. Ifall däremot det lagförslag som lagts fram som 

försvårar för arbetsgivare att få ett utdrag ur belastningsregistret träder i kraft kan även 

individer som begått väldigt grova brott få en chans på arbetsmarknaden. Om de väl kan få ett 

jobb så blir det mycket lättare för dem att integreras i samhället och börja leva ett hederligt 

liv. Social control theory menar att rädslan för att till exempel förlora sitt arbete hindrar före 



 20 

detta kriminella ifrån att återfalla i ett brottsligt beteende, men för att den rädslan ska 

uppkomma krävs det att de får möjligheten till ett jobb från första början.  

Tidigare erfarenhet av kriminella kollegor 
Resultatet av de som tidigare arbetat med före detta kriminella visade sig skilja 

signifikant från de som inte visste ifall de arbetat med tidigare dömda, vilket delvis stödjer 

studiens tredje hypotes. De deltagarna som visste att de arbetat med en tidigare dömd hade 

mer positiva attityder än de som inte visste. Detta stämmer delvis överens med tidigare 

forskning av Hirschfield och Piquero (2010) samt Giguere och Dundes (2002). Individer som 

tidigare har erfarenhet av före detta kriminella är mer villiga att arbeta med dem än individer 

som inte har det. Trots att det inte var någon signifikant skillnad mellan de som har jobbat 

med tidigare dömda och de som inte har det så kan det i figur 2 ändå ses en ganska stor 

skillnad. Därmed kan det antas att de fortfarande skiljer sig åt i sina attityder och att de som 

har tidigare erfarenhet av före detta kriminella på arbetsplatser faktiskt har mer positiva 

attityder gentemot dem än de som inte har någon erfarenhet av det. Det skulle kunna innebära 

att ifall företag inom handelsbranschen bara tog första steget till att anställa en före detta 

kriminell så skulle attityderna gentemot dem förändras och bli ännu mer positiva. Överlag är 

det redan ganska positiva attityder bland medarbetarna så problemet ligger inte där, det verkar 

vara arbetsgivarna som inte vill anställa individer med ett kriminellt förflutet. Giguere och 

Dundes (2002) kom däremot fram till att arbetsgivare som tidigare har anställt före detta 

kriminella har förtroende för dem, de litar på att de inte ska begå något brott på arbetsplatsen. 

Det är viktigt att den här informationen når ut till arbetsgivarna. För, resultatet av den här 

studien samt Giguere och Dundes (2002) studie, att individer som tidigare arbetat tillsammans 

med före detta kriminella och arbetsgivare som har anställt individer med kriminellt förflutet 

båda har mer positiva attityder än de som inte har det, måste uppmärksammas. Det bör inte 

finnas någon rädsla bland arbetsgivare eller medarbetare, för som Jolson (1975) skriver är 

före detta kriminella bra arbetare plus att då före detta dömda får ett jobb så bidrar det till 

möjligheten för dem att starta om och komma ur de kriminella banorna. Precis som Bahr et al. 

(2010) nämner är det viktigt att de får arbeta, och ju fler timmar de arbetar desto mindre tid 

har de till att umgås med kriminella individer som kan leda dem på fel spår igen.  

De tester som gjordes, över huruvida tidigare erfarenhet av att ha arbetat med 

individer med ett kriminellt förflutet påverkar attityder, visade på ett signifikant resultat när 

det kommer till pålitlighet. De som tidigare arbetat med före detta kriminella ansåg att de är 

pålitliga som medarbetare, men de som inte arbetat med någon tidigare eller inte visste ansåg 
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inte att de var lika pålitliga. Även egenskapen samarbetsvilja visade sig ha en signifikant 

skillnad mellan de som har erfarenhet och de som inte har det eller inte vet. Detta kan bero på 

stereotypisering, alltså att de som inte har erfarenhet av individer med ett kriminellt förflutet 

generaliserar deras egenskaper utefter vad de tror om hela gruppens egenskaper. Den 

allmänna bilden av före detta yrkeskriminella är kanske inte att de är pålitliga eller 

samarbetsvilliga, vilket leder till att individer, som inte har någon erfarenhet av tidigare 

