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Abstrakt 
Studien behandlar vare sig en stigmatiserad grupp av människor i vårt samhälle med ett 
brottsregister blir utsatta för diskriminering vid etablering på arbetsmarknaden. Syftet är att 
se vilka möjligheter tidigare dömda har till anställning, ur ett arbetsgivarperspektiv. Detta 
genom att bland annat undersöka vilka konsekvenser de ökade utdragen ur 
belastningsregistret medför. För att bli bekanta med problemområdet har vi studerat tidigare 
forskning kring vårt ämnesområde som främst berör ökningen av utdragen ur 
belastningsregistret, vilket har medfört svårigheter gällande etableringen på 
arbetsmarknaden. Vi har även använt oss utav tidigare forskning som påvisar en social 
uteslutning bland tidigare dömda, som följd till begränsningen till en eventuell anställning. 
Studien utgår utifrån en kvalitativ metodik där vi har intervjuat sex arbetsgivare. Det 
empiriska materialet från intervjuerna redogörs först i vårt resultat, för att senare kunna 
analysera det i vår diskussions del genom ett samspel mellan teori, empiri och tidigare 
forskning, men även genom en koppling till syfte och frågeställningar. Teorin vi valt att 
använda oss utav är Erving Goffmans stigma som förklarar hur vi människor stigmatiserar 
en person efter en oönskad egenskap som är olik en själv. Detta kopplas till stämplingsteorin 
av Howard Becker som behandlar huruvida vi sätter etiketter på specifika människor. Vidare 
har vi behandlat teorin social uteslutning och Michael Foucaults definition av makt och 
kontroll i relation till vår studie. Genom studien har det framkommit att arbetsgivare inte är 
emot att anställa en arbetssökande med ett brottsregister i så stor mån som vi tidigare trott. 
Det har även framkommit att allt ansvar för en anställning inte ligger hos arbetsgivaren utan 
att den tidigare dömda själv har en stor möjlighet att påverka beslutet. 
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Abstract 
This study addresses whether a stigmatized group of people in our society with a criminal 
record are subject to discrimination while trying to establish themselves in the labor market. 
The aim is to get an insight into previously convicted individuals opportunities to obtain 
employment from an employer’s perspective by examining how employers justify criminal 
background checks, the associated risk and how that risk is assessed. To become 
knowledgeable about our subject we studied previous research that mainly pertains the 
increased use of criminal background checks, which has resulted in difficulties when it 
comes to establishing in the labor market. Further research has also indicated a social 
exclusion among previously convicted individuals as a result of the limitation to possible 
employment. The study is based on a qualitative methodology where we have interviewed 
six employers. The empirical data from our interviews is presented in the result episode, 
which is then sourced and analyzed in our discussion episode. This has been done by 
connecting our theory, empirical data and previous research; whilst keeping our objects and 
questions a focal point throughout the thesis. We have chosen to use the Erving Goffmans 
Stigma theory, which explains how people stigmatize a person for having an undesirable 
characteristic that differs from one self. This is linked to the conspiracy theory by Howard 
Becker, which discusses whether or not we put labels on specific people. Furthermore, we 
discuss the theory of social exclusion and Michael Foucault's definition of power and control 
in relation to our study. Our study concludes that the employers are not against hiring job 
applicants to the extent that we previously thought. It has also revealed that not all of the 
responsibility of hiring lies on the employer but that the job applicant himself has a lot of 
opportunities to influence the decision.  
 
Keywords: Previously convicted, employers, criminal records, employment, exclusion 

  



 

Förord 
Utan hjälp och stöd från berörda personer hade detta tillämpningsarbete aldrig kunnat blivit 
klart inom en rimlig tidsram. Vi vill börja med att tacka våra respondenter som varit 
hjälpsamma och ställt upp på intervju, då vi utan deras deltagande inte kunnat genomföra 
denna studie. Vi vill även tacka vår handledare Goran Puaca, universitetsadjunkt vid 
Högskolan i Borås, som kommit med konstruktiva anvisningar och synpunkter så att vår 
studie har kunnat uppnå det resultat den nått. Eventuella felaktigheter är vi naturligtvis 
själva ansvariga för. Färdigställandet av arbetet har medfört en del påfrestningar, därmed vill 
vi även tacka varandra för det tålamod och stöd vi bidragit till varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborg, januari 2013. 
 
 
Sonia Radia & Sanaz Shams 
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1. Inledning 
En uppmärksammad samhällsdebatt i media den senaste tiden har handlat om kritiken som 
förts mot ökningen av utdragen ur belastningsregistret. Det har framkommit att utdragen ur 
belastningsregistret har mer än tiodubblats sedan 1990-talet och blivit oerhört problematiskt. 
Trots att dessa utdrag är strängt sekretessbelagda och integritetskränkande (Backman, 
2012:23). 
 
Utdraget ur belastningsregistret visar om en individ blivit dömd för ett brott eller inte, och 
där det övergripande syftet är att framförallt brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång 
till dessa uppgifter på ett enkelt sätt (SOU:2009:44:20). Det kan vara fråga om oerhört 
känsliga uppgifter vilka kan få negativa konsekvenser för den berörde vid anställning om 
uppgifterna sprids. Rikspolisstyrelsen som ansvarar för belastningsregistret uppskattar att 
omkring 75 procent av utdragen som begärs av arbetsgivare saknar befogande till registret. 
Utdragen som sker på begäran av arbetsgivarna skapar en problematik då de varken har stöd 
från lagen eller har tydliga restriktioner (Backman, 2012:87-88). Detta leder ofta till ett 
större utanförskap och försvårar möjligheten för tidigare dömda personer att komma tillbaka 
till arbetsmarknaden avsevärt (Backman, 2012:86). 
 
Idag använder ett flertal arbetsgivare utdrag ur belastningsregistret för att kunna göra en 
mindre riskbedömning av sina kandidater, då man bland annat är mån om att värna om sitt 
företag samt sin personal. Det ses numera som en allmän bedömning av den arbetssökandes 
personliga karaktär (Backman, 2012:90). Arbetsgivare menar alltså på att man inte anställer 
kandidater med ett kriminellt förflutet då det är en säkerhetsfråga gentemot andra anställda 
och kunder, men att det även handlar om att värna om företags rykte (Pogarsky, 2006: 479) 
 
Det väcker inte minst funderingar kring hur arbetsgivarna egentligen ser på en anställning av 
en individ med ett kriminellt förflutet och vare sig de får samma chans till arbete som alla 
andra sökande. Vi vill därmed uppmärksamma det möjliga utanförskap som den här 
problematiken kan skapa och har därför valt att i vår studie berätta om sex arbetsgivares och 
även dess företags syn på problemet. Vid val av ämne hade vi vår inriktning arbetsvetenskap 
i åtanke. Detta var anledningen till att vi valde att undersöka tidigare dömdas väg tillbaka till 
just arbetsmarknaden och se över deras möjligheter ser ut enligt arbetsgivare, snarare än att 
undersöka hur de tas emot av samhället och det vardagliga livet. 
 

!"#$%&'()*+,$
Bakgrunden till att vi valt att skriva vår studie kring tidigare dömdas möjligheter på 
arbetsmarknaden utifrån arbetsgivarens perspektiv syftar främst till att vi tidigare i vår B-
uppsats studerat hur tidigare dömda ser på den här problematiken, och därav konstaterat att 
det sker en viss diskriminering enligt dem. Vårt intresse ligger nu i att se hur arbetsgivarna 
ställer sig i frågan då deras uppfattningar spelar en viktig roll för människors möjligheter på 
arbetsmarknaden. Vi anser även detta vara av intresse då det är relevant för vår framtida 
yrkesroll som eventuella arbetsgivare och vi själva kan komma att hamna i en situation där 
vi måste ta ställning till den här frågan. Därav har vi fått upp intresset för den här 
problematiken. 
 
Vi finner även den här inriktningen av problematiken av stor relevans och intresse då vi inte 
funnit någon stor mängd tidigare forskning kring hur just arbetsgivarna ställer sig i frågan, 
utan den tidigare forskning som vi funnit inom området syftar främst till tidigare dömdas 
upplevelser av deras möjligheter i samhället. Den här forskningen har lagt fokus på vilka 
hinder och stöd som finns gällande dessa samhälles faktorer som exempelvis bostad och 
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social acceptans. Vi anser därför att vår studie blir ett tillskott i den mån att vi undersöker 
hur arbetsgivarens upplevelser av tidigare dömdas möjligheter på arbetsmarknaden ser ut. Vi 
är ute efter att undersöka hur de ställer sig till en eventuell anställning av tidigare dömda till 
deras företag, och se vilket arbetsmarknadspolitiskt intresse arbetsgivarna har, så som 
exempelvis stödinsatser för att öka tidigare dömdas möjligheter på arbetsmarknaden. På 
detta sätt anser vi att vår studie bidrar med en ny intressant vinkling till området. 
 
Vid val av ämne hade vi vår inriktning arbetsvetenskap i åtanke, då vi ville att vår studie 
skulle vara relevant för vår inriktning. Detta var anledningen till att vi valde att undersöka 
tidigare dömdas väg tillbaka till just arbetsmarknaden och se över hur möjligheterna ser ut 
för dem där ur ett arbetsgivarperspektiv, snarare än att undersöka hur de tar sig tillbaka till 
samhället och det vardagliga livet. Vi ville även uppmärksamma det utanförskap som skapas 
och har därför valt att genom studien berätta om sex arbetsgivares perspektiv på 
problematiken. 
 
Vidare ansåg vi detta ämnesområde vara av vikt att lyfta fram då problematiken inte endast 
leder till ett utanförskap utan även i viss mån kan vara integritetskränkande. Det kan 
konstateras att det här främst sker i samband med utdragen ur belastningsregistret då detta 
innehåller känsliga uppgifter som egentligen syftar till att bevaras under den strängaste 
formen av sekretess. Dessa uppgifter ska endast den enskilde individen kunna ta del av för 
att kunna verka i samhället på samma villkor som resterande människor (SOU, 2009:44:20). 
Detta framgår tydligt enligt uppgifter från bland annat Rikspolisstyrelsen, där det påvisas att 
arbetsgivare i allt större mån utnyttjar den enskilda individens rätt att ta del av ens 
personliga utdrag ur belastningsregistret genom att begära att denna ska uppvisa ett sådant 
inför en anställning utan att arbetsgivare har något sådant lagstöd. Detta påvisar hur 
arbetsgivaren kan kränka individens integritet genom att i allt större mån börja kräva utdrag 
ur belastningsregistret som rutin under rekryteringsprocessen (SOU, 2009:44:21). 
 

!"-$./012$
Vi vill med denna studie undersöka tidigare dömdas möjligheter till anställning ur ett 
arbetsgivarperspektiv. Syftet är att få en insikt i hur arbetsgivare samt dess företag motiverar 
utdrag ur belastningsregistret, samt vilka riskbedömningar som ligger till grund för dessa 
utdrag. 
  
