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Sammanfattning 
  
Studiens syfte var att undersöka hur före detta intagna upplever möjlighet till arbete efter 

frigivning samt ta reda på hur de blir bemötta av arbetsgivare. Tidigare forskning visar att det 

finns svårigheter för tidigare dömda att återintegreras på arbetsmarknaden samt att 

arbetsmöjligheterna skiljer sig kraftigt mellan personer som inte är dömda och de som är 

tidigare dömda. Detta eftersom arbetsgivare vill skydda organisationen från brottslighet. 

 

Teorierna om stigmatisering och stämpling utgör stora delar av arbetet och analyseras 

tillsammans med informanternas uttalanden i analysdelen. Studien består av en kvalitativ 

metod med en fenomenologisk ansats med fokus på sex kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. I resultat och analysdelen har jag lyft fram fyra teman som är: självstigmatisering, 

det dolda stigmat, självuppfyllande profetia och arbetsgivarens respekt för stigmatisering. 

Slutligen visar huvud resultatet att informanterna i undersökningen befinner sig i en 

avvikande grupp som har svårt för att återanpassa sig på arbetsmarknaden. Flera av 

faktorerna till detta är att de fortsätter stigmatiseras och stämplas i anställningsprocesser 

utifrån tidigare brott, något som därmed begränsar arbetsmöjligheterna ytterligare. Resultatet 

visar dessutom på att ingen av informanterna erfarit att de blivit bemötta på ett annorlunda 

sätt, något som kan bero på att man vanligtvis brukar respektera en annan persons stigma i 

sociala grupper. 

  

  
Nyckelord: Belastningsregister, återintegrering, arbetsmarknaden, stämpling, stigmatisering 
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Abstract 
  
The purpose of the study was to investigate how former inmates experience the opportunity 

to work after served prison sentence and find out how they are treated by employers. Previous 

research shows that there are difficulties for previously convicted people to be reintegrated 

into the labour market and that job opportunities differ greatly between people who are not 

convicted and those who are previously convicted. This is because employers want to protect 

the organization from crime. 

  

The theories of stigmatization and stamping make up much of the work and are analyzed 

together with the informants' statements in the analysis part. The study consists of a 

qualitative method with a phenomenological approach focusing on six qualitative 

semi-structured interviews. In the results and the analysis section I have highlighted four 

themes that are: self-stigmatization, the hidden stigmatization, self-fulfilling prophecy and the 

employer's respect for stigmatization. Finally, the main result shows that the informants in 

the survey are in a deviant group who have difficulty in reintegrating into the labour market. 

Several of the factors for this are that they continue to be stigmatized and stamped in 

employment processes based on previous crimes, which further limits the job opportunities. 

The result also shows that none of the informants have experienced that they have been 

treated in a different way, which may be because one usually respect another person's stigma 

in social groups. 
  

  
Keywords: Criminal record, reintegration, labor market, stamping, stigmatization 
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Förord 
  
Under studiens gång har jag fått en fantastiskt hjälp från min handledare Majken Jul Sørensen 

som jag i första hand vill rikta ett stort tack till. Jag vill dessutom tacka mina informanter från 

KRIS och från min bekantskapskrets som anförtrott sig till mig med sina erfarenheter och 

upplevelser. Utan er vilja av att dela med er hade inte min studie varit möjlig att genomföra. 

En klapp på axeln är vi alla värda för ett sådant otroligt bra engagemang! 

  
Pauline Bärgh 

Karlstads universitet 2019 
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1. Inledning 
Personer som blivit dömda i domstol ska ställas inför rätta och sona för brott som de gjort sig 

skyldiga till, men att de senare ska erbjudas en ny chans i samhället glöms tyvärr allt mer 

bort. Arbetsgivare lägger allt mer fokus på om arbetssökande förekommer i ett 

belastningsregister eller inte. Kriminologisk forskning visar att individer som förekommer i 

ett belastningsregister har svårigheter med att ta sig ut på arbetsmarknaden då deras 

kriminella bakgrund utgör ett hinder för många arbetsgivare. De fortsätter att stigmatiseras 

trots att de sonat sina brott (Carter, 2009). Samtidigt visar forskning att om man ska förhindra 

återfall är ett arbete den bästa vägen att gå (Backman, 2012). Men hur erbjuds man arbete om 

man fortsätter att stämplas och arbetsgivare sållar bort dessa människor från 

rekryteringsprocessen? Särskilt när deras belastningsregister fortfarande kommer att synas tio 

år framåt efter man avtjänat ett fängelsestraff. Statistik från Rättsavdelningen inom polisen 

som behandlar belastningsregister visade att det år 2003 gjordes omkring 133 000 utdrag från 

det nationella belastningsregistret inom samtliga branscher. Tretton år senare låg siffran på 

1 050 000 belastningsregisterutdrag (Håkansson, 2017).  

 

Belastningsregister är naturligtvis ett bra verktyg för att eventuellt upptäcka olämpliga 

bakgrunder hos individer, synnerligen inom människobehandlande arbeten. Men det finns 

alltid två sidor av samma mynt, i takt med att fler begär om belastningsregisterutdrag riskerar 

fler tidigare dömda att bli uteslutna från arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan bidra med ett 

samhällsproblem (Backman, 2012). Det som tidigare var ett tidsbestämt fängelsestraff har 

plötsligt blivit en livstidsdom.  

 

Att låta tidigare dömda ha en stabil sysselsättning skulle i sin tur leda till goda framsteg och 

förbättringar av den offentliga säkerheten i samhället, dels för att det skulle ge samhället en 

större arbetskraft, nedskärning av brott och straffkostnader samt ett ökat antal skattebetalare. 

Sysselsättning motiverar tidigare dömda att ta hänsyn till lagen och inleda ett hederligt liv 

som därav minskar sannolikheten till återfall för brottslig verksamhet. Att ha en 

sysselsättning kan därmed vara avgörande för att leva ett fritt liv från brottslighet (Ahmed & 

Lång 2017). Dock är hindret stort för denna grupp då 75 procent av klienterna inom 

kriminalvården saknar förankring på arbetsmarknaden innan påbörjat straff. 
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Kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för fängelser, häkten och frivård. 

Arbetsuppgifterna ligger till grund i att tillsammans med åklagare, polis och domstolar 

minska brottsligheten. För att uppnå ett önskvärt samhälle arbetar kriminalvården med att 

påverka deras klienter genom att inte återfalla i brottslighet (Kriminalvården, u.å).  

  

Individer som utsätts för svårigheter på arbetsmarknaden på grund av belastningsregistret 

kommer benämnas som före detta intagen respektive tidigare dömda i undersökningen. Trots 

att jag utgår från deras perspektiv är jag medveten om att berättelserna även har en annan 

sida, det vill säga de eventuella offer som drabbats. Oavsett detta anser jag att man för 

samhällets bästa bör belysa och arbeta långsiktigt med att skapa ett stabilare samhälle, 

eftersom desto mer tidigare dömda utesluts från arbetsmarknaden, ju fler samhällsproblem 

riskerar vi att få i längden.  

 

Den här studien utgår ifrån en fenomenologisk ansats, vilket innebär att intervjuerna 

koncentrerar sig på respondenternas egna erfarenheter och livsvärld, där deras uppfattning 

och syn är i fokus. Att använda mig av en fenomenologisk ansats är på så sätt ett bra 

tillvägagångssätt då studiens syfte är att undersöka informanternas egna upplevelser och 

erfarenheter. En kvalitativ metod är dessutom ett givet val eftersom den bidrar till att 

informanternas tankar, åsikter och känslor synliggörs tydligare än vad en kvantitativ metod 

skulle göra (Kvale & Brinkmann, 2009). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur före detta intagna upplever möjlighet till arbete 

efter frigivning samt ta reda på hur de blir bemötta av arbetsgivare. 

  
● Hur upplever före detta intagna deras möjligheter till arbete efter frigivning? 

● Hur blir före detta intagna bemötta av arbetsgivare? 

1.2 Definition av begreppet återfall 

Återfall innebär att en individ efter avtjänat straff gör sig skyldig till ett nytt brott och blir 

dömd till ny påföljd. Återfallen begränsas till klienterna som har avtjänat sitt straff inom 

Kriminalvården och blir sedan dömda till ny påföljd inom Kriminalvården. Ett återfall 
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innebär att brottet och domen infaller inom tre år efter det avtjänade straffet. För att det ska 

räknas som ett återfall ska domen fastställts alternativt att klienten påbörjat verkställigheten 

under den period han blivit uppföljd. Från år 2015 till år 2018 var det 29 procent som återföll 

i brott (Kriminalvården, 2018). Nedan följer en tabell från Kriminalvården, tabellen visar 

andelen återfall i brott mellan år 1994-2015. 
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 2. Tidigare forskning 

Mina sökningar efter tidigare studier genomfördes i Google Scholar där jag använde 

nyckelorden: Employability, Ex-Prisoners, återintegrering, arbetsmarknaden, avtjänat 

fängelsestraff. 

 

I studien The employability of ex-offenders: a field experiment in the Swedish labor market 

som är skriven av Ali M. Ahmed och Elisabeth Långs (2017) framkommer det att det finns 

svårigheter för tidigare dömda att integreras på arbetsmarknaden och i samhället.  I 

undersökningen testade författarna diskrimineringshypotesen genom att använda ett 

korrespondensprovfältförsök där skriftliga arbetssökningar har varit fiktiva i syfte för att 

undersöka arbetsgivares respons. Den här metoden har också använts för att författarna även 

vill undersöka hur diskriminering ser ut på på arbetsmarknaden på grund av kön, “ras” samt 

olika egenskaper som exempelvis handikapp, attraktivitet och sexuell läggning. Dessa fiktiva 

CV och personliga brev skickades ut till olika yrken som både är mansdominerade och 

kvinnodominerade, författarna inkluderade dessutom både lågutbildade och högkvalificerade 

yrken. Dessa arbetssökningar innehöll CV:n och personliga brev från fiktiva personer med ett 

kriminellt belastningsregister och utan ett kriminellt belastningsregister där personernas 

namn även var typiskt svenska. I de personliga breven avslöjade de fiktiva personerna att de 

tidigare varit dömda, detta för att signalera goda avsikter, visa ånger men också ge intrycket 

av att sökandena inte ville dölja något från deras förflutna.  