dömda, tror att ingen av dem är pålitliga eller samarbetsvilliga. De som tidigare jobbat med en 

person med kriminellt förflutet har eventuellt fått erfara att vissa av dem faktiskt är pålitliga 

eller samarbetsvilliga och gör därför inga stereotypiseringar. Detta påminner även om out-

group homogenity bias. Individer som inte arbetat med före detta kriminella ser dem alla som 

just kriminella, de är alla likadana. De individer som däremot har erfarenheter av dem på 

arbetsplatser har större förståelse för att det inte är så. Förståelse för att vissa tidigare dömda 

vill förändras och göra någonting bra med sitt liv, även ifall inte alla vill eller har förmågan att 

börja ett nytt liv utan kriminalitet. Därmed har de mer positiva attityder gentemot dem, de har 

sett att de är pålitliga och samarbetsvilliga medarbetare trots sin bakgrund. 

Enkätens reliabilitet 
Enkäten hade ett Cronbach’s alpha på 0.90, på de tio frågorna som mätte attityder, 

vilket är väldigt högt. Det tyder på att de hade hög reliabilitet och att frågorna var tillförlitliga. 

Trots det kan det vara andra faktorer som gör att det inte blev ett signifikant resultat i 

skillnaderna mellan handelsbranschen och byggbranschen. Exempelvis är det möjligt att det 

faktiskt inte finns några skillnader mellan handelsbranschen och byggbranschen, att de har 

ungefär samma attityder gentemot före detta kriminella på arbetsplatser. Det övergripande 

medelvärdet var 4,8 (där 4 innebär att de varken är för eller emot) vilket tyder på att de flesta 

faktiskt är positivt inställda, om än inte så extremt mycket.  

Möjliga felkällor 
Ett problem som dök upp vid datainsamlingen var att vissa deltagare medgav att de 

hade svårt att svara på de tio frågor som handlar om attityder gentemot före detta kriminella. 

Deltagarna tyckte att svaren berodde på vilken typ av kriminell bakgrund det handlade om, 

trots att det i instruktionerna beskrevs att det handlade om att förhålla sig till före detta 

yrkeskriminella. Dock kan missförstånd eller glömska ha försvårat det för deltagarna, 

halvvägs igenom enkäten kanske de glömt bort att det var yrkeskriminella de skulle ha i 

åtanke när de svarade. Detta problem kan vara en anledning till att det inte fanns några 
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signifikanta skillnader mellan de båda gruppernas attityder. De som inte riktigt förstod att de 

skulle tänka rent hypotetiskt på vad de tror om före detta yrkeskriminella på arbetsplatsen 

svarade antingen inte alls på de frågorna eller så fyllde de i alternativet i mitten, som alltså 

innebar att de varken tyckte för eller emot. Deras svar kan tänkas ha påverkat medelvärdet av 

hela gruppens svar till den grad att resultatet inte blev signifikant. Ifall enkätens instruktioner 

hade varit ännu tydligare, alternativt att forskarna förklarat mer noggrant hur deltagarna skulle 

besvara enkäten i förväg, är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda. Eventuellt borde 

pilotstudien ha gjorts mer omfattande för att få in fler synpunkter och åsikter om enkätens 

tydlighet.  

En annan anledning till att resultatet inte blev signifikant kan vara social önskvärdhet. 

Individerna inom byggbranschen satt i grupp när de svarade på enkäten, fastän deras svar var 

individuella, vilket kan ha lett till att svaren påverkades av vad som är socialt accepterat. De 

som deltog inom handelsbranschen, trots att de flesta var ensamma när de svarade, kanske 

inte ville verka negativt inställda framför forskarna. Inom handel, där de arbetar extremt 

mycket med service, är det viktigt att vara precis lika trevlig oavsett vem som kommer in i 

butiken. Ifall de då i studien visar att de har negativa attityder gentemot en viss grupp 

individer skulle detta strida mot deras arbetsuppgifter, eller deras arbetsmoral. 