!"3$4)5(261788+9+($

• Hur kan arbetsgivare samt dess företag se på en eventuell anställning av tidigare 
dömda?$

• Hur ställer sig arbetsgivarna samt dess företag till ökningen av utdragen ur 
belastningsregistret?$

• Vilka förändringar ser arbetsgivare samt dess företag kan vidtas för öka tidigare 
dömdas möjligheter till anställning?$

• Hur ser arbetsgivare samt dess företag på framtiden inom arbetsmarknaden för 
tidigare dömda?$

$ $
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• Tidigare dömd: vår definition av begreppet syftar till personer som utfört 

kriminella handlingar i sitt förflutna och även blivit dömda för det, men som idag 
tagit avstånd ifrån detta liv.  

• Belastningsregister: ett register med känsliga uppgifter som påvisar om en 
individ blivit dömd för ett brott eller varit skäligen misstänkt för ett brott 
(SOU:2009:44:20). 

• Rekryteringsprocess: en omfattande process som görs för att i slutändan hitta den 
bäst lämpade kandidaten för en specifik tjänst. Processen består av en kravprofil, 
annonsering och urval som slutligen ska leda till anställning (Lindelöw 
Danielsson 2003:41) 

• Integritet: ett svårdefinierat ord som grundläggande handlar om människans rätt 
till frihet. Begreppet syftar även till att en individ inte ska utsättas för en 
kränkande handling (SOU, 2009:44:190). 

!"=$>?()7+6+9+($
Vi har valt att avgränsa vår studie i den mån att vi endast undersöker arbetsgivarens 
perspektiv kring vår problematik, snarare än att även undersöka tidigare dömdas perspektiv 
till deras möjligheter till anställning. Vi är medvetna om att detta begränsar studien till att ge 
ett perspektiv kring problematiken, och att en studie som hade inkluderat exempelvis 
tidigare dömdas perspektiv hade kunnat erbjuda fler synsätt kring uppsatsämnet. Men med 
anledning av studiens tidsram och storlek tog vi beslutet att göra den här avgränsningen. Vi 
valde även att avgränsa oss till just arbetsgivares syn på problematiken då vi inte fann 
omfattande forskning kring vårt problemområde från just detta perspektiv. Förhoppningsvis 
kan vår avgränsning kring ett arbetsgivareperspektiv på så vis bidra med en viktig belysning 
inom området. 
 

!"@$A;;6&162+6$,96;B6919B+$
Studien fortsätter nu med en redogörelse för tidigare forskning kring vårt valda 
problemområde, som efterföljs av teoretiska anknytningar och utgångspunkter vilka kommer 
att innehålla relevanta teorier. Vi kommer vidare att gå in på en detaljerad och konkret 
metodbeskrivning där vi redogör hur vi gått tillväga under studiens gång. 
Metodbeskrivningen kommer att utgå ifrån vår problemformulering, vårt syfte samt våra 
frågeställningar. Efter detta presenteras vår resultat del där vi kommer att redogöra för det 
material vi fått fram genom våra intervjuer. Sedan framställs vår diskussions del där 
resultatet kopplas till teori, litteratur och tidigare forskning. Vi kommer här att analysera, 
diskutera samt tolka innehållet. Slutligen följer en sammanfattning av studien huruvida vi 
besvarat vårt syfta och våra frågeställningar, den här delen följs av en metoddiskussion och 
avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
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2. Tidigare Forskning 
#"!$C9,9(&)2$,DE,&6$EDF89(G21$1988$&+61788+9+($
Anders Nilssons och Felipe Estradas (2009) belyser hur arbetsmarknadsanknytningen och 
etableringen på arbetsmarknaden ser ut för de personer som har begått brottsliga handlingar. 
Vi anser därmed att den här rapporten är relevant för vår studie då den ligger till grund till 
varför det är betydelsefullt att fråga arbetsgivare vad de har att säga om problematiken kring 
att eventuellt anställa en tidigare dömd person. Rapporten behandlar en rad olika syften men 
den del som är relevant för vår studie är fokus på hur livet ser ut i vuxen ålder när du som 
ung eller vuxen har begått brottsliga handlingar. En viktig fråga som behandlas är hur 
möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden ser ut för en person som har brottsliga 
handlingar i sitt register.  Nilsson & Estrada (2009) har i rapporten använt sig utav olika 
grupper av människor för att kunna jämföra möjligheten till jobb, bland de som upphörde 
med brottsliga handlingar under tonåren samt de som begått brottsliga handlingar i vuxen 
ålder, vilka även är de grupper som är relevanta för vår studie. 
 
Man har i denna rapport använt ett longitudinellt datamaterial, vilket innebär att de följer 
upp deltagarna i undersökningen över en viss tid. Detta material har använts just för att 
kunna följa hur livet för de som begått brottsliga gärningar, i såväl ung som vuxen ålder, 
påverkar dem på bland annat arbetsmarknaden, och hur deras etableringsmöjligheter i 
arbetslivet ser ut. Rapporten behandlar svårigheten att etablera sig på arbetsmarknaden när 
man finns med i ett brottsligt register. För de flesta människor i dagens samhälle är en 
jobbkarriär en etableringsfas i livet (Nilsson & Estrada, 2009:19). Att då utnyttja 
registerdata begränsar tidigare dömdas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Det är 
noterbart att personer med en brottslig bakgrund, i tonåren och under vuxenlivet, uppvisar en 
sämre arbetsmarknadsanknytning än personer utan ett register (Nilsson & Estrada, 2009:24). 
Att inte få möjligheten till att etablera sig på arbetsmarknaden påvisar alltså i denna rapport 
till att bidra till ett utanförskap, en social exkludering, då ett arbete bland annat medför ett 
ökat socialt nätverk och en tillhörighet till samhället. 
 

#"#$%28&61+9+(6)2(961)216$H21/,2862$
Vidare belyser Christel Backman (2012) vårt problemområde gällande ökningen av utdragen 
ur belastningsregistret. Vi anser att den är relevant till vår studie, med tanke på dess 
aktualitet och ämnesområde då en stor mängd arbetsgivare idag tar utdrag ur 
belastningsregistret på rutin vid anställning. 
 
Backman (2012) behandlar den existerande motsättningen kring det ökade utdraget ur 
belastningsregistret. Den existerande motsättningen handlar om att hålla 
belastningsregisteruppgifterna hemliga för att minska diskrimineringen av före detta dömda 
och på så sätt öka deras chanser till att återsocialisera sig. Å andra sidan handlar det om att 
som arbetsgivare kunna ta del av uppgifterna för att kunna genomföra person- och 
riskbedömningar (Backman, 2012:87). Vad som här står i fokus är just 
spänningsförhållandet mellan dessa intressen och det ökade utdraget ur belastningsregistret. 
Backman har samlat in sitt material genom 17 intervjuer, där hon intervjuat nio arbetsgivare 
och åtta stycken fackliga och arbetsgivarorganisations representanter (Backman, 2012:89). 
 
Resultatet Backman lyfter fram är att utdragen ur belastningsregistret ur fackliga och 
arbetsgivares perspektiv har att göra med ett brottsförebyggande syfte på arbetsplatserna, det 
vill säga att de är tvungna till att göra utdragen på grund av riskerna med före detta dömda 
som anställda, dock hänvisar man till att man ändå måste se efter individens rätt till 
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integritet (Backman, 2012:89). År 2001 infördes det en lag gällande krav på utdrag inom 
skola och barnomsorg, med anledning av att det förekommit flera uppmärksammade 
pedofilskandaler. Man menar på att konsekvenserna för ett barn vid utsättning för skada och 
kränkning är alldeles för djupgående (Backman, 2012:91). Backman påvisar att det framgår 
att gränsen för vad som är integritetskränkande har sjunkit, då det blivit försvarbart av 
arbetsgivare att införa kontroller genom utdrag ur belastningsregistret på grund av 
ovannämnda argument. År 1989 infördes det en rättighet där individer nu kunde göra ett 
utdrag ur belastningsregistret och se sin egna data. Detta grundade sig i att utjämna 
maktobalansen och att inte endast tillåtna myndigheter och organisationer skall ha tillgång 
till den känsliga informationen (Backman, 2012:93). 
 
I och med att vi i vår studie undersöker hur arbetsgivare ser på anställning av tidigare dömda 
är Backmans studie oerhört relevant för oss, då den behandlar just arbetsgivare som tar 
utdrag ur belastningsregistret och den stora ökning som skett. Forskningen tar även upp hur 
och varför arbetsgivare lägger ett större fokus på att kräva detta utdrag, vilket även det är 
intressant för vår studie. Backman påvisar i sin avhandling hur tidigare dömdas möjligheter 
till anställning hämmas genom dessa åtgärder. 
 

#"-$%28&61+9+(6)2(961)216$H21/,2862$*)$9+12)+&19B+2881$;2)6;2'19?$
Det är en omfattande diskussion kring belastningsregistrets betydelse, som förs i 
internationell forskning som berör vårt ämne. Där det genom senaste beräkningar i USA har 
framkommit att det finns 16 miljoner förbrytare, men lägger man även till alla som har 
minsta involvering i kriminalitet blir siffran mycket högre (Pogarsky, 2006:479). Artikeln 
behandlar vikten av att få ett arbete för en kriminell, för att på bästa sätt kunna återintegreras 
i samhället. I takt med att tillgången till information om brottsregister ökar, återstår 
problemet hur arbetsgivare ska använda sådan information vid anställning. Arbetsgivare 
menar att man inte anställer kandidater med ett kriminellt förflutet för att det är en 
säkerhetsfråga. Det kan vara gentemot andra anställda eller kunder men det handlar även om 
att värna ens företags rykte. En person med ett kriminellt förflutet är i behov av att arbeta, 
arbetet ger ekonomiskt stöd men ett arbete får dem även att utveckla värdefulla 
livskunskaper och stärker deras självkänsla, det medför även en social samhörighet 
(Pogarsky, 2006:479). Det framförs att en lösning för de kriminella kan vara att utplåna 
deras register efter en viss tid utan kriminella handlingar. Men även om informationen om 
en kriminells förflutet utplånas kan man fortsatt se om en person har en lucka i sitt CV 
(Pogarsky, 2006:479).  
 
Vidare menas det på ett internationellt plan på att män som har spenderat en tid i fängelse 
tjänar väldigt dåligt, samt så är det hög arbetslöshet inom denna grupp av individer 
(Western, 2008:413). Forskningen tyder på hur arbetsgivare använder bakgrundskontroller 
av kriminella aktiviteter vid anställning. Det argumenteras för att kontroller av brottslig 
bakgrund bara minskar sysselsättningen inom industrin eftersom det är där kontrollerna 
främst görs (Western, 2008:413). Företag som bedriver bakgrundskontroller anställer i 
mindre grad en person med ett brottsligt förflutet. Dessutom tyder det på att arbetsgivare har 
blivit mer vaksamma vid anställning, och förekomsten av bakgrundskontroller har ökat. Det 
framkommer att arbetsgivare föredrar att anställda personal utan ett kriminellt register 
(Western, 2008:413). 
 