 

Efter att experimentet genomförts fann författarna starkt stöd för att tidigare dömda hade 

diskriminerats i anställningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden. Detta inom yrken 

som bland annat skola, resturang, försäljning, kontorsarbeten och mjukvaruutvecklare. Att bli 

nekad anställning på grund av sin bakgrund kan resultera i att individen kan komma att 

uppleva isolering och diskriminering, något som i ett senare skede kan ge upphov till ett 

samhällsproblem. Det vill säga högre kriminalitet, större straffkostnader, lägre antal 

skattebetalare, fler brottsoffer och mindre arbetskraft riskerar att bli det slutgiltiga resultatet 

när tidigare dömda blir berövade sina arbetsmöjligheter. Mänskliga resurser riskerar att gå till 

spillo om tidigare kriminella inte ges en andra chans från samhället, det är därför av stor 
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betydelse att få tidigare kriminella integrerade på arbetsmarknaden. Författarna upptäckte 

dessutom att diskrimineringen var större inom kvinnodominerade och högkvalificerade yrken 

än mansdominerade yrken. De tidigare kriminella skulle på så vis bli mer accepterade i yrken 

som exempelvis lastbilschaufför respektive mekaniker-arbeten. I studien presenteras en tabell 

som anger de genomsnittliga svarsfrekvenserna utifrån hur möjligheterna såg ut för de fiktiva 

personerna när de sökte arbete. Författarna tillämpade totalt 1039 arbetssökningar i 

undersökningen som skickades iväg till olika arbetsgivare. I tabellen finner författarna att den 

positiva svarsfrekvensen varierade starkt mellan arbetssökande som har kriminell bakgrund 

och de som inte har ett kriminellt förflutet. Personer utan ett belastningsregister fick ett 

positivt svar från arbetsgivarna i 28 % av fallen medan tidigare kriminella fick ta emot 

positivt svar från arbetsgivarna i 16 % av fallen. Detta innebär att de icke-dömda fick ta emot 

72 % mer positiva svar än de som tidigare varit dömda (Ahmed & Lång 2017). 

  

I artikeln The Perceived Employability of Ex-Prisoners and Offenders bekräftar författarna 

Joseph Graffam, Alison J. Shinkfield och Lesley Hardcastle att det finns allmän motvilja från 

arbetsgivare att vilja anställa personer som finns med i ett belastningsregister. Studiens 

riktning är en kvantitativ metod som har använts i syfte för att undersöka hur fyra olika 

gruppers attityder ser ut mot tidigare dömda och brottslingar, något som har gjorts utifrån 

enkäter. Dessa fyra grupper består av arbetsgivare, anställda medarbetare, 

korrigeringsarbetare, fångar och brottslingar. Respondenterna från dessa grupper fick 

betygsätta sannolikheten för om personer med kriminell bakgrund skulle ha större eller 

mindre chans att få arbete  i jämförelse med personer som hade andra egenskaper. 

De personer som hade andra egenskaper till skillnad från tidigare dömda var de som hade 

fysiska funktionsnedsättningar, kommunikationsproblem och kroniska sjukdomar. I studien 

framkom det att tidigare fångar rankades på den näst sista platsen som minst troliga till att få 

ett arbete samt att kunna behålla det. De som rankades att ha lägst chans till arbete enligt 

respondenterna var de som hade ett intellektuellt eller psykiatrisk funktionshinder. I studien 

framkom det även att arbetsgivare hellre skulle anställa en individ som hade ett bagage av en 

examen eller dylikt medan motviljan var större genom att anställa en individ som hade ett 

belastningsregister. Faktum är att de attityderna som varje grupp har om stigmatiserade 

individer är en avgörande betydelse för deras chans till anställning (Graffman m.fl. 2008). 

Författarna hänvisar till en tidigare forskning som är gjord av Albright och Denq (1996), i 
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studien upptäckte de att endast 12 % av arbetsgivarna var eniga om att anställa en tidigare 

dömd brottsling. Vidare hänvisar de till en brittiskt studie som handlar om att 42% av 200 

ex-brottslingar rapporterade om att deras belastningsregister identifierades av arbetsgivare 

som motiv till att misslyckas i arbetsintervjuer. På liknande sätt bekräftades 

arbetsdiskriminering som huvud hinder för sysselsättning för tidigare kriminella. Resultatet 

visade att en person som hade begått kriminella handlingar inte alls hade samma 

förutsättningar som en icke straffad på arbetsmarknaden. Författarna fann även att nästan två 

tredjedelar av arbetsgivare var enade om att de inte skulle anställa en person som fanns med i 

ett belastningsregister (Graffam m.fl. 2008). 

  

År 2012 skrev Christel Backman (2012) som är universitetslektor inom sociologi och 

arbetsvetenskap en avhandling som heter Criminal Records in Sweden, Regulation of access 

to criminal records and the use of criminal background checks by employers. Avhandlingen 

bygger på en kvalitativ metod i kombination med intervjuer samt olika textanalyser av 

tidningsartiklar från 1990-talet. Studien handlar om kontrollen av tillgång till 

belastningsregister i Sverige samt den faktiska orsaken till varför arbetsgivare kräver utdrag 

från belastningsregistret på arbetssökande trots att dem inte har lagstöd för det. I studien 

förklarar Backman att det finns tydliga motsättningar i samhället gällande om man ska hålla 

känsliga uppgifter hemligt eller inte, utifrån detta väljer hon att undersöka 

spänningsförhållandet mellan dessa grupper i samhället. Backman redogör dessutom varför 

vissa arbetsgivare inte väljer att använda sig av belastningsregister. Resultatet visar att flera 

av arbetsgivare väljer att kräva belastningsregister från den arbetssökande eftersom dem vill 

skydda organisationen från fortsatt brottslighet. Bortsett från att de använder 

belastningsregistret som ett underlag för riskbedömningar så framkommer det även i 

resultatet att det också är ett bra underlag för arbetsgivare i syfte att få en mer allmän 

bedömning av den arbetssökandes karaktär. Möjligheterna till att anställa tidigare dömda är 

därför låga eftersom att arbetsgivare utgår ifrån att anställa ”laglydiga” och ”trovärdiga” 

individer.  

 

 

Arbetsgivarna hade dessutom sina egna tekniker för att exkludera sökande som inte passade 

arbetsprofilen. Kontrollering, förtroende och brottsförebyggande är receptet bakom varför 
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många arbetsgivare använder sig av belastningsregistret som en säkerhetskontroll. Studien 

visar dessutom på att belastningsregistret används som en extra kontroll för att garantera att 

arbetsgivaren verkligen kan lita på sina medarbetare, detta genom att rekrytera in personer 

som arbetsgivaren anser vara pålitliga. Andra arbetsgivare som inte använder sig av den 

arbetssökande belastningsregister menar på att förtroendet blir ännu starkare när man litar på 

att dem är lämpliga för tjänsten utan att behöva göra en djupare granskning. Att inte använda 

sig av belastningsregister var för dem ett sätta att visa förtroende för de arbetssökande 

eftersom de trodde att de skulle få tillbaka förtroendet av sina anställda. Dessa arbetsgivare 

var också ute efter att anställa ärliga personer, men istället använde de sig av egna kontroller 

som exempelvis var telefonsamtal till referenser och mer personliga samtal som inte byggde 

på formella kontroller (Backman, 2012). 

  

Alla dessa tre studier är relevanta för min studie eftersom alla undersöker mer eller mindre 

hur arbetsmöjligheterna för före detta intagna ser ut. Studien The employability of 

ex-offenders: a field experiment in the Swedish labor market som utförts av Ali M. Ahmed 

och Elisabeth Lång har i synnerhet en stor relevans för min studie eftersom den handlar om 

svenska arbetsförhållanden, författarna studerar andra relevanta områden som dessutom är 

applicerbara i min studie. Studien The Perceived Employability of Ex-Prisoners and 

Offenders som utförts av författarna Joseph Graffam, Alison J. Shinkfield och Lesley 

Hardcastle är även av betydande vikt för min studie då den dessutom bekräftar att 

stigmatiserade individer i allmänhet har svårt till att få arbete. Detta gör att jag enkelt kan se 

samband utifrån tidigare teorier men också relatera denna information i analys och 

resultatdelen. Studien kan i allmänhet också ge inspiration till svenska arbetsförhållanden 

genom att främja en bättre förståelse av hur de faktiska attityderna ser ut mot grupper som bär 

på ett stigma, genom detta kan man senare arbeta med attitydförändrande insatser. Backmans 

avhandling ger också bra underlag för min studie eftersom hennes undersökning bland annat 

ger en bättre förståelse av varför arbetsgivare väljer att använda sig av belastningsregister. Att 

förstå arbetsgivarnas sida ger mig ett annat perspektiv som jag dessutom tycker är bra 

eftersom det är behövligt att kunna vara kritisk i vissa sammanhang av studien.  
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3. Teorier 

Teorierna som kommer att appliceras i den här studien är stämplingsteorin som är grundad av 

Howard S. Becker och stigmatisering som myntats av Erving Goffman. Teorierna uppkom i 

början av 1960-talet och har fortfarande en relevans inom forskningen. Dessa teorier är 

viktiga för min studie då den ger en begriplig förståelse för hur kriminellas identitet och 

egenskaper utgör ett stigma som kan komma att ha en negativ effekt på deras 

arbetsmöjligheter i samhället. 

3.1 Stämplingsteorin 

Sociala regler anger beteendeformer och situationer som passar för dessa, man utgår från att 

det finns “riktiga” handlingar och “felaktiga” handlingar. När man bryter mot en viss regel 

kan denne individ uppfattas som en avvikare, individen kan också uppfattas vara en opålitlig 

person om han gått emot sin grupps interna regler. Därav kommer individen att betraktas som 

utanförstående. Becker (2006) menar huruvida en handling är avvikande hänger på hur andra 

egentligen reagerar på den. Bara för att någon person har brutit mot en viss regel behöver inte 

betyda att andra reagerar som om det hade hänt. Vice versa innebär det inte att man under alla 

företeelser kan undgå att behandlas som en regelbrytare trots att man inte brutit mot någon 

regel. Den grad som andra reagerar på en handling som ses som avvikare varierar alltså 

kraftigt. Becker menar också att regler brukar tillämpas mer på vissa personer än andra, ett 

exempel på detta kan vara pojkar från medelklassen och pojkar från slummen. Becker klargör 

att pojkar från medelklassen har lägre risk att bli tagen av polisen samt dömd av rättsväsendet 

medan pojkar från slummen har en högre sannolikhet för att bli dömda.  

 

Om en individ blir stämplad av andra är det möjligt att personen tar till sig andras syn på sig 

själv och identifierar sig slutligen som en avvikare och fortsätter sedan att uppträda i enlighet 

med det. Här finns risken att personen fortsätter med den här typen av beteende och bryter 

samhällets uppsatta regler och normer. Personer som innehar en låg status har inte lika stora 

förutsättningar till att leva ett liv som de personer med hög status har. Till exempel har 

kriminella en låg status och den faktiska orsaken till ett kriminellt beteende är samhällets 

stämplande av individen, hävdar Becker och andra stämplingsteoretiker. 
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Samhällets normer styr och tillskriver alltså personers egenskaper utifrån hur deras status ser 

ut. Beroende på vad en individ väljer att göra kommer det betraktas på olika sätt av samhället, 

till exempel om det är någon som bryter mot mindre trafikförseelser eller får i sig lite för 

mycket alkohol på en fest kommer att accepteras med tolerans. Medan någon som begått 

grövre handlingar som till exempel mord eller våldtäkt kommer att bestraffas strängare, detta 

genom att samhället kommer se individen som en avvikare. När väl samhället har tillskrivit 

personens egenskap utifrån hur dennes status ser ut hamnar dessa personer i en avvikargrupp. 

De flesta avvikargrupper har en självförsvarande motivering till att fortsätta den 

handlingslinje som han påbörjat. Att behandla en individ avvikande kan ge upphov till en 

självuppfyllande profetia. Riskerna med att ta till sig samhällets syn på sig själv kan generera 

att man blir avskuren från deltagare i vanliga sociala grupper (Becker, 2006). 