Urvalens representativitet 
I vårt urval av deltagare från handelsbranschen har vi med respondenter från ett brett 

spektrum av olika sorts butiker, vilket gör urvalet relativt representativt. Däremot hade det 

varit mer representativt ifall vårt urval varit större. Det var 47 deltagare från handelsbranschen 

vilket är en bra siffra, men ifall resultatet ska kunna generaliseras till populationen behöver 

urvalet bestå av fler deltagare. Urvalet inom byggbranschen är inte representativt för 

populationen eftersom det endast var större byggföretag som deltog. För att få det resultatet 

mer representativt hade vi antagligen behövt komplettera med svar från mindre företag inom 

byggsektorn samt fler deltagare då urvalet i denna studie endast bestod av 37 deltagare.  

Slutord 
Resultatet av den här studien har inte visat att attityderna gentemot före detta kriminella på 

arbetsplatser skiljer sig åt mellan handelsbranschen och byggbranschen. Däremot pekar 

resultaten på att de flesta individer inom båda branscher är positivt inställda till att ha före 

detta kriminella som arbetskollegor. Trots de positiva inställningarna finns det vissa brott som 
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är alldeles för allvarliga och individer som begått sådana brott är mindre önskvärda som 

kollegor än individer som begått mildare brott. Studien visar även att de som har erfarenhet av 

att arbeta med före detta kriminella är mer positivt inställda till att ha dem som kollegor, de 

anser framförallt att de är pålitliga och samarbetsvilliga.  

Det är viktigt att uppmärksamma de svårigheter som före detta kriminella möter inför 

arbetsmarknaden för att öppna ögonen för både arbetsgivare och medarbetare. För att 

samhället ska kunna hjälpa fler individer att komma ur de kriminella banorna är det viktigt att 

de får ett jobb och att de på sin arbetsplats blir bemötta som medmänniskor. Därför är det 

viktigt att det kommer ut att attityderna gentemot före detta kriminella faktiskt inte är negativa 

och att de som arbetat med tidigare dömda har goda erfarenheter av det. Eftersom 

diskrimineringslagen inte innefattar individer med ett brottsregister borde istället 

fackföreningarna uppmana företagen att i sina policys involvera bestämmelser kring 

anställning av före detta kriminella. De bör även uppmana företagen till att anställa individer 

som har ett kriminellt förflutet eftersom forskning visat att de trots allt är pålitliga och 

samarbetsvilliga medarbetare.  

Fortsatt forskning 
I fortsatt forskning vore det intressant att undersöka hur de olika företagens policys ser 

ut när det kommer till anställning av före detta kriminella. Ifall företagen har en policy som 

försvårar för tidigare dömda att få en anställning, trots att de egentligen inte har rätt att begära 

utdrag ur belastningsregistret, bör även detta uppmärksammas. Förhoppningsvis kommer 

kontrollerna av utdrag att begränsas vilket kan förbättra möjligheterna för tidigare dömda att 

få ett arbete.  

Det vore även intressant att undersöka ifall de någorlunda positiva attityder som fanns 

i den här studien inom handelsbranschen och byggbranschen även går att finna inom andra 

branscher. Handel och bygg är antagligen inte de enda branscher som individer med ett 

kriminellt förflutet arbetar inom. Ett annat test som vore intressant att göra är ett IAT-test, för 

att mäta de implicita attityderna istället för de explicita. Det skulle antagligen ge ett 

annorlunda resultat ifall forskare kunde komma åt de fördomar som är omedvetna för 

individen själv. 
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Appendix 1 
 

 
 
     Institutionen för psykologi 
 
 
 
 
 
 
Vi är två studenter vid Lunds Universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats i psykologi 
och vi är intresserade av attityder gentemot före detta kriminella på arbetsplatser. Enkäten är 
anonym och frivillig vilket innebär att du när som helst kan välja att avbryta genomförandet. 
All data kommer att hanteras konfidentiellt och det övergripande resultatet kommer att 
presenteras i vår kandidatuppsats, ingen personlig information kommer spridas.  
 