Loucks, Lyner & Sullivan (1998) är några forskare som skrivit om ett forskningsprojekt som 
berör anställning av personer med ett kriminellt register i Europeiska Unionen. 
Skillnaden i lagar mellan olika länder leder till att personer med ett kriminellt register 
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begränsas om de skulle vilja arbeta i andra länder (Loucks, Lyner & Sullivan, 1998:195). 
Det förespråkas om att öka medvetenheten om den politik som finns i Europa och som 
påverkar sysselsättningen av personer med ett kriminellt register i syfte att ta itu med 
marginalisering av denna grupp och därmed uppmuntra återintegrering av före detta 
brottslingar i samhället. Det handlar bland annat om ett projekt från Nordirland ”Coping 
with Convictions”, där de strävar efter att ta itu med några av de befintliga hindren för före 
detta brottslingars anställning. Det talas om den brittiska lagstiftningen som gör att 
arbetsgivare har större tillgång till uppgifter ur kriminalregistret och de konsekvenser detta 
kan få för före detta brottslingar när de söker arbete. Möjliga konsekvenser är att det hindrar 
före detta brottslingar till att återintegreras in i samhället, vilket är viktigt för att komma ut 
ur brottsligheten. Det handlar om hur före detta brottslingar igenkänns som en 
stigmatiserande grupp (Loucks, Lyner & Sullivan, 1998:195) 

Lam & Harcourt (2003) menar på att man kan se att arbetsgivare diskriminerar före detta 
brottslingar på arbetsmarknaden genom deras rapport (Lam & Harcourt, 2003:237). De 
menar även på att problemet är potentiellt allvarligt eftersom det berör en betydande del av 
befolkningen, särskilt den manliga befolkningen. Vidare undersöks behovet rättsligt skydd 
för före detta brottslingar genom att begränsa arbetsgivarnas tillgång till och användning av 
uppgifter om brottslig bakgrund. De rättigheter och intressen de olika aktörerna, 
arbetsgivare, tidigare straffade, och allmänheten är av aktuell diskussion. Lam & Harcourt 
(2003) behandlar att konsekvenserna av att exkludera före detta brottslingar från 
arbetsmarknaden är allvarlig, inte bara för dem utan för framtida brott. Det framgår att 
diskriminering gällande anställning av före detta brottslingar minskar deras anknytningar till 
arbetsmarknaden, vilket då inte lämnar dem något annat alternativ förutom att fortsätta att 
begå brott (Lam & Harcourt, 2003:237). 
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3. Teori 
I följande del redogör vi för våra valda teorier som är kopplade till vårt problemområde. 
Inledningsvis tar vi upp stigmat som behandlar kategorisering av människor. Den här teorin 
kopplar vi till stämplingsteorin samt social uteslutning som är en följd utav kategorisering av 
individer. Slutligen kommer vi att behandla maktperspektivet och även hur detta utövas i 
samspel med övriga teorier.  

-"!$.19(E&$
Termen stigma härstammar från grekiskan och benämner något ovanligt eller nedsättande 
hos en individ. Det som utmärker en individ till att vara utstött eller avvikande skiljer sig åt i 
alla samhällen och är beroende av dess spelregler stigmat medför att människor sätts i olika 
fack och kategoriseras efter det påvisats att hon har egenskaper som skiljer henne åt sig från 
det som anses vara normalt. Genom detta reduceras man från en vanlig människa till en 
utstött, att stämpla en individ på detta sätt innebär att hon får ett stigma (Goffman, 2009:11-
12).   
 
Tidigare dömda är en kategori som ofta tas upp som stigmatiserade i vårt samhälle och syftet 
med vår undersökning är att se huruvida arbetsgivare stigmatiserar kandidater med ett 
brottsregister, vilket ligger till grund för valet av den teoretiska utgångspunkten stigma 
(Goffman, 2009:11). Stigmat beskrivs som ett starkt nedsättande attribut hos en individ som 
leder till att man endast ser henne utifrån de egenskaper själva stigmat tillskriver henne. 
Detta medför att det skapas ett vi mot dem tänk i samhället mellan de som anses vara 
stigmatiserade respektive de som anses vara normala. Den typen av stigma vi anser vara 
relevant för vår studie kallas karaktärsstigma och innefattar individer som ses som 
viljesvaga på grund av de fläckar de har på sin personliga karaktär (Goffman, 2009:14). 
 

-"#$.17E;89+(612B)9+$
Stämplingsteorin kallas den teorin och det synsätt som ska bidra till att ge en större 
förståelse av kriminalitet. Genom den här teorin ser man avvikelser hos en individ som ett 
samspel mellan avvikare och icke avvikare, snarare än att se det som en specifik avvikelse 
hos en individ (Giddens, 2007:590). Heidgren & Wästerfors (2007) menar däremot att 
stämplingsteorin grundar sig i att regelföljare ofta stämplar regelbrytare som avvikare. En 
etikett sätts alltså på personen i fråga, vilken sitter kvar oavsett om personen slutar begå 
brott eller inte. Har man en gång varit kriminell kommer man alltid att ses som detta och 
samhället kommer bedöma personen i fråga som någon utan moraler (Heidgren & 
Wästerfors, 2008:106). För att förstå avvikandets natur enligt stämplingsteorin är det 
nödvändigt att ta reda på varför en individ försetts med en etikett och blivit stämplad som 
exempelvis kriminell. De viktigaste stämplingskällorna är personer med mycket makt i 
samhället, oftast är det poliser, domstolar eller arbetsgivare. Det sker alltså en slags 
maktutövning i samhället där avvikelserna i stort definieras av de med “högre status”. 
Exempelvis kan det röra sig om att rika stämplar fattiga eller att majoritetsbefolkningen 
stämplar de med annan etnisk bakgrund (Giddens, 2007:592). 
 
Giddens (2007) menar på att det avvikande beteendet får olika innebörder beroende på vilka 
egenskaper omgivningen tillskriver individen i fråga och att detta även har att göra med 
vilken bakgrund man härstammar ifrån. Om ett barn exempelvis stjäl i ung ålder och 
härstammar ifrån en rik familj tolkar omgivningen ofta detta som oskyldiga upptåg. Hade 
samma gärning däremot utförts utav ett barn som härstammade ifrån en fattig familj med 
lägre status hade omgivningen sett detta som ett tecken på tidig kriminalitet eller 
ungdomsbrottslighet snarare än oskyldiga upptåg. Detta leder till stämplingen, vilket i sin tur 
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leder till att individen i fråga alltid kommer att bli bemött som en opålitlig människa. 
Stämplingen är svår att normalisera och leder då till att exempelvis arbetsgivare kan komma 
att få samma uppfattning som omgivningen tillskrivit individen och försvårar därmed dennes 
möjligheter på arbetsmarknaden (Giddens, 2007:590).   
 

-"-$.B<9&8$*1268*1+9+($
Begreppet social uteslutning är en beskrivning av nya former av orättvisor och bristande 
jämnlikhet. Det handlar om hur personer på olika sätt stängs ute från full delaktighet i 
samhället, faktorer som hindrar individer från att få tillgång till de möjligheter som 
majoriteten av befolkningen har tillgång till (Giddens, 2007:300-301). Begreppet behöver 
dock inte endast resultera i att människor konkret blir uteslutna, utan det kan även vara en 
följd av att individen själv försätter sig i situationen, exempelvis att man säger nej till ett 
arbete. Följden blir då att man blir ekonomiskt inaktiv och kan hamna utanför samhället vid 
för lång arbetslöshet. Det finns en rad olika dimensioner gällande hur eller vart social 
uteslutning kan förekomma, varav en av dem är utestängning från arbetsmarknaden. Att ha 
ett arbete är av stor vikt då ett arbete inte endast tillför en inkomst, utan medför även en 
delaktighet i sociala samspel. Därmed leder arbetslöshet oftast till avsaknaden av sociala 
relationer och ett utanförskap (Giddens, 2007:301). Det visar att känslan av ett utanförskap 
tenderar att öka ju längre man är arbetslös. Detta just för att ett arbete är bland den viktigaste 
arenan för ett samhälleligt deltagande (Bäckman, 2011:81). 
 
Det framgår att det finns en koppling mellan kriminalitet och social uteslutning, det handlar 
om att kriminalitetens avspegling har att göra med att allt fler känner att de inte tillhör 
samhället av olika anledningar (Giddens, 2007:305). Den amerikanska sociologen Elliot 
Currie har studerat detta samband bland ungdomsbrottsligheten i USA. Det framgick i hans 
studie att kriminella handlingar har att göra med de lockande och kostsamma 
konsumtionsmönstren som existerar och som alla i befolkningen har råd att leva efter. Detta 
leder till ett slag av uteslutning och för att kunna leva denna önskade livsstil tar man till 
illegala medel som sin utväg. Den ekonomiska statusen som förespråkas är svår att uppnå 
för många och i ren desperation tar man till kriminella alternativ (Giddens, 2007:306), 
 

-"3$I&'1$
Makt är ett svårdefinierat begrepp. I Michel Foucaults (2001) inflytelserika perspektiv på 
makt så är det ingen teori, utan snarare en inspirationskälla. Enligt honom är makt 
relationellt, kontextuellt och historiskt och förekommer inom alla mänskliga relationer och 
legitimeras först då den erkänns av en folkmassa. Kärnan i Foucaults maktperspektiv ligger i 
att visa vad som händer i praktiken när makt utövas, därav ligger inte intresset i att 
undersöka makthavarna utan att istället undersöka hur underordnade påverkas när makt 
utövas. (Beronius, 1987:63-64). Sunesson (1987) tydliggör att makt utövas som ett maktspel 
där ena parten påvisar sin dominans i relationer, vilket innebär att man genom sin legitimitet 
får ett förtroende. . Detta kan exempelvis i vårt fall ses som att våra respondenter har skaffat 
sig en akademisk yrkesutbildning inom personalyrket och på så sätt fått ett stort inflytande 
på arbetsmarknaden. Därigenom har de även skapat ett en förutsättning för förtroende och 
legitimitet för deras yrkesroll. Det förtroende som råder för arbetsgivarnas yrkesroll är bland 
annat det som skapar deras legitimitet för deras profession. Legitimiteten handlar i detta fall 
om den kompetens som antas komma med yrkesrollen, vilken därigenom skapar ett 
förtroende och ett stort inflytande (Larsson & Engdahl, 2011: 270-271).  Sunesson (1987) 
talar exempelvis om relationen mellan en läkare och patient, och där han menar att man som 
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patient inte tvivlar på den diagnos en läkare tillskriver eftersom man litar på att läkaren har 
rätt kompetens på grund av dess legitimitet (Sunesson, 1987:78).  
 
I vår studie utspelas detta genom arbetsgivares överordning vid val av sökande kandidater 
vid en anställning, där tidigare dömda blir de underordnade i denna relation. Här kan 
arbetsgivarna med sin kompetens välja ut de mest lämpade kandidaterna. Eftersom att 
arbetsgivarna har en legitimitet och inflytande, tillför detta möjligheten till att få kontrollen 
över vem som ska få en anställning utan att valet ifrågasätts. Här kan arbetsgivarna genom 
sitt stora inflytande välja att inte ge tidigare dömda en chans till anställning, då de på olika 
sätt kan motivera exempelvis företagets bästa eller lämpliga kandidater utifrån en 
legitimerad ordning där få eller inga andra kan påverka. 
 