  

Att vara tidigare drogberoende/kriminell behöver inte påverka exempelvis ens förmåga att 

utföra ett kontorsarbete, men att på ett kontor vara känd som tidigare drogberoende kan göra 

det omöjligt att fortsätta sitt arbete där. Den som varit drogberoende berövas ett respektabelt 

arbete om stigmat avslöjas, något som kan resultera i att individen hamnar i marginella 

sysselsättningar där avvikelsen inte är värd så mycket. Den drogberoende känner sig därmed 

tvingad till andra illegala former av sysselsättningar eftersom arbetsgivaren nekar honom 

arbete. Beckers stämplingsteori har utvecklats vidare av Lemert som skriver om primär 

avvikelse och sekundär avvikelse. En primär avvikelse är exempelvis en avvikande eller 

brottslig handling som begås av kulturella eller psykologiska skäl. Primära avvikelser är 

vanliga i den utsträckning att de flesta individer någon gång begått mindre brott eller 

avvikande handlingar. Sekundär avvikelse går ut på att om en primär avvikelse orsakas av 

starka reaktioner från samhället så finns risken att personen avviker igen fast denna gång med 

kraftigare reaktioner från samhället som resultat. Detta innebär att personen kan utveckla en 

negativ bild av sig själv samt fortsätta att begå brottsliga eller avvikande handlingar som 

överensstämmer med personens negativa självbild (Lemert, 1951). 

3.2 Stigmatisering 

Goffman (2014) redogör för att varje samhälle bestämmer vilka medel som kommer till 

användning för att sortera människor i kategorier. De sociala spelregler som bestäms inom 

miljöer gör det tänkbart för oss att ha att göra med sådana individer som man förväntar sig att 
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möta, vilket gör att man inte reflekterar vidare om den saken. När man exempelvis stöter på 

en främling är redan den första beskådan av personen tillräcklig för att man ska kunna 

kategorisera in han och fastställa särskilda egenskaper hos personen, till exempel hans sociala 

identitet. Om det framkommer att främlingen besitter en viss egenskap som gör honom olik 

till skillnad från andra personer så kan han förvandlas från en fullständig normal människa till 

någon som plötsligt blivit utstött. Stigma förklarar även individers underordning och att 

människor övertygas om att han representerar en fara vilket leder till en motvilja som grundar 

sig i skillnader. 

  

Begreppet stigma innebär att samhället stöter bort vissa grupper som avviker från samhällets 

normer och regler, detta kan exemplifieras på grupper som bland annat kriminella eller 

missbrukare. Erving Goffman (2014) lyfter fram i boken Stigma: den avvikandes roll och 

identitet att det finns tre ‘normala’ former av stigman. Det första är att individen har 

kroppsliga missbildningar av diverse slag. Det andra är karaktärsstigman som visar på 

exempelvis missbruk, viljesvag, onaturliga lidelser, bristande hederlighet eller stela 

trosföreställningar; folk sluter sig till dessa egenskaper utifrån personens förflutna. Det vill 

säga att detta har givit prov på psykiska störningar, underliga intressen, alkoholism, 

fängelsevistelse, arbetslöshet, självmordsförsök respektive dramatiskt politiskt uppträdande. 

Det tredje innefattar gruppstigman som etnicitet, religion, klass och kön. Dessa stigman kan 

föras vidare från generation till generation och på liknande sätt drabba alla medlemmar i en 

familj. En individ som i själva verket skulle ha accepterats i det vanliga sociala spelet har en 

egenskap eller ett drag som inte kan undkomma uppmärksamhet, här blir personen i fråga 

stigmatiserad. 

  

Goffman hävdar att den individ som blivit stigmatiserad försöker hitta olika sätt genom att 

passa in som normal, detta eftersom att individen annars kan ställas inför olika krav och 

förväntningar i sin omgivning. Goffman (2014) menar att individen antingen försöker 

undanhålla sitt stigma eller nedvärdera sig själv. Goffman benämner att ett stigma kan vara 

synligt och osynligt. Skillnaden mellan dessa två begrepp är att det synliga stigmat innebär att 

man måste lära sig att handskas med det medan de osynliga stigmat innebär att man döljer 

det. Goffman hävdar att den som riskerar att få sitt stigma avslöjat är enligt hans stigmateori 

misskreditabla. När en person lyckas dölja sitt osynliga stigma genom exempelvis en vit lögn 
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får personen enklare för att flyta med i sociala umgängen och sammanhang. Det dolda 

stigmat kan även resultera i känslor som rädsla, stress och press för att bli avslöjad (Goffman, 

2014). 

  

Goffman talar även om att stigmatisering har två konsekvenser, den första är att individens 

självbild förändras, den här identitetskrisen kan resultera i att personer inte längre känner 

någon samhörighet till samhället och därav kan personen isolera sig själv. Individen kan även 

söka sig till andra personer som upplever samma stigmatisering, här kan det bli tydliga 

uppdelningar mellan “vi och dem”, då personer som betraktas som socialt avvikande 

diskrimineras utifrån samhällets värderingar och normer. Den andra konsekvensen är 

problematiken gällande att få ett arbete, den som blivit stigmatiserad kan fortsätta att hamna i 

den avvikande rollen eftersom att personen i fråga uppfattar sig själv som udda. Här skapar 

stigmatiseringen alltså en självuppfyllande profetia som innebär att personen betraktar sig 

själv genom samhällets normer. Personens självbild hotas och kan leda till en negativ attityd 

gentemot sig själv (Goffman, 2014). Den allra minsta avvikelsen stigmatiseras av samhället, 

men avvikelsen stigmatiseras även i hög grad av sig själv. Goffman hävdar att före detta 

kriminella genomgår en så kallad egenstigmatisering. Detta innebär att den tidigare dömda 

kan utnyttja sitt stigma som en ursäkt för att hålla sig borta från olika miljöer men också för 

att man inte heller tar initiativ till socialt ansvar. Den tidigare kriminella kan på så sätt 

använda sitt stigma som en ursäkt över att han inte lyckats få arbete, och det är stigmat de 

skylls på när man inte uppnått de önskemål man hade. Risken med att använda sitt stigma 

som en ursäkt kan färgas till övriga samhällets bild genom att man betraktar personen som 

underlägsen (Goffman, 2000). 

  

När det kommer till fängelsevistelse förklarar Goffman att den tidigare intagna kan uppleva 

anpassningssvårigheter efter frigivning. Han hävdar att det kan uppstå en så kallad 

diskulturation om den intagne spenderar för lång tid på anstalten. Detta kan innebära att 

individen temporärt blir inkapabel att utföra särskilda vardagliga sysslor som därmed ger 

upphov till anpassningssvårigheter efter fängelsevistelsen. Enligt Goffman förstärks 

diskulturationen om man nekas permissioner och besök från anhöriga eftersom det kan leda 

till vad han kallar för rollförlust, det vill säga en förlust av sin roll i samhället utanför 

anstalten (Goffman, 2000). 
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4. Metod och material 

4.1 Val av metod 

I den här studien använder jag mig av en kvalitativ metod bestående av en intervjustudie 

eftersom mitt syfte är att utgå från respondenternas individuella upplevelser, tankar och 

erfarenheter. Vidare grundar studien sig i information från primärdata som går ut på att 

informationen hämtas direkt från källa, de vill säga genom intervjuer. Därefter fyller jag ut 

studien med material från sekundärdata som hämtas från studielitteratur, artiklar och 

avhandlingar. Intervjuerna har utförts i ett målinriktat val vilket innebär att jag valt ut 

informanter som anses kunna besvara mina frågeställningar (Jacobsen 2012). 

  

Om studien hade utförts genom en kvantitativ metod hade undersökningen haft ett större 

antal respondenter i undersökningen. Dock hade jag inte fått lika mycket av de personliga 

erfarenheterna och upplevelserna i den grad som jag får i en kvalitativ metod, studien hade 

därav inte blivit detsamma i en kvantitativ metod. Av denna orsak passar den kvalitativa 

metoden bäst i den här undersökningen. Intervjufrågorna är semistrukturerade eftersom då 

finns möjligheten för informanterna att tala friare, det vill säga att de inte enbart är bundna till 

specifika frågor. Att informanterna ska kunna tala fritt är något jag strävar efter i 

undersökningen, eftersom möjligheten till att fler detaljer eller diskussioner tillämpas är 

större. I samband med detta får jag även möjligheten att ställa följdfrågor. Enligt Bryman 

(2008) menar han att det uppstår en annan form av flexibilitet i intervjun, det vill säga att 

spontan fakta kan komma till relevant underlag när respondenten diskuterar områden som 

personen ifråga anser väsentlig och intressant. Det är heller inte ett krav på att frågorna måste 

komma i rätt ordning av det som står i intervjumallen (Bryman, 2008). Av dessa skäl blev 

därför kvalitativ metod ett självklart val för att kunna besvara studiens syfte på bästa möjliga 

sätt. Den urvalsmetod jag använt mig av för att hitta Kris och Krami kallas för  information, 

vilket innebär att jag upptäckt dessa verksamheter via webbsökning. Jag har även fått 

möjlighet att läsa mer om dem som organisationer på deras hemsida vilket givit mig en större 

kunskap och bättre förståelse. 
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Ett reflexivt förhållningssätt handlar om att man systematiskt tar hänsyn till relationen mellan 

den kunskap man genererar fram (vad) och sättet man gör kunskap på (hur): de vill säga att 

man tolkar sin egen konstruktion av tolkningar och kunskap. Det går ut på att man reflekterar 

över hur man själv som forskare, kunskapsproducent ser på, talar, definierar och skriver om 

den sociala verkligheten utifrån en viss position, grundad av klass, relationer, genus, 

sexualitet och etnicitet. Man kan hävda att det är ett slags tänkande runt sitt eget tänkande 

(Johansson, 2005). För att vara så objektiv som möjligt har jag gjort mitt yttersta för att skriva 

på ett opersonligt sätt i de flesta delarna av studien, detta genom att inte låta mina tidigare 

fördomar och förståelse styra mitt skrivande. Däremot speglas mina tankar och värderingar i 

inledningen och diskussionen i och med att jag utgår från informanternas upplevelser. 

4.2 Urval 

Innan jag kontaktade KRIS och Krami hade jag redan två bestämda personer utvalda till 

intervjun. Dessa personer kontaktade jag först via sociala medier eftersom jag tidigare är 

bekant med dessa två. Då det var fyra intervjupersoner som kvarstod kontaktade jag personer 

som var ansvariga för organisationerna KRIS och Krami på mail. KRIS (Kriminellas 

revansch i samhälle) är  en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare möts för 

att hjälpa varandra in till samhället. Föreningen hjälper dem att hålla sig borta från 

kriminalitet och droger (KRIS, u.å.). På organisationen Krami arbetar personal från 

Kriminalvården, kommunen och arbetsförmedlingen gemensamt med att hjälpa personer som 

har social problematik grundad i kriminalitet och/eller missbruk på arbetsmarknaden (Krami, 

u.å.). Arbetsförmedlingens huvudsakliga uppgifter är att prioritera dem som står långt utanför 

arbetsmarknaden samt bidra till att ständigt öka sysselsättningen på lång sikt. Genom detta 

arbetar de aktivt med att förbättra arbetsmarknadens process genom att produktivt förena dem 

som är arbetssökande med dem som söker arbetskraft (Wikipedia, 2019). 