Genom att svara på enkäten godkänner du att vi använder resultatet i vår studie.  
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Enkäten undersöker attityder gentemot före detta yrkeskriminella, med det menar vi individer 
som tidigare försörjt sig på kriminella handlingar under en längre tid men som nu avslutat sin 
kriminella karriär och försöker börja om och integreras i samhället.  
 
 
Följande frågor syftar till att jämföra hur det är att jobba med en kriminell jämfört med en 
icke-kriminell kollega (generellt sett).  
Ringa in ditt svar där 1 betyder inte alls och 7 betyder väldigt. 
 
 
Känner du dig trygg med att ha en före detta kriminell som arbetskollega?  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls trygg       Väldigt trygg 
 
 
 
Är före detta kriminella villiga att göra ett bra arbete? 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls villiga       Väldigt villiga 
 
 
Är före detta kriminella lätta att samarbeta med? 
 
  1 2 3 4 5 6 7  
Inte alls lätta       Väldigt lätta 
 
 
Anser du att före detta kriminella kan bidra till ett positivt arbetsklimat? 
 
  1 2 3 4 5 6 7  
Inte alls mycket      Väldigt mycket 
  
 
Anser du att före detta kriminella har hög arbetsmoral? 
 
  1 2 3 4 5 6 7  
Inte alls hög       Väldigt hög 
 
 
Anser du att före detta kriminella är pålitliga som arbetskamrater? 
 
  1 2 3 4 5 6 7  
Inte alls pålitliga      Väldigt pålitliga 
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Är du villig att ha en före detta kriminell som arbetskollega? 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls villig       Väldigt villig 
 
 
Är det rimligt att misstänka en före detta kriminell kollega ifall någonting oförklarligt 
skulle försvinna från arbetsplatsen? 
 
  1 2 3 4 5 6 7  
Inte alls rimligt       Väldigt rimligt 
 
 
Skulle du kunna vara vän med en före detta kriminell? 
 
  1 2 3 4 5 6 7  
Inte alls       Absolut 
 
 
Är före detta kriminella bra vänner? 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls bra       Väldigt bra 
 
 
Vilket brott tror du allmänheten ser som värst ur ett moraliskt perspektiv (inte baserat på hur 
höga straffen är)?  
Rangordna brotten från 1-9 där 1 är värst och 9 är mildast. 
 
Mord_____ 
Vållande till annans död_____ 
Rattfylla_____ 
Våldtäkt_____ 
Övergrepp mot barn_____ 
Misshandel_____ 
Rån_____ 
Snatteri_____ 
Narkotika- och alkoholbrott_____ 
 
 
Vilket brott anser du vara det värsta ur ett moraliskt perspektiv (inte baserat på hur höga 
straffen är)?  
Rangordna brotten från 1-9 där 1 är värst och 9 är mildast. 
 
Mord_____ 
Vållande till annans död_____ 
Rattfylla_____ 
Våldtäkt_____ 
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Övergrepp mot barn_____ 
Misshandel_____ 
Rån_____ 
Snatteri_____ 
Narkotika- och alkoholbrott_____ 
 
 
Utefter hur du själv har rangordnat brotten, skulle du ha större problem med att arbeta med 
någon som begått ett värre brott än ett mildare brott? Kryssa i ditt val. 

Ja    

Nej    

Vet inte  
 
 
Ifall svaret är ”ja” på ovanstående fråga, är det något/några utav brotten som skulle innebära 
att du inte alls skulle kunna tänka dig att vara kollega med en person som begått något/några 
sådana brott? I så fall vilket/vilka? 
 
 
 
 
Vilken bransch arbetar du inom:________________________ 
 
 
Hur många år har du arbetet inom ditt nuvarande yrke?_____ 
 
 
Kön: 

Man    

Kvinna   

Annat   
 
 
Ålder:_____ 
 
 
Avslutad utbildning i: 

Grundskola    

Gymnasium    

Eftergymnasial utbildning  

Ingen     
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Vilken bransch tror du att de flesta före detta kriminella hamnar inom? 
____________________ 
 
 
Har du någon gång arbetat tillsammans med en före detta kriminell inom den bransch som 
du nu jobbar inom? 

Ja   

Nej   

Vet inte  
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