Vi kan även se att en självreglerande makt såsom panoptismen är relevant till vår studie. 
Panoptismens huvudsakliga verkan grundar sig främst i uppdelningen mellan det som anses 
vara normalt och onormalt för individen. Detta syftar till att man gör en individ medveten 
om att hon ständigt övervakas och är sedd. Genom att skapa denna medvetenhet kan makten 
bli så fullkomlig att den inte behöver utövas utan istället fungerar automatiskt och blir 
permanent som en självklar del av människors medvetande om sig själva och sin omgivning 
(Foucault, 2001:202). Foucault (2001) menar på att själva systemet fungerar genom att 
individen ständigt tror sig vara övervakad vilket leder till att man då beter sig på ett visst sätt 
och inte avviker från eventuellt utsatta regler. I verkligheten behöver man nödvändigtvis inte 
vara övervakad alls, huvudsaken är dock att individen tror detta och går in med ovanstående 
inställning (Foucault, 2001:202). 
 
Ovanstående beskrivning är ett utav synsätten för panoptismen, det relevanta för vår studie 
syftar till den kontroll som tillfaller arbetsgivaren utifrån det stora inflytande som det 
innebär över styrningsmekanismer av att kunna definiera och legitimera om tidigare dömda 
ska ha möjligheter till anställning eller inte. Detta kan exempelvis ske i en 
anställningsintervju där tidigare dömda arbetssökande rimligen bör anpassa sig till normerna 
för hur man ska bete sig, och vilka kvalitéer man bör uppfylla för att leva upp till 
arbetsgivares syn och definition av en person som är möjlig att anställa. Arbetsgivaren är en 
person som ur detta perspektiv kan praktisera en dominant maktordning och den som har 
möjligheten att avgöra om man är villig att ge den tidigare dömda en anställning eller inte. 
Genom att utöva denna makt leder det till att exempelvis en arbetssökande ständigt hamnar i 
ett underläge, och där en god inställning och rätt attityd blir avhängt ett 
arbetsgivarperspektiv som legitimerar den ”goda” medarbetaren. 
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4. Metod  
3"!$J212+6'&;89(1$;2)6;2'19?$
Vi har i vår studie valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Begreppet hermeneutik 
står för läran om tolkningarnas teori och praktik, vilket innebär att man försöker förstå och 
tolka olika människors situation. Perspektivet handlar om att vi som forskare försöker fånga 
andra människors livsvärld för att lättare förstå vårt valda ämne (May, 2001:26). Detta då 
den hermeneutiska synen berör både teori och metod i samband med människors handlande 
(Bryman, 2011:32). ”Den centrala ide som ligger till grund för hermeneutiken är att den 
forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv 
som dess upphovsman haft” (Bryman, 2011:507). 
 
Då vår studie syftar till att förstå en individs upplevelser och erfarenheter av den valda 
problematiken är det viktigt att kunna visa empati och igenkännande. Valet av perspektiv 
grundar sig i att vi är ute efter unika erfarenheter och berättelser hos unika individer som ett 
underlag till vår studie. Det är därmed viktigt för oss att vi i vår forskarroll är nära 
inblandade för att på så sätt kunna påvisa förförståelse, men även för att kunna tolka olika 
situationer som uppstår. Ytterligare en faktor som belyser vårt val av perspektiv är att vår 
studie utförs genom kvalitativ metod där vi använt oss av intervjuer. ”Vår känsla att tillhöra 
ett samhälle, och de tekniker vi använder för att förstå den sociala världen, utgör inte ett 
hinder för våra undersökningar” (May, 2001:26).  Vilket innebär att vikten ligger vid att 
forskaren ska kunna befinna sig i mitten utav forskningsprocessen, vilket även är en 
förutsättning snarare än ett hinder för att kunna förstå det sociala livet. 
 

3"#$J&8$&?$&+6&16$
I vår studie har vi använt oss utav en abduktiv ansats, vilket är ett sätt att relatera både teori 
och empiri i vetenskapligt arbete och är i viss mån en kombination av induktion och 
deduktion. Genom detta förhållningssätt arbetar man till en början mer induktivt genom att 
formulera en hypotes till sin studie som man tror förklarar problemställningen. I nästa steg 
arbetar forskaren mer deduktivt då man prövar sin hypotes på nya fall och kan genom detta 
utveckla och vidga den ursprungliga hypotesen (Patel & Davidson, 2011:24). Vi gick in i 
studien genom att ha utgått ifrån teorier och tidigare forskning och har därmed haft en 
förförståelse kring ämnet. Vi gick in med ett förhållningssätt där vi är insatta i ämnet och 
problematiken kring det utanförskap som förekommer bland tidigare dömda på 
arbetsmarknaden. Den deduktiva ansatsen representerar förhållandet mellan teori och 
praktik och är bland den vanligaste uppfattningen inom samhällsvetenskapen. Deduktiv 
ansats handlar alltså om att utgå utifrån teorier som ska undergå en empirisk granskning 
(Bryman, 2011:26). I vår studie har det genom tidigare forskning framkommit att det sker ett 
utanförskap bland tidigare dömda personer vid arbetssökande, på grund av deras kriminella 
förflutna. Vi ville således pröva vår teori och intervjuade arbetsgivare för att se hur de 
ställde sig gällande den här problematiken. Då vi har valt att använda oss utav en abduktiv 
ansats kombinerar vi de två föregående, vilket vi ser som svårt att helt kringgå i forskningen. 
Fördelen med det abduktiva förhållningssättet är att det inte låser fast forskaren i en viss 
ansats som kan vara fallet om man jobbar strikt induktivt eller deduktivt (Patel & Davidson, 
2011:24). 
 

3"-$K?&891&19?$E21B,9'$
Vi har i vår studie valt att använda oss utav en kvalitativ forskningsprocess, då det bidrar till 
stor flexibilitet, dynamik och även ger utrymme för en stor variation (Backman, 2008:56). 
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Forskningen handlar om att samla in data och att konstruera teorier. Det handlar även om 
forskarens vetenskapliga föreställningar, en abstrakt föreställning kring vad som intresserar 
att undersöka (Becker, 2008:28) Det kvalitativa perspektivet syftar till att separera individen 
från omvärlden och på så sätt kunna förklara människors subjektiva erfarenheter. Kvalitativ 
metodik kännetecknas även av att man inte använder sig utav siffror och tal, utan metodiken 
resulterar istället i verbala formuleringar såväl som i tal och skrift, där dess instrument är det 
traditionella “ordet”. Exempel på när detta kan användas är under en personlig intervju 
(Backman 2008:33) Tyngden ligger här på individen och hur denna tolkar och formar sin 
verklighet (Backman, 2008:54). Den kvalitativa metodikens motpol är den kvantitativa 
metodiken som utmynnar i numeriska observationer, exempelvis enkäter eller experiment. I 
och med vårt val att på djupet beröra problematiken kring det ökade utdraget ur 
belastningsregistret och arbetsgivare ser på tidigare dömdas möjligheter på 
arbetsmarknaden, har vi valt att använda oss av kvalitativ metod genom att genomföra 
personliga intervjuer (Patel & Davidson, 2011:84). Genom en kvantitativ metodik skulle vi 
inte ha möjligheten till att ställa följdfrågor och vi tror inte heller vi skulle få samma kvalitet 
och djup i våra svar. Då vårt syfte är att nå en djupare förståelse och tolka upplevelser, 
lämpar sig intervjuer bäst då man därigenom kan utläsa både känslor, gester och även 
tystnad. Vi får även genom intervjuer möjligheten att ställa följdfrågor och föra ett djupare 
samtal för att på sätt försöka nå fram till kärnan av problematiken det gäller våra 
respondenters tolkningar av verkligheten och vilka uppfattningar de ger uttryck för (Aspers, 
2007:143). Därav anser vi att den kvalitativa metodiken är bäst lämpad för vår studie. 
 

3"3$L+12)?F*0B)E$
En intervju kan ses som en interaktion mellan forskare och respondent där en relation skapas 
och där man har möjligheten att tolka vad som sägs (Becker, 2008:138). I vår studie har vi 
valt att använda oss utav en tematisk öppen intervju. Denna intervjuform utgår ifrån att 
forskaren har identifierat ett antal teman som är knutna till teorin och som ska beröras under 
intervjun. Vi har valt att utgå ifrån följande teman: Bakgrund och nuvarande yrkesroll, 
arbetsliv, förändring och slutligen framtid. Dessa teman har skapats genom eget intresse 
över vad vi ansett vara relevant samt intressant för att nå studiens syfte. Trots detta är det 
viktigt att forskaren försöker sätta teorin inom parantes under själva intervjuns gång, 
eftersom hon eller han hela tiden försöker att utveckla samtalet med respondenten (Aspers, 
2007:137). Vi anser att den här intervjuformen är bäst lämpad för vår studie då den ger oss 
möjligheten till att föra ett mer öppet samtal. Den här formen passar vårt problemområde 
som handlar om att kunna ta del av människors erfarenheter och förståelse. Vi känner inte 
heller att vi kan låsa oss vid teorin då varje respondents utsaga kommer att vara unik och ge 
oss en större insikt över problematiken, vilket gör att vi kan anpassa varje samtal utifrån hur 
det utspelar sig. 

3":$A)?&8$
Ett urval kan i kvalitativ forskning sägas vara ett tillvägagångssätt för att kunna övertyga 
människor om att man vet något om en grupp och ett fenomen som ska undersökas (Becker, 
2008:78). I vårt fall handlar det om att vi valt ut sex arbetsgivare som ska representera vårt 
urval genom deras personliga samt dess företags värderingar kring vårt problemområde. Den 
här urvalsgruppen ska med deras utsagor hjälpa oss att övertyga läsaren om hur situationen 
ser ut. När man i vetenskaplig forskning studerar det som intresserar en är dock urval ett 
stort problem, då vi inte kan studera alla intressenter eller alla problemområden så att det 
täcks helt. Samtidigt så har varje vetenskapligt projekt i regel en ambition av att upptäcka 
något som kan ha en giltighet och förklaringsvärde även utanför det begränsade 
undersökningsområde som kännetecknar kvalitativa ansatser. Det handlar om att hänvisa 



12 
 

läsaren till att det som studerats kan uppfattas som representativt i någon bemärkelse. Den 
centrala tyngdpunkten i denna urvalslogik handlar om att övertyga läsaren om att ens urval 
fungerar på ett hållbart sätt (Becker, 2008:78-79). Det problem som alltid förekommer är 
dock möjligheten att generalisera då man aldrig kan få tag i alla personer som representerar 
den urvalsgrupp man vill åt, eller för den delen att kunna fånga in alla dimensioner av ett 
problemområde. Utan urvalet reproducerar en slags miniatyr över vad som intresserar oss 
som forskare (Becker, 2008:78). 
 