  

 När jag mailade dessa två organisationer presenterade jag mitt namn, från vilket universitet 

jag går på, vilket program jag läser, syftet med undersökningen och varför jag valt att 

kontakta just dem. Efter att ha skickat ut tolv mail till både organisationerna Krami och Kris 

svarade endast två personer om att de var intresserade. Dock blev dessa två bortfall eftersom 

den ena slutade att höra av sig och den andra fick plötsligt förhinder. Fem andra svarade 

tillbaka om att dem antingen hade fullt upp med andra intervjuer respektive för stor 
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arbetsbelastning på jobbet. Sammanlagt var de fem som aldrig återkopplade tillbaka på 

mailen, istället ringde jag upp dem i hopp om ett andra försök. På första försöket visade en 

person från Kris intresse och garanterade mig att fyra personer kunde ställa upp på intervjuer 

i lokalen som ligger belägen i mellersta Sverige. Slutligen fick jag sex intervjuer med män i 

åldrarna 25  till 54 år. Den som avtjänat minst fängelsestraff av mina informanter har varit tre 

år medan den som totalt avtjänat högsta fängelsestraff har varit tio år om man lägger på de 

olika straff han dömts för totalt. Från början hade jag ingen tanke om att informanterna enbart 

skulle vara män. Däremot fick jag ändå ett mycket brett urval eftersom åldrarna skiljer sig en 

del mellan informanterna. 

  

Värt att tillägga är att under intervjuns gång uppfattade jag mina informanter som självsäkra 

och öppna med vad de hade att säga. Om mina informanter hade visat sig vara nervösa eller 

osäkra hade det kunnat påverkat studiens resultat (Kvale & Brinkmann 2009). Då mina 

informanter visade en känsla av säkerhet kan jag dra slutsatsen av att de givit studien ett ännu 

bättre resultat. Fyra av intervjuerna genomfördes under ett fysiskt möte i Kris lokal medan de 

två andra intervjuerna utförts i en fritidsgårdslokal. Alla sex intervjuer varade från minst 30 

minuter upp till 43 minuter som max. 

4.3 Etiska överväganden 

Innan jag utförde mina intervjuer gick jag igenom de fyra olika riktlinjerna tillsammans med 

mina intervjupersoner, vilket är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

dokumentation. Dessa etiska riktlinjer har uppfyllts genom att jag informerat mina 

intervjupersoner med ett informationsbrev som upplyser om hur materialet kommer att 

förvaras och behandlas. Jag upplyste även att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan 

utan att behöva ge någon förklaring, samt att de insamlade materialet endast kommer att 

presenteras i min studie. Informerat samtycke går ut på att jag informerar om det allmänna 

syftet med studien samt upplyser vilka för- och nackdelar som finns med att delta i 

undersökningen. Konfidentialitet i forskning handlar om att privata data som identifierar 

deltagarna i studien kommer att behandlas anonymt. Med en kvalitativ och kvantitativ studie 

måste man avgöra konsekvenserna både efter den skada som deltagarna kan lida och efter de 

vetenskapliga fördelar som deras medverkande i studien ger. På så sätt innebär det att jag är 

skyldig till att överväga de tänkbara konsekvenserna, inte endast för de personer som 
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medverkar i studien utan också för den större grupp som de företräder. Avslutningsvis 

informerade jag mina informanter om dokumentation som innebär att det insamlade 

materialet kommer att spelas in genom min telefon i syfte för transkribering och kodning. Jag 

informerade vidare att det insamlade materialet inte kommer att lämnas ut till obehöriga 

parter samt att när studien är klar kommer data att raderas (Kvale & Brinkman, 2009). 

Avslutningsvis har informanterna i undersökningen tilldelats fiktiva namn i syfte för att 

bevara deras anonymitet i högsta grad. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

För att besvara undersökningens syfte utformade jag en intervjuguide med 22 frågor där jag 

delade in frågorna i olika huvudteman, 1.Självstigmatisering, 

 2. Det dolda stigmat, 3. Självuppfyllande profetia och 4. Arbetsgivarens respekt för 

stigmatisering. Organisationernas ansvariga kontaktades som ovan nämnt först via mail där 

jag presenterade mig själv och undersökningens syfte med mera. Jag skickade inte ut 

informationsbrevet direkt, utan jag nämnde istället de viktigaste delarna på mail, det vill säga 

att personuppgifterna kommer att spelas in med ett inspelningsinstrument. Detta för att jag 

ska kunna transkribera och koda det insamlade materialet. Därefter informerade jag att 

personuppgifterna kommer behandlas anonymt i studien samt att det är Karlstad universitet 

som är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. 

  

Innan intervjuerna påbörjades delade jag ut informationsbrevet där informanterna fick ta del 

av samtliga uppgifter som innefattar deras rättigheter, därefter undertecknade de sitt namn på 

samtyckesblanketten. Jag slog dessutom på flygplansläge som varade under hela intervjun 

men också efter intervjuerna tills jag överfört inspelningarna på en dator som inte har några 

former av molntjänster eller dylikt. Detta för att säkerställa att det insamlade materialet inte 

ska kopplas upp till någon molntjänst på min telefon eller dator. Under intervjun såg jag till 

att fråga mina informanter om det var något som jag inte förstod, detta för att bekräfta att jag 

förstått informationen korrekt men också för att undvika missförstånd. Avslutningsvis var jag 

noggrann med att låta mina informanter tala till punkt, detta för att inte tvinga fram några 

svar från dem, jag kunde däremot svara tillbaka som “ja”, “mh” under vissa tillfällen. Samma 

intervjuguide har använts vid alla informanter och intervjuguiden är utformad på ett sådant 

sätt att de ska förekomma så få ledande frågor som möjligt, detta för att informanterna ska 
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kunna tala fritt om sina egna erfarenheter och upplevelser. Då frågorna inte varit ledande 

misstänker jag att informanternas svar hade blivit detsamma om en annan forskare utgått från 

samma typ av frågor. Detta eftersom att deras livssituation inte skiftats vid den tidpunkten, 

möjligtvis att informanterna glömt att tillägga detaljer eller dylikt. 

4.5 Bearbetning av data och analysmetod 

Efter att ha noggrant lyssnat på varje inspelning transkriberades det insamlade materialet, 

vilket betyder att det som ordagrant har sagts i intervjun har skrivits ner. Under 

transkriberingen markerade jag de citat som skulle ha mest betydelse för studiens syfte med 

färgen grön. När jag tematiserade materialet gjorde jag det på papper istället för att använda 

ett datorprogram, detta i syfte för att få en mer flexibilitet i begreppen. Detta gjordes även på 

grund av att underlätta för mig själv då jag personligen lättare kan hitta skillnader och 

likheter genom att markera med olika färgpennor. Däremot finns en risk när man använder 

det manuella tillvägagångssättet, nämligen att man kan tappa fokus under processens gång, 

vilket som i sin tur skulle kunna påverka resultatet (Bergström & Boréus, 2012). För att 

säkerställa att den risken inte skulle inträffa gick jag igenom materialet ytterligare någon dag 

efter att tematiseringen gjorts. Några av de underteman som jag utformade var stämpling, 

stigma, svårigheter, arbetsmarknaden och stigmats ursäkt. Tematisering innebär på det sättet 

att man samlar ihop de väsentliga delarna av intervjun (Rennstam & Wästerfors, 2011). 

 

 Efter att ha kategoriserat olika teman försökte jag se på vilket sätt mina teman kunde relatera 

och samverka med varandra, detta genom att starta en kodningsprocess. Under kodningen 

pysslade jag ihop materialet i en riktning som gjorde att jag enklare kunde se skillnader och 

likheter. Värt att poängtera är att jag ett flertal gånger lyssnade igenom det insamlade 

materialet samt läste det utskrivna materialet i hopp om att hitta nya meningar som jag 

eventuellt inte upptäckt vid tidigare lyssning och läsning. Detta gjordes i syfte för att få en 

djupare analys och inte endast hitta det som varit uppenbart. Efter att ha transkriberat 

inspelningarna övergick jag till en så kallad kvalitativ tematisk innehållsanalys. En sådan typ 

av analys innebär en genomläsning av materialet ett flertal gånger, detta för att kunna 

särskilja enskilda delar i det större systemet som intervjun består av. Det vill säga delar som 

kan ge svar på studiens syfte och frågeställningar (Karlsson & Pettersson, 2006). För att hitta 

likheter och skillnader skapade jag som ovan nämnt underteman, efter att det utformade jag 
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större huvudteman som skulle matcha mina frågeställningar. Mina fyra huvudteman är 

1.Självstigmatisering,  2. Det dolda stigmat, 3. Självuppfyllande profetia och 4. 

Arbetsgivarens respekt för stigmatisering. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som från början används för att undersöka 

tillförlitligheten och relevansen på kvantitativa studier, det är även applicerbart för kvalitativa 

undersökningar. Uppskattningen av reliabilitet och validitet skiljer sig däremot beroendes på 

vilken forskningsmetod som valts i en undersökningen (Miles, Huberman & Saldaña 2014). 

Andra likartade begrepp som tydligt används inom kvalitativa forskningar och som grundas i 

samma avseende är trovärdighet och överförbarhet (Ahrne & Svensson 2015). Under 

genomförandet av en undersökning är de ytterst viktigt att säkerställa att det finns en 

tillförlitlighet och trovärdighet i undersökningen. Poängen är att andra forskare ska kunna 

undersöka samma fenomen och fortfarande få fram samma resultat, reliabilitet. Reliabilitet 

går ut på att se mätningens tillförlitlighet och trovärdighet, det innebär att undersökningen ska 

gå att lita på (Jacobsen, 2002). För att säkerställa att få en sådan hög reliabilitet som möjligt 

är det betydefyllt att använda korrekt metod under genomförandet av undersökningens syfte, 

validitet. Validitet handlar i grunden om mätningarnas relevans, det vill säga att forskaren 

verkligen mäter det som varit avsett för att mäta. Trots en hög reliabilitet i studiens resultat 

garanterar inte att validiteten är likadan, av den anledningen är det ytterst viktigt för 

undersökningens resultat att vara så objektivt och noggrant beskrivet som möjligt (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

När man som forskare noggrant beskriver de olika processerna som man gått igenom under 

studiens gång skapas en trovärdighet. Detta innebär att man specifikt detaljerar 

undersökningens urval, datainsamling och analysprocessen som har utförts under studiens 

gång. En mycket utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt ökar trovärdigheten för en 

studie. I en kvalitativ studie handlar överförbarheten om att forskaren ska förklara för 

studiens metod och de resultat som kommit fram (Ahrne & Svensson 2015). I anknytning till 

uppstart av studien genomförde jag en pilotstudie i syfte att undvika otydligheter eller andra 

brister i min intervjuguide. Efter pilotstudien omarbetades några intervjufrågor eftersom vissa 

av frågorna visade sig vara otydliga. En fråga sållades direkt bort från intervjuguiden 

21 



eftersom den ansågs inte vara relevant för studiens syfte. En pilotstudie gjordes i enlighet 

med att styrka validiteten och reliabiliteten. Mina intervjuer har även utförts i direktkontakt 

med intervjupersonerna vilket förstärker trovärdighetens resultat mer än om intervjuerna 

exempelvis skulle utföras via mail eller telefon. Då intervjuerna är inspelade kan jag gå 

tillbaka för att säkerställa om jag tolkat eller skrivit ned det insamlade korrekt. Jag har även 

detaljerat redogjort för hur jag gått tillväga med min studie under rubriken metod och 

material. 
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5. Resultat och analys 

I denna resultat och analysdel är mina fyra huvudteman 1. Självstigmatisering, 2. Det dolda 

stigmat, 3. Självuppfyllande profetia, 4. Arbetsgivarens respekt för stigmatisering. Under 

varje tema har jag integrerat både analysen och citaten genom att först presentera analysen av 

citaten. 