Vi har genomfört vårt urval genom att använda oss utav våra personliga nätverk. Detta 
beslut har tagits då vi har velat komma åt arbetsgivare som representerar olika branscher och 
nå en grupp arbetsgivarföreträdare som har erfarenheter av registerutdrag, och som kommer 
i kontakt med tidigare dömda i sina rekryteringsprocesser. Vi har alltså tagit de kontakter 
med vår utvalda kända egenskap som vi funnit tillgängliga och har därmed använt oss utav 
ett bekvämlighetsurval. Den här urvalsmetoden är vanlig och även praktisk att använda i en 
kvalitativ studie då forskaren använder sig utav de kontakter som man finner (Trost, 
2005:120). Efter ett fåtal rekommendationer från våra bekanta kontaktade vi samtliga genom 
mail och följde sedan upp mejlkonversationerna med samtal. Vilket resulterade i att vi 
kunde boka in personliga intervjuer med de som ville ställa upp i studien. Det var värdefullt 
för oss att använda vårt sociala nätverk, då vi genom detta redan i ett tidigt skede kunde 
avgöra om de personer vi blev rekommenderade om hade en insikt i vår problematik och 
därigenom kunde bidra som en resurs till vår studie. Den främsta fördelen vi ser med den här 
typen av urval är att våra respondenter har varit lättillgängliga vilket är av stor vikt på grund 
av studiens tidsram. Nackdelen blir här att bekvämlighetsurvalet leder till en större svårighet 
att generalisera resultat då vi till viss mån själva har valt ut våra respondenter (Trost, 
2005:120). 
 
Vi har strävat efter att få en blandning av olika typer av företag, där ett medvetet val har 
varit att hälften av företagen i vår undersökning har varit bemanningsföretag, då vi sedan 
innan är medvetna om att de gör utdrag ur belastningsregistret på rutin. Det har även att göra 
med att bemanningsföretag är starkt etablerade på arbetsmarknaden och spelar en central roll 
för vår kommande yrkesroll. Detta medan de tre resterande företagen representerar 
traditionella företag, vilket i vårt fall innefattar olika branscher som lager, logistik, industri 
och barnomsorg. Detta val har medvetets utförts för att kunna jämföra arbetssätt inom skilda 
företag som använder sig av registerutdrag. En ambition har på så vis varit att se om olika 
företag arbetar olika med rekrytering, och för att se om möjligheterna till anställning för 
tidigare dömda skiljer sig emellan företagen. Detta val gjorde vi även för att få en variation 
av synsätt och resonemang. Det här valet hade vi möjlighet att göra då vi använt ett 
bekvämlighetsurval som gett oss friheten att själva välja vilka tillgängliga respondenter vi 
velat använda oss till studien (Trost, 2005:120). 
 

3":"!$M)262+1&19B+$&?$)26;B+,2+12)$
Vi har i vår studie valt att använda oss utav sex stycken respondenter. Anledningen till vårt 
val av antal respondenter har främst grundat sig i svårigheten att hitta lämpliga kandidater 
som vart insatta i ämnet, vilket varit oerhört viktigt för oss. May (2011) talar även om hur ett 
litet urval med hög representativitet, är bättre än ett stort urval som håller dålig kvalitet 
(May, 2011:19). Ytterligare en faktor vi haft i beaktande vid val av antal respondenter har 
varit uppsatsens tidsram, då det varit svårt att hitta lämpliga kandidater på så kort tid och 
även då studien är belagd under en tid där företagen haft svårt att avsätta tid för annat än 
deras eget arbete. Dock anser vi att vårt urval av respondenter vart tillräckligt för att ge oss 
det underlag vi behövt till studien, med tanke på hur kunniga och insatta de varit i vårt 



13 
 

problemområde. Detta då samtliga hade hand om bemanningen i deras företag, vilket i deras 
fall hade lett till att de ett flertal gånger hade suttit i en situation där de hade haft tidigare 
dömda som arbetssökande. De var även väldigt öppna och delade med sig av erfarenheter av 
detta, som var väldigt givande för vår del. 
 
Vår första kandidat kallar vi i studien för Sara, hon har studerat till personalvetare och har 
utöver detta tagit en magister i arbetsvetenskap. Redan under studietiden hade hon en hel del 
olika extrajobb inom personalyrket. Idag arbetar hon som konsultchef på ett stort 
bemanningsföretag och är insatt i sin roll då hon arbetat som chef i tre år. 
 
Vår andra kandidat kallar vi i studien för Johan, som har studerat till förskolelärare och 
sedan byggt på detta med att studera lärarprogrammet. Han började arbeta som lärare för att 
sedan ta sig vidare till att arbeta som förskolechef, en position han nu haft i sju år. Som chef 
går hans arbetsuppgifter främst ut på att sköta budgeten, personalfrågor och 
arbetsmiljöfrågor. 
 
Vår tredje kandidat kallar vi i studien för Leif, även han har studerat till personalvetare och 
började efter detta arbeta som HR - partner på ett stort globalt företag. Idag har han 
positionen som rekryteringsspecialist på samma företag, en befattning han nu haft i fyra år. 
Leif hade stor insikt över företagets rekrytering. 
 
Vår fjärde kandidat kallar vi i studien för Amanda, hon har studerat offentlig förvaltning och 
arbetar idag som konsultchef vid ett bemanningsföretag. Dessförinnan arbetade hon som 
rekryteringsansvarig vilket i hennes fall har resulterat i att hon kommit i kontakt med 
anställning av tidigare dömda vid ett flertal tillfällen, och är därmed bekant med vårt 
ämnesområde. 
 
Vår femte kandidat kallar vi i studien för Emma som har studerat personalvetarprogrammet 
och har sedan sin examen arbetat inom HR-yrket. Idag är hon HR-generalist på ett välkänt 
grossistföretag. Hennes yrkesroll motsvarar en personalmans arbetsuppgifter, detta innebär 
att hon har ansvar över personal, rekrytering och även rehab. 
 
Vår sjätte och sista kandidat kallar vi i studien för Oskar, han har studerat 
personalvetarprogrammet och har sedan sin examen för två år sedan arbetat som 
personaladministratör på ett bemanningsföretag. Oskars arbetsuppgifter går ut på att hjälpa 
till med rekryteringsprocessen, fokus ligger på att intervjua och presentera kandidater för 
kunderna. 

3"=$I&12)9&8$
För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar upprättade vi en intervjuguide med våra 
valda teman. Denna intervjuguide var till hjälp för att kunna skapa en relativ struktur vid 
våra intervjutillfällen. Detta då vi med guidens hjälp, utifrån våra teman och stödfrågor, 
kunde urskilja vad för ungefärliga frågor vi ville ställa till samtliga respondenter. Allt för att 
underlätta processen när vi skulle jämföra respondenternas svar, och därefter kunna urskilja 
olikheter i svaren. Vid intervjutillfällets start började vi strategiskt inleda med frågor där 
respondenterna fick berätta om sig själva och sin bakgrund gällande yrkesroll och 
studiegång, för att få en mjuk start och även ett övergripande grepp om vilka de är.  
 
Det första temat i vår intervjuguide är just bakgrund och nuvarande yrkesroll där vi berörde 
vad de arbetar med, vad deras arbetsuppgifter innefattar, vad de har för akademisk 
utbildning och hur länge de varit verksamma i deras nuvarande yrkesroll. Med dessa frågor 
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som inledning hade vi hopp att inbringa en mjuk start och ett grepp huruvida de är relevanta 
för vår studie, samt för att på ett djupare plan förstå vad de arbetar med.  
 
Vidare kom vi in på vårt nästkommande tema arbetsliv. Här berörde vi frågor angående 
företagens policy kring anställning av tidigare dömda, hur respondenten förhåller till sig 
ökningen av utdragen ur belastningsregistret, om de har samma chanser som övriga 
arbetssökande och dylikt. Det vi ville få fram här var hur arbetslivet ser ut för tidigare 
dömda och hur enkelt eller svårt det är för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi ville 
vidare med detta tema se om företag har några riktlinjer, uppsatta av företaget, gentemot 
hanteringen av anställning av tidigare dömda arbetssökande. 
  
Genom detta tema förde vi in samtalet på temat förändring där vi kort informerade att vi 
varit i kontakt med tidigare dömda personer och konstaterat att det förekommer ett 
utanförskap, då det är problematiskt för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Syftet här var 
att se om arbetsgivarna kände något ansvar för situationen. Detta för att sedan föra samtalet 
in på om de anser att någon förändring bör ske för att öka tidigare dömdas möjligheter till 
anställning och undersöka om företaget i fråga har några specifika åtgärder för att 
möjliggöra en sådan förändring. Vi ville helt enkelt få till stånd ett samtal kring vad 
förändring kunde innebära från ett arbetsgivarperspektiv, och arbetsgivarnas ståndpunkter 
kring denna problematik. 
  
Slutligen berörde vi vårt sista tema, framtid, där vi helt enkelt frågade hur de ser på 
framtiden gentemot arbetssökande med ett brottsregister och vad som skulle få respondenten 
att anställa en tidigare dömd individ. Det vi ville få fram med detta slutliga tema var just att 
se om de hade tankar och funderingar kring exempelvis stöd från andra samhällsinstanser 
som skulle kunna underlätta att anställa före detta dömda i framtiden. Samt vad för faktorer 
som de ser som viktiga för att öka tidigare dömdas chanser i arbetslivet. Detta tema 
avslutade vi med för att få en mjuk och öppen diskussion om problematiken, och med detta 
även övergripande personlig reflektioner kring ämnet.  
 
Frågorna och våra teman vi använt i vår intervjuguide har vi själva konstruerat utefter vad vi 
varit intresserade av att få svar på efter tidigare studier kring problematiken. Vi har även här 
haft vårt syfte och våra frågeställningar som utgångspunkt när vi format teman och 
stödfrågor. 
 

3"="!$C)B?7),9(G21$B<G$19880D)89189(G21$
Vi har i vår studie utgått ifrån att tillgodose en god trovärdighet och tillförlitlighet i den mån 
det går. Det är av stor vikt att poängtera att man i kvalitativa studier inte strävar efter att få 
samma svar vid olika tillfällen, som reliabiliteten i kvantitativa studier syftar till. Utan i 
kvalitativa studier strävar man som forskare efter att förstå hur intervjupersonen tänker, 
känner eller beter sig samt vad respondenten menar med det hon säger (Trost, 2005:132-
133). Det handlar om att sträva efter att nå materialet på ett djupare plan vilket vi kunnat 
möjliggöra genom att ha en tematiskt öppen intervju. 
  
Trovärdighet kan dock utgöra ett problem i kvalitativa studier där man som forskare måste 
kunna påvisa att forskningsresultatet är trovärdigt för läsaren. Vilket då innebär att man ska 
kunna påvisa att data är insamlat på ett sätt som är relevant och seriöst, och även är relaterat 
till studiens problemställning. Trovärdigheten kan ifrågasättas av läsaren ifall forskaren 
exempelvis inte har reflekterat över de etiska aspekterna i anslutning till det framtagna 
materialet (Trost, 2005:133-134). För att eftersträva en ökad trovärdighet i vår studie har vi 
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varit noga med att hålla oss till vårt syfte och våra frågeställningar genom studiens gång, för 
att upprätthålla en röd tråd. Vi har även kopplat våra respondenters utsagor till tidigare 
forskning, litteratur, teoretiska anknytningar och utgångspunkter kring ämnet då man genom 
att källhänvisa bevisar att ens material är pålitligt. 
  
Vi har lagt mycket tid på vårt metodavsnitt för att möjliggöra att läsaren ska kunna följa vår 
process, vilket vi anser skapar en ökad trovärdighet för vår uppsats. Vidare har vi 
transkriberat våra intervjuer för att kunna använda citat, som medför att läsaren kan få en 
större inlevelse till samtalet (Patel & Davidson, 2011:121). Intervjuerna spelades inte endast 
in för att kunna transkriberas, utan även för att vi vid upprepande tillfällen ska kunna lyssna 
på våra inspelningar, för att inte gå miste om någon värdefull information. Även detta skapar 
en ökad tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011:104).  
  
Vi har eftersträvat att nå en god trovärdighet och tillförlitlighet som möjligt, genom att 
noggrant redovisa studiens metod, respondenternas utsagor kring ämnet och vilka tolkningar 
vi själva gjort kopplat till forskning, litteratur och teori. Vårt mål med detta är att andra 
forskare ska kunna följa vår process. 
 

3"@$C988?7(&(5+(66711$
För att få ett så aktuellt material som möjligt ur våra intervjuer, genomförde vi två 
pilotstudier efter att vi sammanställt vår intervjuguide. En pilotstudie innebär att en 
begränsad studie genomförs med kandidater som motsvarar de personer som man ska sedan 
kommer att använda i den egentliga undersökningsgruppen. I vårt fall är de kandidater som 
deltog i pilotundersökningen exkluderade i vår studie. Anledningen till att vi genomförde en 
pilotstudie var att pröva vår intervjuteknik och hur våra intervjufrågor uppfattas av 
respondenterna (Patel & Davidson, 2011:60). Vi genomförde pilotstudien på två bekanta 
arbetsgivare och kunde därefter korrigera våra frågor och vårt sätt att ställa frågor. Vi kunde 
även samtala med respondenterna för att bättre kunna täcka in våra teman för uppsatsen. 
 
Vi började våra intervjutillfällen genom att ta oss till våra respondenters miljöer, vilket i 
samtliga fall var de företagen där de arbetade. Detta valde vi att göra för att skapa en 
trygghet för våra respondenter och även göra proceduren så bekväm som möjligt för dem då 
de gett oss deras värdefulla tid på kort varsel. Vid intervjutillfällena fick vi sitta i ett avskilt 
rum där vi vid samtliga tillfällen. Vi var två forskare och en respondent åt gången. Vi 
började samtalen med att presentera oss, berätta kort om vår bakgrund och även studiens 
syfte. Vi förklarade att ämnet fångat vårt intresse då det är relevant för vår kommande 
yrkesroll och att vi själva förstod svårigheten för den position arbetsgivaren befinner sig i. 
På så vis skapade vi en gemensam utgångspunkt för vårt kommande samtal. Efter detta 
informerade vi om att respondenternas uppgifter skulle hanteras med största försiktighet och 
att inga obehöriga fick tillgång till materialet. Vi informerade även våra respondenter om de 
etiska riktlinjer som vi förhåller oss till i vår studie för att tydliggöra vårt arbetssätt och 
deras rättigheter Vi bad även om tillåtelse att spela in intervjuerna och fick godkännande i 
samtliga fall. Vi började sedan samtalet genom att en av oss höll i intervjun och ställde 
frågorna medan den andra satt tyst och endast kompletterade med frågor när det ansågs 
nödvändigt eller när samtalet hade en mer fri karaktär, detta för att dämpa maktobalansen. 
Just för att respondenten inte skulle känna sig i underläge och att intervjun skulle löpa som 
ett samtal mellan två individer. Samtliga intervjuer hade en genomsnittstid på 45 minuter. 
 
Arbetet under studien har medvetet fördelats lika mellan oss som forskare. Vi har under hela 
studiens gång arbetat tillsammans med samtliga delar. Detta har vi valt att göra för att båda 
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ska vara lika insatta i studien och även för att förhindra olik arbetsbelastning. Vi anser att 
detta arbetssätt har lett till att vi kunnat hålla ett konsekvent förhållningssätt igenom studiens 
gång.  
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Efter att ha utfört våra intervjuer var det första vi gjorde att transkribera dem. Valet av 
transkriberingen grundade sig i att vi ville få ner våra inspelningar i en löpande text för att 
inte riskera att gå miste om någon information, som vi hade gjort om vi endast hade 
intervjuerna i minnet (Aspers, 2007:149). Transkriberingen skedde genom att vi först 
lyssnade igenom varje intervjutillfälle för sig och sedan skrev ner varje ord som sades. Detta 
gjordes för att i ett senare skede kunna tolka och jämföra vårt material till dess ursprung, 
vilket innebär att koda (Aspers, 2007:159). Vi har kodat vårt material genom en version av 
marginalmetoden med papper och färgpennor. Detta skedde genom att vi först skrev ut vårt 
transkriberade material, och skapade därefter ett kodschema som bestod av de teman vi 
använt oss av i intervjuguiden (Se bilaga). Vi valde ut en färg till respektive tema för att 
kodningen skulle bli så lättöverskådlig som möjligt. För att komma ännu djupare och kunna 
dra slutsatser i form av likheter och skillnader mellan respondenterna gjorde vi ytterligare ett 
kodschema bestående utav siffror inom varje intervjutema, vilka placerades i sidans huvud. 
Därefter började vi läsa ett stycke i taget, och använde oss alltså av rad-för-rad kodningen 
för att se vilka koder som förekom (Aspers, 2007:173). 
 
Vidare har vi tolkat och analyserat vårt material genom att koppla det till teori, litteratur och 
tidigare forskning. På så sätt har vi kunnat se vilka av respondenternas belägg som stärks av 
detta respektive vad som inte bekräftas, för att sedan kunna föra en diskussion och även dra 
slutsatser. För att på bästa och mest överskådliga sätt redovisa vårt material i resultat och 
diskussions delen, har vi tagit beslutet att utgå ifrån de teman vi använt oss av i 
intervjuguiden (se bilaga). Vi avslutar sedan detta moment med en sammanfattning, där vi 
analyserar utfallet ur en sammanfattande helhetsvinkel (Backman, 2008:44). 
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Den aktuella diskussionen om problematiken gällande ökningen av utdragen ur 
belastningsregistret fångade vårt intresse och ledde till vårt beslut om att skriva om tidigare 
dömdas möjligheter på arbetsmarknaden. Vi ansåg att ämnet stod ut och var väldigt 
gripande, men även relevant inför vår framtida yrkesroll då vi valt att fokusera på 
arbetsmarknadsrelaterade frågor. Vår förförståelse kring vårt ämnesval handlar om våra 
uppfattningar gentemot hur arbetsgivare bemöter och behandlar problematiken kring 
anställningen av tidigare dömda (Becker, 2008:23). Då vi tidigare behandlat ämnet i vår B-
uppsats kring före detta kriminellas upplevelser av deras möjligheter på arbetsmarknaden, är 
vi till viss del inlästa i ämnet utifrån just den synvinkeln. Vi har genom vår tidigare 
forskning i ämnet skapat oss en viss föreställning kring problemområdet. Den här 
uppfattningen leder till att man skapar sig en fullständig bild kring fenomenet. Valet att 
forska vidare kring vad arbetsgivare säger om problematiken resulterar i att vår förförståelse 
grundar sig i våra egna uppfattningar kring problematiken (Becker, 2008:23). Där vårt 
resultat från vår tidigare studie påvisat att det sker ett visst utanförskap på arbetsmarknaden 
bland tidigare dömda. Vår uppfattning är att tidigare dömda blir diskriminerade på 
arbetsmarknaden då vi inte tror att arbetsgivare är villiga att ta risken att ge dem en andra 
chans, vilket vi tror kan grunda sig i en viss okunskap och rädsla för det okända. Samtidigt 
leder detta till att vi som eventuella framtida arbetsgivare fått oss en tankeställare: Hur 
skulle vi ställa oss till en sådan situation, skulle vi själva anställa en person som är tidigare 
dömd och våga ge dem en andra chans? 
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Våra uppfattningar kring problematiken grundar sig i det aktuella samhällsproblemet 
gällande arbetsgivarnas ökade utdrag ur belastningsregistret. Vi tror även att det här 
utanförskapet kan grunda sig i dagens konkurrenskraftiga arbetsmarknad där arbetsgivaren 
har ett stort utbud av sökande och kvalificerade kandidater med rätt kompetens. Eftersom 
tidigare dömda redan är en minoritetsgrupp som befinner sig i underläge, tror vi att dagens 
hårda krav på arbetsmarknaden försvårar deras situation avsevärt. Vi har i tidigare kurser 
under vår utbildning läst om diskriminering på arbetsmarknaden, exempelvis mot personer 
med annan etnisk bakgrund. Vi har där fått insikten om hur tuffa krav och specifika 
egenskaper individen bör ha för att lyckas ta sig in i arbetslivet. Vi har därför utgått ifrån att 
samma sak gäller tidigare dömda personer. Med tanke på den höga arbetslösheten som idag 
råder så har vi uppfattningen om att minoritetsgrupper ofta faller mellan stolarna. Trots vår 
förförståelse har vi haft i åtanke att det är väldigt viktigt att ge sig in i studien med ett öppet 
förhållningssätt, vilket vi har försökt vårt yttersta att göra. Vi vill inte att våra fördomar och 
värderingar ska vilseleda oss under studiens gång. 
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Enligt etikprövningslagen får forskning endast utföras vid respekt för människan och 
beaktning av hennes grundläggande friheter. Lagen innebär även att människans välfärd går 
före studiens behov. Då vår forskning behandlar vissa personuppgifter och utförs genom 
intervjuer är det viktigt att man tillgodoser etiska överväganden, då de kan innebära en risk 
för forskningspersonen (http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml). Vi kommer i 
följande stycke beskriva hur vi har gjort våra etiska överväganden för att ingen i studien ska 
kunna pekas ut eller känna sig utsatt. 
 
Under vår studie har vi i våra etiska överväganden haft i åtanke att vårt ämne kan uppfattas 
som känsligt att prata om, därmed har vår inställning under intervjuerna samt arbetsgången 
varit ödmjuk. Vi började samtliga intervjuer med att upplysa respondenterna om studiens 
syfte för att ge dem en inblick över vad de kommer att delta i, samt vad vårt samtal kommer 
att handla om. Våra respondenter har blivit informerade om deras deltagande är fullt 
frivilligt och att vi inte kommer att använda deras namn, utan de kommer ersättas med 
fiktiva namn. De företag respondenterna representerar kommer inte heller att offentliggöras. 
Vi har även försäkrat studiens deltagare om att obehöriga inte får tillgång till 
intervjumaterialet och att materialet hanteras med största försiktighet. För att vidare försäkra 
respondenterna om att intervjumaterialet endast används till vår forskning raderar vi alla 
intervjuinspelningar efter studiens gång. Vi har valt att vidta dessa åtgärder då vi vill att våra 
respondenter ska känna sig trygga och skapa ett förtroende för oss, vilket förhoppningsvis 
leder till att vi ska kunna få så tillförlitliga svar som möjligt. Med tanke på ämnets 
känslighet informerade vi samtliga respondenter om att de själva sätter gränsen för samtalet 
och även vilka frågor de väljer att besvara. I och med detta är vi medvetna om att vi kan gå 
miste om värdefull information då respondenten kan välja att inte svara på alla frågor. Vi har 
lagt stor vikt vid att försöka att inte färga våra respondenter med våra egna uppfattningar och 
fördomar kring ämnet, utan vi vill att de ska föra fram deras egna ståndpunkter kring 
problematiken. För att påvisa att vi uppfyller ovanstående kriterier ger vi respondenterna 
tillgång till materialet om så önskas. 
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5. Resultat 
I denna del utav studien presenteras materialet i en sammanfattad form, utifrån uppsatsens 
problemställningar. Resultatet redogörs för genom de teman vi använt i vår intervjuguide (se 
bilaga), detta för att presentationen ska bli så lättöverskådlig som möjligt. Som tidigare 
nämnts har vi använt oss utav fiktiva namn, detta för att inte avslöja våra respondenters 
identitet. 
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Samtliga utav våra respondenter har en akademisk högskoleutbildning, där majoriteten hade 
valt att läsa till personalvetare. Efter de avslutat sin utbildning fick de direkt arbete inom 
olika områden av personalyrket, där arbetslängden mellan samtliga skiljer sig åt. Hälften av 
respondenterna praktiserade på olika företag under sin studietid vilket lett dem till en 
anställning efter examen. 
 