5.1 Självstigmatisering 

En individ som skulle accepterats i det vanliga sociala spelet men har en egenskap eller ett 

drag som inte kan undkomma uppmärksamhet riskeras att betraktas som annorlunda. Detta 

innebär att individen avviker på ett sätt som inte anses önskvärt. Stigmat förklarar individers 

underordning och att människor övertygas om att han representerar en fara, detta grundar sig 

i skillnader (Goffman, 2014). Som ung lockades en informant till det han benämner som 

“problembarn” då han uppfattat sig som annorlunda. En del av stigmatiseringen är att 

människor som uppfattar sig som annorlunda söker sig till umgängen för att känna 

gemenskap och samhörighet med andra som identifierar sig likartat med varandra. Problemen 

som detta framkallar är ett “vi och dem” tänkande som ger upphov till att vissa grupper 

betraktas som socialt avvikande. Detta framkallar även diskriminering då de avviker från 

samhällets värderingar och normer (Goffman, 2014). I resultatet framkommer det att Victors 

tatueringar och hans etnicitet är ett stigma som inte går att undkomma uppmärksamhet. Det 

framkommer tydligt att han upplever sig ha blivit diskriminerad under hans försök att ta sig 

in på arbetsmarknaden på grund av hans tidigare handlingar, utseende och dom. 

 

 Om en individ utför kriminella handlingar såsom exempelvis våldtäkt eller mord kommer 

individen betraktas som utomstående i samhället, (Goffman, 2006) något som visat sig 

stämma överens med min undersökning. Samhället är en stor bidragande faktor till denna 

stigmatisering och stämpling som sker men även av sig själv då tidigare kriminella ofta 

genomgår en egenstigmatisering (Goffman, 2002). Utifrån nedanstående citat tolkar jag att 

Victor stigmatiserar sig själv i enlighet med hur samhällets normer ser ut, vilket gör att han 

betraktar sig själv som annorlunda till skillnad från andra. Då han tidigare har återfallit till 

kriminalitet kan ge en möjlig förklaring till att den faktiska orsaken till ett kriminellt beteende 
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är samhällets stämplande av individen (Becker, 2006). Nedanstående citat är en tydlig 

indikation på att Victor stigmatiserar sig själv. 

  

“Jag sökte vissa arbeten, dom sa att de skulle höra av sig, men inte en chans att dom hörde 

av sig. De är bara att köra mitt namn på google så får man fram mordförsök och de ena och 

de andra. Jag har tatueringar, jag ser ut som gör jag, hade skulder och trasiga relationer. 

När man inte har ett svenskt vanligt namn och det typiska svenska utseendet och ett 

belastningsregister så tänker man att man inte har någon chans att någon arbetsgivare skulle 

vilja ha mig.” (Victor) 

  

Goffman (2014) menar att den allra minsta avvikelsen stigmatiseras av samhället, men 

avvikelsen stigmatiseras även i hög grad av sig själv. Goffman hävdar att före detta 

kriminella genomgår en så kallad egenstigmatisering. Detta innebär att den tidigare dömda 

kan utnyttja sitt stigma som en ursäkt för att hålla sig borta från olika miljöer men också för 

att man inte heller tar initiativ till socialt ansvar. Den tidigare dömda kan på så sätt använda 

sitt stigma som en ursäkt över att han inte lyckats få arbete och det man skyller på stigmat när 

man inte uppfyllt de önskemål man hade. Risken med att använda sitt stigma som en ursäkt 

kan färgas till att övriga i samhället betraktar personen som underlägsen (Goffman, 2000). 

Denna analys från teorin har ett tydligt samband utifrån citatet. “När jag var yngre gav jag 

upp snabbare med att söka arbeten, i alla fall innan jag startade mitt första egna. Jag gav 

upp för att ha ett svepskäl till att återgå till kriminaliteten.” (Simon) 

  

Den som blivit stigmatiserad kan fortsätta att hamna i den avvikande rollen eftersom att 

personen uppfattar sig själv som udda. Här skapar stigmatiseringen alltså en självuppfyllande 

profetia som innebär att personen betraktar sig själv genom samhällets normer. I 

nedanstående citat tolkar jag att Oscar uppfattar sig själv som annorlunda eftersom han 

antyder att han är van vid att telefonen inte kanske kommer att ringa efter arbetsintervjuer, 

det vill säga att han vet orsaken till varför han inte får respons tillbaka. Härmed stigmatiserar 

Oscar sig själv eftersom man tydligt kan se att Oscar har en viss uppfattning om att 

arbetsgivare inte kommer kontakta honom tillbaka efter arbetsintervjuer. Då han har en viss 

uppfattning om sig själv som är nedvärderande tolkar jag att hans självkänsla har påverkats 

negativt i samband med arbetssökning eftersom han identifierar sig som annorlunda utifrån 
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samhällets normer. Av dessa skäl tolkar jag att hans självbild har hotats som därmed 

resulterat i en negativ attityd mot sig själv (Goffman, 2014). 

  

 “Jag tror att arbetsgivare kan vara vana vid att ändå många förekommer i ett 

belastningsregister, precis som jag blivit van vid att telefonen inte kanske kommer att ringa 

efter arbetsintervjuerna.” (Oscar) 

  

Fem av sex informanter har upplevt liknande form av begränsning i arbetssökandet när det 

gäller deras belastningsregister. En av informanterna kunde däremot inte uttrycka specifika 

erfarenheter av att söka arbete. “Jag har inte så mycket erfarenheter av det, jag har levt på 

socialbidrag och försörjningsstöd varje månad liksom, så jag har inte haft så mycket jobb. 

Det kändes fan meningslöst att söka jobb.” (Kevin) I enlighet med Goffmans teori förklarar 

han att den som bär på ett stigma kan uppleva en osäkerhet eftersom personen inte vet hur 

andra kommer att betrakta honom som. Detta kan resultera i att personen ofta anser att han 

blir ifrågasatt. Individen försöker på det sättet förbereda sig genom att reflektera över vilka 

signaler och förväntningar han sänder ut i sin omgivning, vilket kan bli påfrestande. När 

personen upplever att andra sociala grupper eller individer värderar han negativt, skapas 

känslor av otillräcklighet och förnedring, vilket bedöms vara olika former av skam. För att 

undvika sådana situationer är det enkelt att man drar sig till de grupper man identifierar sig 

likartat med (Goffman, 2014). 

  

Denna teori ger en förklaring till varför Kevin valt att hålla sig borta från arbetsmarknaden. 

Hans uttalande indikerar på en självstigmatisering eftersom han antyder att det vore 

meningslöst att söka arbete. Utifrån detta tolkar jag att han menar att det är hans stigma som 

gör det onödigt för honom att söka arbete på arbetsmarknaden eftersom han skiljer sig på ett 

negativt sätt från andra. Här blockerar Kevin sina egna vägar då han i ett tidigt skede redan 

utgått ifrån vad han tror arbetsgivare kommer att tycka om honom. Att ha förutfattade 

meningar om själv försvårar arbetsmöjligheterna, vilket man i detta fall kan se tydligt då han 

varit inaktiv i arbetssökande. Då Kevin levt på socialbidrag och försörjningsstöd kan i detta 

fall förklaras utifrån egna tolkningar att han använt sitt stigma som ursäkt för att inte söka 

arbeten. 
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5.2 Det dolda stigmat 

Citatet nedan tyder på att vissa tidigare dömda väljer att dölja sitt stigma genom att uppträda i 

enlighet med samhällets normer. Informanterna i min studie har försökt hitta sätt genom att 

passa in som normal, vilket Goffman (2014) även förklarar i sin teori om osynligt stigma. En 

anledning till varför informanterna i studien valt att dölja sitt stigma är för att det finns risk 

att dem kan ställas inför olika krav och förväntningar i sin omgivning. Goffman (2014) menar 

att individen antingen försöker undanhålla sitt stigma eller nedvärdera sig själv. När en 

person lyckas dölja sitt osynliga stigma genom exempelvis en vit lögn får personen enklare 

för att flyta med i sociala umgängen och sammanhang. Det dolda stigmat resulterar dessutom 

i känslor som rädsla, stress och press för att bli avslöjad (Goffman, 2014). Utifrån det 

Goffman benämner kan man se att så är fallet i “Man ska också vara försiktig med att berätta 

att man suttit inne i fängelset. Man vill känna sig normal. ” (Christian) 

  

“ Idag vet ingen på jobbet att jag suttit på kåken och det är fett skönt faktiskt. Man blir lite 

mer som alla andra på jobbet, man blir liksom inte den som sticker ut. Däremot är det jävligt 

stressigt ibland för jag vet att min arbetsgivare kan påminna mig igen om de där skit 

registret.” (Mattias) 

  

Dessa uttalanden tyder starkt på att informanterna vill passa in som normala utan att bli 

nedvärderad eller beskådad  på grund av stigmat. Under intervjun kunde jag även observera 

att en av informanterna uttryckte sig mer allvarligt än vanligt när han talade om att man ska 

vara försiktig med att inte säga till vem som helst om ens tidigare förflutna. Utifrån hans 

kroppsspråk tolkar jag detta som att det låg en rädsla av att bli avslöjad samt att det är ytterst 

viktigt att bli betraktad som normal. Då informanterna vill betraktas som normala på 

arbetsplatsen och i andra sociala sammanhang gör automatiskt att arbetsmöjligheterna 

begränsas ytterligare eftersom dem inte vill avslöja sitt stigma. Idag är det svårt att undgå att 

inte avslöja sitt stigma eftersom de flesta arbeten kräver belastningsregister. Av den 

anledningen blir därför arbetsmöjligheterna ännu lägre för Christian och Mattias eftersom de 

helst prioriterar att befinna sig i miljöer där ingen vet om deras stigma. 
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5.3 Självuppfyllande profetia 

Att behandla en individ avvikande kan ge upphov till en självuppfyllande profetia. Riskerna 

med att ta till sig samhällets syn på sig själv kan generera att man blir avskuren från deltagare 

i vanliga sociala grupper. Om man tidigare varit en brottsling behöver inte påverka 

exempelvis ens förmåga att utföra ett kontorsarbete, men att vara känd som tidigare kriminell 

på sitt kontor kan göra det omöjligt att fortsätta sitt arbete där. Den som varit kriminell 

berövas ett respektabelt arbete genom avslöjandet av sin avvikelse och kan råka hamna i 

marginella sysselsättningar där avvikelsen inte är värd lika mycket. Den tidigare brottslingen 

känner sig därmed tvingad till andra illegala former av sysselsättningar eftersom 

arbetsgivaren nekar honom arbete (Becker, 2006). Denna teori stämmer överens med Mattias 

berättelse eftersom han till slut känt sig tvingad till svartarbete. Då arbetsgivare vill anställa 

“laglydiga” och “lämpliga” personer sållas därav tidigare kriminella personer bort (Backman, 

2012). Dessa förutfattade meningar innebär indirekt att tidigare kriminella fortfarande ses 

som olämpliga. Fastän man inte är olämplig men fortfarande betraktas som det kan leda till 

att man uppfyller omgivningens reaktioner, det vill säga att man till slut uppträder i enlighet 

med de förväntningar och uppfattningar som omgivningen har om en. Detta kallas för 

självuppfyllande profetia och kan även här appliceras i Mattis berättelse. Då Mattias slutligen 

valde att arbeta svart kan först grunda sig i en dålig självkänsla. Det är möjligt att han till slut 

har identifierat sig som oduglig och olämplig eftersom han ständigt blivit nekad arbeten. 