I sina nuvarande yrkesroller har samtliga hand om rekryteringen i olika grad på sina företag. 
Ansvarsområdena ser här olika ut då de jobbar med allt ifrån ren rekrytering, till coachande 
och arbetsmiljöfrågor för personalen. Hälften av respondenterna är verksamma inom 
bemanningsbranschen, på så sätt skiljer sig deras arbetsuppgifter från resterande då de 
istället främst arbetar med rekrytering ut till sina kunder. Majoriteten besitter chefspositioner 
eller liknande på respektive företag, detta innebär att våra respondenter har mycket 
inflytande och kunskap gällande rekryteringsprocessen och är dem som huvudsakligen 
avgör vilka sökande kandidater som får möjlighet till anställning. 
 
“Just här, har jag jobbat ungefär 2 år som rekryteringsansvarig och som konsultchef för 
studenter inom IT-branschen. Det finns ingen annan här som gör det så det är jag som äger 
den rollen om man säger så” (Sara). 
 
Ovan beskriver Sara vad hennes befattning som konsultchef på ett bemanningsföretag går ut 
på. Detta påvisar hur stort inflytande en rekryteringsansvarig har över vilka som får 
möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden. 
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Vidare förs samtalet in på ämnet arbetsliv där fokus ligger på ökningen av utdragen ur 
belastningsregistret och hur det under senaste tiden uppmärksammats i media, vilket 
samtliga var medvetna om. Det framkommer här att alla företag inte använder sig utav 
utdrag ur belastningsregistret, de företag som har detta som rutin är bemanningsföretagen 
samt skolan. Dessa respondenter uttryckte sig om att de ansåg det vara positivt då det 
bedömer att det är värdefull information de får ta del av och att de får så bred 
bakgrundsinformation som möjligt om deras sökande kandidater. En utav respondenterna 
uttrycker sig såhär gällande företagets syn på ovanstående: 
 
“Vi är ett av de företag som arbetar väldigt mycket med utdrag ur belastningsregistret, så 
att på det sättet så kan jag ju inte säga att vi ser negativt på det. Så att vi tycker det är bra 
information och kunna ta del av”(Amanda). 
 
Det tydliggörs sedan att anledningen till att bemanningsföretagen ser positivt på utdragen ur 
belastningsregistret även handlar om att de arbetar mot kunder som de i första hand behöver 
tillfredsställa. Då kunden ofta kräver ett registerutdrag måste man följa dessa riktlinjer och 
man har då själv ansvaret på sig som arbetsgivare att anställa lämplig personal utefter deras 
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önskemål. Även skolan ställde sig positivt till ökningen av utdragen ur belastningsregistret 
och den hårdare granskning som nu förekommer. Skolan har lagstöd till att utföra detta och 
det motiveras utifrån att skolor i allmänhet vill vara trygg med den personal de anställer 
eftersom man arbetar med barn. Ytterligare en anledning till skolans ståndpunkt var att de är 
väldigt måna om att anställa rätt person för arbetet då det är en lång process att avsluta en 
kommunal anställning. Resterande företag tog ingen ställning till hur de såg på ökningen av 
utdragen då de inte hade någon rutin kring detta, och ansåg inte heller det vara nödvändigt 
till den typen av tjänster de rekryterade till. Dock är det viktigt att tydliggöra att varken 
något av företagen eller skolan hade någon specifik policy gällande anställning av individer 
med ett brottsregister, utan varje företag hanterade situationen så som ansågs vara lämpligt 
vid varje individuellt fall. 
 
Vi kunde urskilja ett antal gemensamma faktorer gällande våra respondenters syn på en 
anställning av en individ med ett brottsregister. Det främsta vi kunde urskilja här var att 
ingen utav arbetsgivarna var emot att anställa en individ med ett brottsregister, vilket Sara 
beskriver nedan: 
 
“Det finns så många faktorer som påverkas till att man inte går vidare, det är inte bara 
svart på vitt att ja belastningsregister, ta bort” (Sara). 
 
De faktorer som påverkade att man inte gick vidare i rekryteringsprocessen handlade bland 
annat om vilket typ av brott den sökande kandidaten hade begått i förhållande till den 
tjänsten som söktes. Emma förklarade att hon haft en sökande kandidat som hon tyckte varit 
lämplig för ett arbete på deras grossistföretag. När hon sedan ringt referenserna blev hon 
upplyst om att kandidaten varit anklagad för stöld vid en tidigare arbetsplats, vilket då var 
avgörande för hur hon kunde gå vidare med kandidaten i fråga. 
 
“Just stöld är en sån grej som är väldigt viktigt för oss eftersom vi har stort lager å de är 
ganska så svårt att kontrollera vad alla gör, å vi har saker till ganska stort värde så stöld är 
ganska så allvarligt därför så fick inte hon chansen” (Emma). 
 
Respondenten menade här att brottet som begåtts var för riskabel för tjänsten i fråga, vilket 
var anledningen till att den sökande kandidatens bakgrund var avgörande i detta fall. 
Ytterligare faktorer som vi kunde urskilja var avgörande för att sökande kandidater med ett 
brottsregister föll i rekryteringsprocessen, var deras inställning och personkemi. Det 
respondenterna menade här var att de kunde tänka sig att anställa någon med ett 
brottsregister om de påvisade att de lämnat kriminaliteten bakom sig, och även hade en 
positiv inställning vid intervjutillfället. De ansåg att det var viktigt att alla skulle ges en 
andra chans om man fått en bra uppfattning om personen, då detta ofta ledde till att man var 
benägen att ta en risk. 
 
“Aa men så funkar det ju med allt, det blir en självuppfyllande profetia. Om man går till en 
intervju och tänker att det här jobbet kommer inte jag få så klart man inte kommer få det. 
Och det spelar ju ingen roll om du har ett kriminellt förflutet eller inte. Har du den 
inställningen så får du ju det du förväntar dig oftast” (Johan). 
 
Efter våra samtal framkom det tydligt att kriminaliteten inte behövde vara den avgörande 
faktorn för avvisning av individer med ett brottsregister, utan det rörde sig istället om de 
faktorer vi nämnt ovan, som ansågs vara av större vikt. Dock var respondenterna ändå 
överens om att kriminaliteten var en faktor man bör ha i beaktande vid anställning, trots att 
det inte alla gånger behövde vara det avgörande. Detta ledde till att de individer med ett 
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brottsregister inte nödvändigtvis hade samma chanser som alla andra i 
rekryteringsprocessen, om man jämfördes med en sökande kandidat som hade likvärdiga 
meriter och inte hade något brottsregister. I sådana fall föll ofta den tidigare dömda. 
 
“Asså jag kan inte säga att det inte alls påverkar för det är klart att det gör. För om man 
presenterar två personer som är bra så måste man ju också tänka att den här har 
belastningsregister för den har gjort det här och det här, det är ändå en dålig punkt” 
(Sara). 
 
Det klargjordes alltså att kriminaliteten kan vara en bidragande faktor till att man faller i 
rekryteringsprocessen, poängterar samtliga arbetsgivare att de trots detta behandlas precis 
likadant som alla andra sökande kandidater. Det framkom att man i vissa fall kunde bli mer 
försiktig och vaksam, men det var inget som ledde till att man särbehandlar dessa individer. 
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Vidare för vi in samtalet på hur man ska kunna nå en förändring, där vi ser över 
möjligheterna för att öka tidigare dömdas möjligheter till anställning. Det framgick här att 
majoriteten av respondenterna känner ett ansvar som arbetsgivare gällande denna 
problematik. De menade på att man borde få möjligheten till en andra chans då man avtjänat 
sitt straff och nu bör kunna komma tillbaka till arbetslivet. Trots detta menade de på att 
verksamhetens intresse kommer i första hand. Därav kunde man inte alltid bidra med att ge 
tidigare dömda en andra chans, då det kunde visa sig vara ett allt för stort ansvar att ta på 
sig: 
 
“Som arbetsgivare är det svårare att ta hänsyn till det för i slutet av dagen, visst jag är här 
för att hjälpa folk. Det är det jag vill göra, det är därför jag jobbar med det här men 
samtidigt så jobbar jag inte för nu låter det hårt, men det är ingen hjälporganisation. Så 
någonstans har jag har jag skyldigheter, jag måste stå till svars för vad jag gör” (Sara). 
 
Som vi kan utläsa av ovanstående citat kände medparten av arbetsgivarna att de hamnade i 
ett dilemma. Det framkom genom våra samtal att de kände ett ansvar som privatpersoner, 
men i deras roll som arbetsgivare kunde det bli svårare att genomföra det önskvärda 
ansvaret. Dock var en av respondenterna avvikande där han menar på att han som 
arbetsgivare inte har något som helst ansvar, utan att deras ansvar mer ligger i att hitta 
lämpliga sökande till tjänsten i fråga. Respondenten klargjorde tydligt att ansvaret inte ligger 
på arbetsgivaren efter en individ valt att begå ett brott, vilket påvisas nedan: 
 
“Nej! För att uttrycka mig krasst, nej! Vi har ju inte något ansvar. Vårat ansvar det är att i 
den mån vi söker folk då ska vi hitta sådana som är lämpliga för uppgiften. Det är mitt 
ansvar som arbetar med rekrytering och det är liksom också organisationens ansvar. Så jag 
ser inte att vi har, nej. Det låter otäckt när jag hör mig själv säga det med nej” (Leif). 
 