Av denna anledning tolkar jag att han inte sett någon annan utväg än ett svartarbete vilket till 

slut gjort att han uppfyllt de förväntningar har tror arbetsgivare haft om honom. Detta sätt 

liknar först en egenstigmatisering som därav övergått till en självuppfyllande profetia. 

  

“För mig har de blivit svårt att få ett arbete eftersom många arbetsgivare vill ha ens 

belastningsregister. Jag har blivit nekad arbeten några gånger, antagligen på grund av 

belastningsregistret. Och de har slutat i att jag haft något svartarbete här och där gång 

gång. Jag har en familj, så jag måste försörja mig.” (Mattias) 

  

Genom detta hotas personen självbild vilket kan leda till en negativ attityd gentemot sig själv 

(Goffman, 2014). I och med stämplingen som uppstår när man betraktas som avvikare 

påverkas dessutom självkänslan, vilket man tydligt kan se i nedanstående citat. Nedanstående 
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citat visar att självkänslan påverkas negativt men också en känsla av osäkerhet. Detta tolkar 

jag utifrån att Victors omgivning sett honom som mycket annorlunda, nästan på de sättet att 

man kan “läsa av” vem han är som person eftersom han ser ut på ett visst sätt. Då han upplevt 

sådana känslor kan ge en möjlig förklaring till varför han fått återfall i tidigare år, de vill säga 

att han betraktas som annorlunda för hans utseende och som därmed resulterat i fortsatt 

brottslighet. Dock är detta inte något han uttalar sig, men om man ska analysera mellan 

raderna kan detta vara en av många möjliga förklaringar till Victors återfall, det vill säga att 

han till slut uppfyllde de förväntningar som samhället hade på honom. 

  

“Självkänslan påverkar alla ex kriminella negativt i alla områden, samhället dömer dig, de 

är svårt att ta lån för att man har skulder, svårt med att få lägenhet eftersom många finns 

med  i kronofogdens register och så vidare. Sen tror man ju någonstans att det står kåkfarare 

i pannan på en. Så det var väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden, och det är där 

många faller också. Det är jävligt många kriminella som är trötta på de här livet. Men dom 

vet inte hur de ska ta sig ut. Dom är fast i den onda cirkeln, och sen framfört allt om de blir 

motarbetade av samhället så blir det värre.” (Victor) 

  

När en individ blir stämplad finns det risk att han fortsätter med samma typ av beteende och 

bryter därmed samhällets uppsatta regler och normer. Då Victor menar att om fler kriminella 

blir motarbetade av samhället så blir det värre. Med detta sagt tolkar jag hans uttalande om att 

det är stigmatiseringen och stämplingen som gör det värre och som därmed bidrar till fortsatt 

kriminalitet. Detta på grund av samhällets reaktioner. Som Becker (2006) hävdar är det trots 

allt samhällets reaktioner som gör att kriminalitet existerar, vilket här kan appliceras tydligt 

utifrån vad Victor säger. 

5.4 Arbetsgivarens respekt för stigmatisering 

Fem av informanterna har inte upplevt ett annorlunda bemötande från arbetsgivare, skälet till 

varför kan förklaras utifrån teorin om stigma. När personer möter en annan som bär på ett 

stigma, och framförallt om de försöker skapa en ömsesidig samtalskontakt bildas det en 

primär situation till följd av att båda personerna måste respektera stigmats effekter. Primär 

situation relateras till primär socialisation som skapas av det lärande och fostran som sker 

under barndomen (Berger & Luckmann 1999). Det vill säga att individen lär sig vilka värden, 

28 



attityder och handlingar som är lämpliga inom särskilda grupper. Däremot känner den 

stigmatiserade individen en osäkerhet i hur “normala” personer kommer att betrakta honom 

som. I samband med detta uppstår en känsla av att den stigmatiserade personen inte vet vad 

andra kommer att tycka och tänka om honom i sociala sammanhang, vilket utgör en 

osäkerhet hos individen (Goffman, 2014). Då informanterna redan är stämplade utifrån 

samhällets normer förstärks känslan av att känna sig mer osäker i samband med 

arbetsintervjuer. Att känna sig osäker kan komma att skada individens självkänsla, men också 

resultera i att man undviker att hamna i sociala situationer med främlingar. Något som 

exempelvis kan kopplas till de citat som nämndes i tidigare avsnitt. “Det kändes fan 

meningslöst att söka jobb.” De vill säga att ens låga självkänsla till slut gör att man tappar 

hoppet. 

  

Citaten nedan styrker att man upplever en form av osäkerhet men också en form av 

hopplöshet över av att man tror att andra kommer reagera negativt på ens förflutna. Genom 

att ha sådana uppfattningar kan resultera i att man undviker sociala situationer och slutar att 

ta socialt ansvar (Goffman, 2014). 

  

“Man går jämt dit med inställningen att när bomben droppats om att jag har ett 

belastningsregister så kommer dom bli helt förvånade. Jag har bara varit på 5 eller 6 

intervjuer men så fort man sagt att man har ett belastningsregister så blir det ändå ett 

neutralt bemötande. De är inte elaka bara för att jag tidigare varit kriminell.” (Oscar) 

  

Informanten i nedanstående citat uttrycker sig i en godare ton när han talade om att 

arbetsgivare ofta kunde ifrågasätta hans fängelsevistelse i samband med arbetssökande. Han 

markerade att ifrågasättandet inte var något negativt utan han fick istället känslan av att 

ifrågasättandet var positivt. Detta är en indikation på att arbetsgivare ofta respekterar 

individens stigma. Däremot kan stigmatiseringen medföra ett obehag som synnerligen ökar 

när främmande personer ifrågasätter med nyfikenhet personens stigma, vilket kan kännas som 

ett intrång i individens privatliv (Goffman, 2014). 

  

“ Under arbetsintervjuer har jag inte fått någon förakt från arbetsgivarens håll. Så länge 

man ger ett bra intryck och visar att man inte är dum i huvudet så tror inte jag att 
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arbetsgivare kommer att se ned på dig eller vara arrogant för att du har ett 

belastningsregister. Jag har däremot fått frågor som typ“oj, hur länge satt du inne?”, “hur 

var det i fängelset” och så vidare, men inte på ett negativt sätt. De har i sådana fall varit 

mest nyfikna. Men annars nej, jag har inte mött på att någon arbetsgivare bemött mig 

annorlunda för att jag har ett belastningsregister.” (Simon) 

  

Resultatet av dessa olika teman visar sammanfattningsvis på att före detta intagna har 

svårigheter med att få arbete efter avtjänat fängelsestraff på grund av att de har blivit 

stämplade av deras stigma. Denna slutsats kan jag även styrka med tidigare undersökningar: 

The Perceived Employability of Ex-Prisoners and Offenders. Studierna bekräftar att 

arbetsgivare finner en motvilja av att anställa personer som har en kriminell bakgrund 

(Graffam m.fl. 2008). Då tidigare kriminella klassas som som “opålitliga” och “olämpliga” 

från arbetsgivare är det uppenbart att stigmatisering och stämpling faktiskt sker på 

arbetsmarknaden. Fem av informanterna har fått arbete via kontakter och två av 

informanterna har valt att dölja sitt stigma i enlighet med att vilja betraktas som normal. Två 

av informanterna fick tidigare återfall vilket kan förklaras utifrån att man har stämplats och 

stigmatiserats av omgivningen, men även att man har stigmatiserat sig själv och därmed fått 

en ursäkt till att misslyckas. “Vill man verkligen ha ett jobb så går det” (Simon).  

 

Under intervjuerna framkom det även att två informanter inte avslutat grundskolan. Då 

informanterna bär på stigmat av att vara tidigare dömda har senare resulterat i att deras 

möjligheter till arbete minskats ännu mer när de inte har en avslutad utbildning. Detta kan 

styrkas utifrån den tidigare studien som gjorts av Graffman m.fl. (2008). Författarna klargör 

att arbetsgivare lägger stor vikt vid att den arbetssökande ska uppfylla särskilda krav. 

Personliga egenskaper, arbetslivserfarenhet och en bra kommunikativ förmåga hos individen 

är betydander faktorer av möjlighet till arbete. Dessa personliga egenskaper och 

arbetslivserfarenheter jämfördes i undersökningen mellan en tidigare dömd och tidigare 

ostraffad person. Den som tidigare varit dömd samt saknar arbetserfarenhet får ännu sämre 

arbetsmöjligheter (Graffman m.fl. 2008). 
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur före detta intagna upplever möjligheterna till arbete 

efter avtjänat fängelsestraff och hur före detta intagna blir bemötta av arbetsgivare. Detta har 

gjorts utifrån frågeställningarna :Hur upplever före detta intagna deras möjligheter till arbete 

efter frigivning? och Hur blir före detta intagna bemötta av arbetsgivare? 

 

 Slutsatsen av denna studie är att majoriteten av informanterna upplevt svårigheter med att ta 

sig ut på arbetsmarknaden. Möjligheten till att få ett arbete som tidigare dömd är svårt till 

skillnad från personer som inte är straffade. Detta styrks utifrån vad Graffman m.fl. (2008) 

benämner i sin studie, det vill säga att tidigare kriminella faktiskt har betydligt större 

svårigheter att få arbete till skillnad från de som är icke dömda. Resultatet visar att orsaken 

till försvårade arbetsmöjligheter är för att informanterna stigmatiseras och stämplas utifrån 

tidigare handlingar. Stämplingen bidrar därmed till att deras möjligheter begränsas ytterligare 

på arbetsmarknaden eftersom arbetsgivare är ute efter att anställa “laglydiga” och “pålitliga” 

individer (Backman, 2012). Anledningen till varför informanterna har stämplats och 

stigmatiserat är för att de bland annat inte uppfyller samhällets normer då de bär på ett stigma 

(Goffman, 2014). Studiens resultat pekar även på att informanterna inte upplevt ett 

annorlunda bemötande från arbetsgivare på arbetsmarknaden. Detta innebär att när personer 

möter en annan som bär på ett stigma, och framförallt om de försöker skapa en ömsesidig 

samtalskontakt är det normalt att stigmats effekter respekteras från övriga personer (Goffman, 

2014). Resultatet har dessutom visat hur starkt ett stigma kan påverka tidigare dömda inom 

flera områden, de vill säga känslor av osäkerhet, hopplöshet och sämre självkänsla. Flera av 

informanterna har dessutom stigmatiserat sig själva, något som givit en slags dubbel effekt 

som försvårat arbetsmöjligheterna ytterligare. 

  

Fem av informanterna i undersökningen bekräftar att de inte upplevt någon betydelsefull 

hjälp från Kriminalvården. För att ge tidigare dömda bättre möjligheter och förutsättningar 

efter avtjänat fängelsestraff behöver Kriminalvården inrikta sig mer på utbildning och 

rehabilitera individerna mer. Informanterna har däremot upplevt bättre hjälp från andra 

organisationer såsom KRIS, Passus och arbetsförmedlingen. Passus är en organisation som 
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hjälper personer att lägga kriminaliteten bakom sig och påbörja ett nytt hederligt liv. Passus 

utbildar även myndigheter, kommuner respektive organisationer som arbetar med denna typ 

av målgrupp (Passus, u.å). Med detta sagt upplever informanterna brister inom 

Kriminalvården som de önskar borde åtgärdas. Hur före detta intagna kan inkluderas bättre på 

arbetsmarknaden menar samtliga informanter på att det finns flera olika lösningar. 

Informanterna pekar på att fängelset bör införa värdefulla utbildningar som kan tänkas gynna 

dem på arbetsmarknaden efter avtjänat fängelsestraff. En informant hävdar att det kommer att 

förvärras om man håller intagna inlåsta alldeles för länge utan att ge dem möjlighet till 

permissioner. Detta kan resultera i att det uppstår en så kallad diskulturation, vilket innebär 

att den som tillbringar för lång tid inne i anstalt kan utsättas för anpassningssvårigheter efter 

fängelsetiden. Diskulturationen förstärks ytterligare om den intagne nekas permissioner och 

besök från anhöriga. Detta leder till en rollförlust, det vill säga en förlust av sin roll i 

samhället utanför anstalten men också ofta till djupa ångestfyllda känslor efter frigivning 

(Goffman, 2000).  

 

Av ovanstående förklaringar är det på så sätt nödvändigt att undersöka de intagnas 

möjligheter redan inne på anstalten. Förblir möjligheterna alltför dåliga kommer det ha en 

negativ inverkan på arbetsmarknaden för tidigare dömda. Om de intagna blir inlåsta allt för 

länge utan att beviljas permissioner menar jag att det kan slå tillbaka på samhället i helhet, 

det vill säga att det nya inlärda beteendet som individen fått i anstalten kommer bli svårt att 

byta ut till det beteende som passar samhällets normer. Det kan på så sätt bli besvärligt att 

anpassa sig till ett normalt liv utanför anstalten utan att ha blivit inlärd det “rätta beteendet”. 

  

Varför jag tror att resultatet visar på att informanterna i undersökningen inte upplevt ett 

annorlunda bemötande kan ha att göra med att det vore osmidigt som arbetsgivare att utsätta 

sitt egna företags policy i fara. Efter att jag skaffat mig en kunskapsbildning om Goffmans 

teori förstår jag även att man i allmänhet brukar respektera en annan individs stigma, detta för 

att normerna vanligtvis är så. Till exempel om jag samtalar med någon som har en 

funktionsnedsättning kommer jag att respektera individens stigma och jag tror även att 

majoriteten skulle reagera likadant. Nu i efterhand tror jag även att det vore en avvikande 

handling i sig att uppträda olämpligt mot någon som bär på ett stigma. Trots att resultatet inte 

visar på att de bemöts annorlunda så är det dock en problematik i sig att arbetsgivare lovat att 
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höra av sig fastän de inte gjort det. Det kan finnas flera orsaker varför arbetsgivaren inte hört 

av sig, det kan till exempel vara att arbetsgivaren har för stor arbetsbelastning eller glömt att 

höra av sig. Därav är det viktigt att inte analysera för mycket när man inte vet anledningen, 

däremot kan jag tänka mig att att orsaken grundas i personens stigma. Detta eftersom när 

individens stigma avslöjats så betraktas han därefter som avvikande respektive “onormal” 

(Goffman, 2014). Av den anledningen kan det vara möjligt att arbetsgivaren inte värderar sin 

tid på att höra av sig då han ändå inte uppfyller personlighets egenskaperna för tjänsten. Att 

bli avvisad kan problematiseras vidare genom att det kan ha en negativ inverkan på 

individens självkänsla. I enlighet med Goffmans teori skulle detta kunna ge två tänkbara 

konsekvenser. Den första konsekvensen som uppstår när man stöts bort från samhället är att 

individens självbild förändras, den här identitetskrisen kan resultera i att personer inte längre 

känner någon samhörighet till samhället och därav kan personen isolera sig själv. Individen 

kan även söka sig till andra personer som upplever samma stigmatisering, här kan det bli 

tydliga uppdelningar mellan “vi och dem”, då personer som betraktas som socialt avvikande 

diskrimineras utifrån samhällets värderingar och normer. Den andra konsekvensen är 

problematiken gällande att få ett arbete, den som blivit stigmatiserad kan fortsätta att hamna i 

den avvikande rollen eftersom att personen i fråga uppfattar sig själv som udda (Goffman, 

2014). 

  

Först har informanterna blivit dömda i domstol, därefter avtjänat sitt fängelsestraff. Men efter 

frigivningen väntar ytterligare något annat, jo, samhällets dom som riskerar i leda till 

arbetslöshet och livslångt utanförskap. Om man vill förhindra att nya brott i samhället ska 

uppstå bör därför tillgängligheten för arbete och bostad öka. Att stänga dessa individer ute 

från arbetsmarknaden som en gång dömts till ett fängelsestraff leder till motsatt effekt, inte 

enbart på individnivå utan på hela samhällsnivå (Håkansson, 2017). Enligt min mening bör 

man beakta att personer som eventuellt är olämpliga för ett viss yrke behöver inte alltid 

förekomma i ett belastningsregister. Ett rent belastningsregister behöver inte indikera på att 

personen i fråga är lämplig för yrket, ett rent belastningsregister behöver inte heller alla 

gånger vara till fördel för arbetsgivaren. Dock är det inte heller svårt att förstå varför de 

enskilda arbetsgivare väljer att kräva belastningsregister från den arbetssökande, detta för att 

de vill säkerställa sig genom att skydda verksamheten på bästa möjliga sätt. Om en person 

väljer att söka en tjänst som innefattar ekonomiarbete men som dömts för bedrägeri är det 
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därför förståeligt att varje arbetsgivare väljer en annan som inte tidigare varit dömd. Man 

förstår att arbetsgivaren kommer ta det säkra före det osäkra, men ur ett samhällsperspektiv 

bör man dock vara mer kritisk mot utvecklingen av att allt fler vill ta del av ens 

belastningsregister. 

  

Användandet av belastningsregister infördes i syfte för att förebygga fortsatt brottslighet 

(Backman, 2012). Att använda sig av ett belastningsregister har både positiva och negativa 

sidor. Det är betydelsefullt att olika myndigheter kan se ens belastningsregister, till exempel 

om socialtjänsten ska bevilja adoption så är det viktigt att se individens bakgrund. Men å 

andra sidan medför det negativa sidor i arbetssammanhang eftersom fler tidigare dömda 

exluderas från arbetsmarknaden. Har man inte ett arbete eller bostad är det risk för att den 

tidigare dömde återfaller, menar Backman (2012). Med detta sagt verkar istället 

belastningsregistret numera fungera som kontraproduktivt eftersom det får en indirekt negativ 

brottsförebyggande effekt på samhällsnivå. Detta eftersom allt fler tidigare dömda sållas bort 

från rekryteringsprocesser på grund av deras stigma, vilket mitt resultat starkt visar på. Det 

säger sig självt att belastningsregistret blir ett dörrstopp eftersom ingen av informanterna i 

undersökningen lyckats få en anställning på en arbetsintervju. 

  

I början av studien gick jag in med en inställning om att tidigare dömda möjligtvis skulle 

bemötas på ett annorlunda sätt av arbetsgivare. Anledningen till varför jag haft en sån 

inställning kan vara att jag påverkats av de tidigare undersökningar som jag har med i studien 

samt från andra håll. Detta eftersom undersökningarna presenterar att det förekommer 

diskriminering i samband med arbetssökning för tidigare dömda. Varför jag tror att 

deltagarna diskriminerats i samband med arbetssökning i de tidigare studierna som jag 

hänvisat till är för att de stigmatiseras och stämplas utifrån samma principer som i Sverige. 

Man kan tydligt se att det finns en motvilja från arbetsgivare av att vilja anställa personer som 

finns med i ett belastningsregister. Men det framkommer även att grupper som har 

funktionsnedsättningar, kommunikationssvårigheter och personer med kroniska sjukdomar 

har svårt med att få arbeten. Detta är en indikation på att de starkt stigmatiseras och stämplas 

då alla dessa grupper i undersökningen bär på stigman (Graffam m.fl, 2008). I detta avsnitt 

vill jag till sist hävda att den här studien har varit mycket intressant och väldigt givande då 

jag fått tagit del av många upplevelser. Undersökningen har absolut bidragit med en ny 
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kunskap på de sätt att jag har fått förmedla deras röst genom att applicera tänkbara åtgärder 

baserat utifrån deras åsikter. 

6.1 Förslag av åtgärder 

Åtgärder behöver prioriteras för att möjligheterna till arbete efter avtjänat fängelsestraff ska 

öka, men det behövs som tidigare nämnt modiga arbetsgivare som är beredda att ge dessa 

individer en andra chans. Innan jag framlägger olika åtgärder vill jag först förtydliga att de 

åtgärder som lagts fram är ursprungligen taget från vad mina informanter uttryckt i 

intervjuerna bortsett från att jag utvecklat dessa en aning. 

  

Utifrån tidigare undersökningar framgår det att många arbetsgivare upplever hinder med att 

vilja anställa en före detta intagen, detta eftersom att den dömde kan komma att sakna 

utbildning eller arbetserfarenhet. (Ahmed & Lång 2017) För att förebygga sådana former av 

hinder är det lämpligt att Kriminalvården börjar med att anskaffa utbildning som innehåller 

samma möjligheter för alla intagna runt om i landet, detta på grund av att alla fängelser inte 

erbjuder samma typ av utbildning. Yrkesutbildningar är också nödvändigt eftersom de 

intagna förmodligen skulle få en ökad känsla av att de gör något betydelsefull eftersom de 

skulle kunna använda sina kunskaper på arbetsmarknaden efteråt. Flera anstalter runt om i 

landet har redan yrkesutbildningar, dock inte alla fängelser och det är det som borde vara ett 

krav. Att låta intagna snickra ihop hyllor, sy ihop kuddfodral eller sköta tvätten på anstalten 

är troligtvis en mindre lockade arbetserfarenhet i arbetsgivares öron. Det är även av stor 

betydelse att synliggöra informationen inne på anstalten genom att upplysa att anstalten har 

en egen arbetsförmedlare och annan dylikt värdefull information. Detta eftersom en av 

informanterna uttryckte sig på så sätt att informationen inne i fängelset inte når ut till de flesta 

som är intagna. 

  

Samtliga av informanterna i undersökningen var även enade om att Kriminalvården borde 

införa mer värdefulla kurser som skulle kunna ge nytta efter avtjänat fängelsestraff. “ ...jag 

tror att det är enklare för en kriminell att öppna egen firma som kriminell istället för att leta 

jobb på arbetsmarknaden där man måste presentera sig som tidigare kriminell.“ (Christian) 

Om man vill slippa presentera sig som kriminell på arbetsmarknaden kan en annan lösning 

vara att kriminalvården borde inrätta kurser som handlar om företagsekonomi med mera. Om 
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man som tidigare dömd vill undvika att stigmatiseras och stämplas på arbetsmarknaden vore 

det inte en dum íde att de som är intresserade av att öppna eget även få den kunskapen redan i 

anstalten. 

  

En annan åtgärd för att öka möjligheterna till arbete efter avtjänat fängelsestraff är att 

begränsa utdragen av belastningsregister. Arbetsgivare bör endast få tillgång till 

arbetssökandes belastningsregister om det innebär en risk att anställa han för tjänsten. 

Exempelvis om en person skulle söka arbete inom skola men är dömd som sexualförbrytare. 

Men om personen exempelvis skulle vara dömd för snatteri så bör inte det synas. 

6.2 Kritisk reflektion över undersökningen 

Studiens intervju baseras till största del av öppna frågor, utifrån detta noterade jag under 

intervjuerna att informanterna enkelt kunde tappa den röda tråden ett flertal gånger. 

Informanterna kunde komma in i en annan diskussion som inte var relevant till den ställda 

frågan. Detta resulterade i att jag fick ställa om den ursprungliga frågan ett flertal gånger. 

Självklart kom det även mycket intressanta diskussioner som kunde tillämpas i studien, men 

det blev även ett ett stort överflöd av information som i vissa avseenden inte var relevant till 

studiens syfte. Nu i efterhand hade jag kunnat formulera vissa frågor annorlunda, detta för att 

få mer struktur och röd tråd i informanternas svar. Det stora överflödet av information 

resulterade även i att jag fick tillägna stor tid åt att sålla bort irrelevanta diskussioner under 

transkriberingen. Av denna anledning hade det kunnat vara bra med några fler ledande frågor, 

just för att den röda tråden ska erhållas. Jag kan även nu i efterhand tycka att jag hade en 

onödig fråga i intervjuguiden, vilket var “Vilka brott satt du inne för?”. Frågan bidrog inte 

med relevant information för studien eftersom jag aldrig undersökte vilka brott som medförde 

extra försämrade arbetsmöjligheter. Frågan kan även ha uppfattats som känslig då den är mer 

personlig än de andra frågorna. Dock upplevde jag inga negativa reaktioner under intervjuns 

gång, men man behöver inte heller alltid se reaktioner utifrån kroppsspråk.  

 

Från början var det meningen att även undersöka frågeställningarna: Hur upplever före detta 

intagna hjälpen från kriminalvården respektive andra organisationer för att återintegreras 

på arbetsmarknaden? och vilka åtgärder krävs för att förbättra möjligheterna till arbete för 

tidigare intagna? Dessa två frågeställningar fick jag däremot senare ta bort då det inte 
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framkom tillräckligt med material från intervjuerna. Trots detta har jag ändå diskuterat 

materialet som framkom från de tidigare frågeställningarna i det här avsnittet eftersom det 

ändå har en relevans för studien.  

 

 Innan studien genomfördes hade jag en viss uppfattning om problemets omfattning. Men 

under studiens gång blev jag mer förvånad över resultatet då fem av informanterna inte 

upplevt bra hjälp från kriminalvården. I början hade jag en tanke om att Kriminalvården 

möjligtvis skulle sakna några resurser, men inte på den nivån mina informanter uttryckte sig 

om. Problemet visade sig vara mer utbrett än vad jag trodde då flera av informanterna tyckte 

att kriminalvårdens system borde byggas om helt och hållet.  

6.3 Förslag till framtida forskning 
Förslag till framtida forskningar skulle kunna vara att utföra liknande studier i skandinavien i 

syfte för att se hur arbetsmöjligheterna ser ut där, detta eftersom dessa samhällen liknar 

varandra. Utifrån resultaten skulle man på så sätt kunna jämföra länderna och hämta 

inspiration från varandra i syfte för att kunna utveckla sitt egna system till det bästa. En 

annan framtida forskning skulle kunna vara att man undersöker om arbetsmöjligheterna 

skiljer sig mellan män och kvinnor. I den tidigare studie jag hänvisat till upptäckte författarna 

att diskrimineringen av tidigare dömda skedde mer inom kvinnodominerade och 

högkvalificerade yrken än mansdominerade yrken. De tidigare kriminella skulle på så vis bli 

mer accepterade i yrken som exempelvis lastbilschaufför respektive mekaniker-arbeten 

(Ahmed & Lång 2017). Hur skulle de sett ut om det var ombytta roller? 

  

Slutligen behöver bland annat framtida forskningar samla bevis som ger en mer övertygande 

bild om omfattningen av diskriminering och förutfattade meningar av brottslingar på 

arbetsmarknaden. Detta eftersom det europeiska sammanhanget i forskning är begränsat 

gällande diskriminering på arbetsmarknaden, de flesta experiment har i större utsträckning 

genomförts i USA (Ahmed & Lång 2017). 

 
  
 
 

37 



Referenslista 

  
Ahmed, Ali M. & Elisabeth Lång, (2017). “The employability of ex-offenders: a field 
experiment in the Swedish labor market”. I IZA Journal of Labor Policy. 
  
Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, G. & 
Svensson, P. (red.)  Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB. 

Backman, C. (2012) Criminal Records in Sweden Regulation of Access to Criminal Records 
and the Use of Criminal Background Checks by Employers. Gothenburg. 

Becker, H. S. (2006). Utanför. Avvikandets sociologi. Lund: Arkiv förlag. 

Berger, P.L. & Luckmann, T. (1999) Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar 

sin sociala verklighet. (2. uppl.) Stockholm.  

Bergström, G. & Boréus, K. (2012) Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Carter, Francina (2009). Career developments strategies for client with criminal history. 
Career planning & adult development journal: Spring 2009. Academic Journal. 

Graffam, J., Shinkfield, AJ., & Hardcastle, L. (2008) The perceived employability of 
ex-prisoners and offenders. Deakin University, Burwood, Victoria, Australia. 

Goffman, Erving (2000). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 4. uppl. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Goffman, E. (2014). Stigma : Den avvikandes roll och identitet. 4.uppl. Lund: 
Studentlitteratur. Nordstedts Akademiska Förlag. 

Jacobsen, D-I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, A. (2005) Narrativ teori och metod. Malmö. Studentlitteratur. 
  

Karlsson, & Pettersson, (2006). Lander, I. Tiby, E. Karlsson, J. & Pettersson, T. & Ring, J. 
Frågor, fält och filter - kriminologisk metodbok. Liber AB. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

38 



Lemert, E. M. (1951). Social pathology; A systematic approach to the theory of sociopathic 

behavior. New York: McGraw-Hill. 

Miles, M.B., Huberman A.M. & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis. A Methods 
Sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications. 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G. & 

Svensson, P. (red.)  Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 

Elektroniska källor 

Håkansson, A. SVT nyheter (2017). Fler riskerar att återfalla i brott. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskare-hinder-pa-arbetsmarknaden-kan-gora-att-fler-
aterfaller  2017-10-07 

Krami. (u.å). https://www.krami.se/om-krami/ 
  
Kris. (u.å).  https://kris.a.se/info/ 

Kriminalvården. (2017). Återfall. 
https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/aterfall/ 
  
Kriminalvården. (2017) Återfall i brott som leder till kriminalvårdspåföljd, en nedåtgående 
trend.https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/slutrapp
ort-aterfall-i-brott.pdf 
  
Wikipedia. (2019). Arbetsförmedlingen. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsf%C3%B6rmedlingen 
  

 Passus. (u.å). https://www.fryshuset.se/verksamhet/passus/ 

  

  

  

  

  

 

 

39 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskare-hinder-pa-arbetsmarknaden-kan-gora-att-fler-aterfaller
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskare-hinder-pa-arbetsmarknaden-kan-gora-att-fler-aterfaller
https://www.krami.se/om-krami/
https://www.krami.se/om-krami/
https://kris.a.se/info/
https://kris.a.se/info/
https://kris.a.se/info/
https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/aterfall/
https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/aterfall/
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/slutrapport-aterfall-i-brott.pdf
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/slutrapport-aterfall-i-brott.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsf%C3%B6rmedlingen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialisation
https://www.fryshuset.se/verksamhet/passus/
https://www.fryshuset.se/verksamhet/passus/


Bilagor 

Bilaga 1 

  Bakgrundsfrågor 

● Hur gammal är du? 

● Hur länge satt du i fängelset? 

● Vilka brott satt du inne för på anstalten? 

● Hur såg ditt liv ut innan fängelsetiden? 

  

          Arbetssituation 

● Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? 

● Skiljer sig dina arbetsmöjligheter idag från innan du blev dömd till fängelse? 

Hur ser du på din framtid? 

Arbetssökning 

● Hur ser du på skillnaderna för en straffad respektive icke straffad person när 

de gäller att söka arbete? 

● Kan du berätta om dina erfarenheter av att söka arbete efter din frigivning? 

● Kan du berätta om du eventuellt upplevt några hinder när du sökt arbete? 

● Hur bemöter arbetsgivare dig när du söker arbete hos de i och med din tidigare 

dom? 

● Hur har reaktionerna sett ut från arbetsgivare när de fått kännedom om din 

bakgrund? 

● Hur har bemötandet påverkat din uppfattning om dig själv? 

● Om du har fått en anställning, har du fått andra anställningsvillkor än andra, 

tex lämna urinprov? 

● När du har fått en anställning, på vilket sätt har du fått arbetet då? Via 

kontakter, blivit tipsad? 

● Har du någon bekant som befinner sig i liknande situation som du? 

● Kan du berätta om era erfarenheter liknar eller skiljer sig i arbetssökandet? 

  

40 



  Kriminalvården/andra yrkesverksamma organisationer 

  

● Hur hjälper kriminalvården dig med att komma ut på arbetsmarknaden? 

● Kan du berätta om det finns andra organisationer som hjälper dig att komma ut 

på arbetsmarknaden? 

● Vad har hjälpen du fått betytt för dig? 

  

 Förbättring 

● Vad anser du bör förbättras för att före detta intagna ska kunna komma ut på 

arbetsmarknaden? 

  

Valfritt 

● Har du något du själv vill tillägga? 
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Bilaga 2 

  

Hej! 

Mitt namn är Pauline Bärgh, jag studerar på Karlstads Universitet och är inne på min sista 

termin på samhällsanalytiker programmet. Jag ska genomföra en studie som handlar om hur 

före detta intagnas upplever ser ut gällande återintegrering på arbetsmarknaden efter avtjänat 

fängelsestraff samt undersöka om möjligheterna till arbete kan förbättras. Jag vill intervjua 

dig då du kan bidra med den kunskapen jag behöver för min studie. Personuppgifterna 

behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när 

som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 

behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas 

på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att besvaras till 

dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets 

studieregister för att sedan förstöras. Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt 

personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att 

gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 

rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskydd ombudet på Karlstad universitet är dpo@kau.se. Den här 

intervjun uppskattas ta cirka 45-60 minuter. 

  

Om du har frågor eller funderingar gällande detta kan du kontakta mig respektive min 

handledare. 

  

Student: Pauline Bärgh: bargh.pauline95@gmail.com 

Handledare, Universitetslektor i sociologi: Majken Jul Sørensen: majken.jul.sorensen@kau.se 
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