När vi sedan berörde huruvida våra respondenter kunde se någon tänkbar förändring som 
kunde göras för att öka tidigare dömdas möjligheter till anställning rådde delade meningar 
kring detta. Majoriteten av arbetsgivarna var överens om att något slags stöd från 
arbetsförmedlingen skulle underlätta tidigare dömdas situation på arbetsmarknaden, så som 
exempelvis finns tillgängligt för arbetslösa. De menade på att ett ekonomiskt stöd skulle öka 
arbetsgivarens chans att våga ta risken att anställa en tidigare dömd då kostnaderna för 
anställningar ofta är höga. Ytterligare en faktor som framkom var att man bör ha en större 
frihet att avsluta en anställning om något brottsligt skulle ske medan man är anställd. De 
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menade på att detta blir en slags trygghet samt en garanti eftersom man genom ett sådant 
avtal har möjligheten att hjälpa dessa individer, under förutsättningarna att de inte missköter 
sig. Detta medan andra ansåg att det inte fanns några specifika åtgärder man kunde vidta för 
att underlätta situationen. De syftade då till att det redan råder en så pass hög konkurrens på 
arbetsmarknaden idag vilket försvårar arbetssituationen generellt för samtliga sökanden. De 
flesta ansåg att det var viktigt att poängtera att hela ansvaret inte ligger hos arbetsgivaren 
utan att individen själv kan bidra med att uppnå en förändring. Detta genom exempelvis 
utbildning under fängelsestraff för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden när man avtjänat 
sitt straff. När vi såg över vare sig något av företagen hade några specifika åtgärder för att 
minska problematiken framkom det att ingen utav företagen i dagsläget vidtog sådana 
åtgärder.  
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Slutligen berör vi framtiden inom arbetsmarknaden för arbetssökande med ett brottsregister 
där vi kan konstatera att samtliga arbetsgivare är överens om att framtiden ser mörk ut. De 
menar på att detta är en följd av de allt högre kompetenskraven samt den höga konkurrensen 
som idag förekommer på arbetsmarknaden. Detta grundar sig inte endast i att man som 
sökande har ett brottsregister, utan det drabbar alla arbetssökande. 
 
“Det är väl kanske inte så ljust ut, det blir svårare och svårare på arbetsmarknaden. Man 
behöver mer och mer kompetenser så jag tror att det kommer vara svårt sen så beror det 
helt på vad man söker för jobb och vad man är ute efter. Men det kommer nog bli svårt, det 
kommer det bli för de flesta som söker jobb överlag” (Oskar). 
 
Utöver den allt svårare situationen på dagens arbetsmarknad menar en utav respondenterna 
på att kontrollbehovet blivit större, då arbetsgivare kräver allt mer bakgrundsinformation om 
deras sökande kandidater. Detta menar respondenten försvårar tidigare dömdas situation på 
arbetsmarknaden avsevärt, vilket beskrivs här nedan: 
 
“Jag tror det kommer bli svårare. Det här med bakgrundskontroller överlag det är ganska 
nytt, och det började lite lätt med att man provade med narkotika och sådär lite lätt. Det var 
lite gnissel om att det var integritetskränkande, men sedan vande vi oss vid det. Sedan var 
det för alla män inom skola och sådant vilket alla tycker är jättebra, sedan sprider det sig 
till vård och sånna saker. Så jag tror att vi egentligen bara sett början av en sådan kontroll 
så det tror jag kommer öka. Så det tror jag kommer bli ännu svårare även om man inte 
längre är kriminell. Så det tror jag kommer bli svårare och svårare” (Leif). 
 
Det främsta som skulle få arbetsgivarna att anställa en tidigare dömd i framtiden handlade 
framförallt om ärlighet och dialog. Det vill säga att individen i fråga ska vara ärlig om sitt 
förflutna redan vid intervjutillfället, så att arbetsgivaren ges chansen att få en logisk 
förklaring till brottet som begåtts. Samtliga var överens om att det viktigt att kunna ha en 
dialog kring detta för att på så sätt skapa sig en förståelse för situationen. Sedan handlade det 
mycket om personen i sig, där vikten låg vid att ge ett positivt intryck och även ha en god 
inställning för att skapa en bra personkemi med arbetsgivaren. Såhär uttrycker sig en utav 
arbetsgivarna sig: 
 
“Om en person charmar och är öppen på intervjun så ökar hennes chanser mycket. Men om 
dom känner redan utanförskap från början då kanske de syns lite mer på intervjun att de är 
taggarna utåt och då känner jag också av det och känner att det kanske inte är rätt ändå” 
(Sara). 



22 
 

 
De arbetssökandes inställning vid det första personliga mötet är som tidigare nämnt en 
viktigt del vid avgörandet om man ska anställa en kandidat eller inte. En utav 
respondenterna klargör även att de brott den sökande tidigare har begått inte ska påverka 
verksamheten eller tjänsten i fråga på något sätt. Respondenten utvecklar detta genom att ge 
ett exempel på att man inte hade velat anställa en chaufför som blivit dömd för rattfylleri, 
men att sedan förklara att det i övrigt helt enkelt handlar om att uppfylla den kravprofil som 
verksamheten eftersöker. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar vid en anställning, vilket 
leder till att det är viktigt att göra en helhetsbedömning av individen i fråga. Det är här av 
stor vikt att framföra att arbetsgivarna sade sig veta att det faktiskt förekommer en viss 
diskriminering, nedan ser vi ett uttryck gällande vilket ansvar man kan komma att få ta vid 
anställning av en missbrukare: 
 
“När man går steget längre och tittar på vilket ansvar man har som arbetsgivare om man 
te.x har en person som blivit dömd för ett narkotikabrott, som har ett beroende bakom sig. 
Skulle den personen falla dit igen så har man ju ett rehab ansvar och det är dyrt, och det 
kan ju låta fruktansvärt men den kostnaden är det ju inte alla som är beredda att 
ta.” (Amanda) 
 
Det framkommer att man som privatperson ofta vill vara öppen till att ge människor en 
andra chans, men att man sedan måste ha i åtanke att man som arbetsgivare bedriver man en 
affärsverksamhet i vinstsyfte. Därav menar respondenterna på att någon form av stöd kan 
vara intressant, från exempelvis arbetsförmedlingen, som även framgått tidigare under 
samtalen. Eftersom detta skulle minska extra kostnader ökar chansen att man tar en risk med 
individer som har ett brottsregister, vilket en utav arbetsgivarna tydliggör på följande sätt: 
 
“Men jag tycker arbetsförmedlingen kan göra mycket mer än dom gör. För det är ju deras 
uppgift, de är där för att hjälpa folk. Detta är ju affärer, jag är inte här för att hjälpa folk 
utan jag är här för att sätta folk i arbete och få nöjda kunder. Så det är svårt att jobba så 
och vara snäll hela tiden”(Sara) 
 
Vi kan utläsa att samtalen resulterat i att man främst behöver arbeta efter att tillgodose 
verksamhetens krav och inte kan arbeta efter att göra sökande kandidater med ett 
brottsregister en tjänst, även om detta i många fall är önskvärt som privatperson. Det handlar 
om att man ständigt sätts i ett dilemma där man inte vet med sig om man kan lita på 
individen och vågar ta risken att anställa en tidigare dömd när man har ett så pass stort 
ansvar och ofta kan hitta andra likvärdiga sökande kandidater. Till sist framgår det även 
tydligt att det handlar om att de sökande ska påvisa att de verkligen vill få ett arbete och är 
redo för en förändring, för att kunna säkra sin framtid. 
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6. Diskussion 
Nedan presenterar vi vår diskussion genom ett samspel mellan teori, empiri samt tidigare 
forskning, men även genom en koppling till syfte och frågeställningar. Vi har även här valt 
att följa de teman vi använt oss utav i vår intervjuguide (se bilaga), för en lättöverskådlig 
läsning. 
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Gällande bakgrunden hade samtliga av våra respondenter en akademisk högskoleutbildning, 
vilket lett till att de idag har arbetsgivarroller där de har möjligheten att utöva mycket makt. 
De har ett stort inflytande över vilka som har möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden, 
detta då de besitter positioner där de har en hand i rekryteringsprocessen på respektive 
företag. Foucault (2001) menar på att makt utövas genom mänskliga relationer och hon vill 
visa vad som händer i praktiken när makten utspelas på detta sätt. I vårt fall ser vi att 
kunskap är den största maktkällan (Sunesson, 1987:75). Detta då arbetsgivaren sitter i en 
överordnad position som legitimerar en specifik kunskap, vilket leder till att hon får ett stort 
inflytande. Genom den kompetens hon eller han har i sin yrkesroll kan han/hon avgöra vare 
sig en tidigare dömd är en lämplig kandidat eller inte. Den här riskbedömningen som 
arbetsgivaren utför legitimeras genom den yrkesroll man har, där man besitter en position 
som styr kunskap och som människor har förtroende för. Det här förtroendet skapar i sin tur 
en tillit som leder till ett ökat inflytande och det är först i detta stadie man kan utföra 
legitimerade riskbedömningar (Larsson & Engdahl, 2011: 270-271).  
 
I relationen mellan arbetsgivare och arbetssökande blir de tidigare dömda de underordnade, 
eftersom arbetsgivaren är den dominerande parten som i slutskedet avgör vare sig en individ 
får en anställning. Det är arbetsgivaren som har tillgång till den ultimata belöningen, som i 
detta fall är en anställning för en tidigare dömd. Det är därför arbetsgivaren som dominerar 
relationen (Sunesson, 1987:78). Vi ser att det har utspelat sig ett tydlig hierarkiskt maktspel 
där arbetsgivaren är de som besitter en inflytelserik roll, då de har makten att avgöra de 
tidigare dömdas möjligheter till anställning. 
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Samtliga av våra respondenter uttryckte sig om att de var medvetna om den kraftiga 
ökningen av utdragen ur belastningsregistret som skett under senare tid. Även Backman 
(2012) bekräftar i sin forskning att ökningen av utdragen varit stor och problematisk för 
tidigare dömda arbetssökande. Hon menar att arbetsgivare i allmänhet har ett stort intresse 
för den här typen av bakgrundskontroller, då de anser det vara ett lämpligt 
brottsförebyggande syfte på arbetsplatsen. Arbetsgivare i allmänhet syftar på att utdragen ur 
belastningsregistret är en sorts riskbedömning över vilka anställda man har på sin arbetsplats 
(Backman, 2012:87). Flera utav våra respondenter bekräftade att de som arbetsgivare såg 
positivt på den ökning ur belastningsregistret som skett. Inte endast då de har en möjlighet 
att göra en riskbedömning, utan även då detta ger dem en så bred och värdefull 
bakgrundsinformation som möjligt om sökande kandidater. Genom arbetsgivarnas positiva 
inställning till de ökade bakgrundskontrollerna bidrar de till en större kategorisering av 
människor på arbetsmarknaden. Riskbedömningarna leder till att tidigare dömda hamnar i en 
specifik kategori som blir ytterligare ett hinder till anställning. Riskbedömningarna leder 
även till att de fläckar man har, så att säga, på sin personliga karaktär inte försvinner, samt 
att de blir de som avgör vare sig man hamnar utanför arbetsmarknaden eller inte (Goffman, 
2009:14). 
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Vi ser att de ökade utdragen ur belastningsregistret medför svårigheter för tidigare dömda att 
ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden, vilket är ett stort problem. Detta framgår i Nilsson & 
Estradas (2009) arbetsrapport som visar på att många individer med ett brottsligt register står 
utanför arbetsmarknaden och har dåliga arbetsmarknadsanknytningar (Nilsson & Estrada, 
2009:22). Vi har även fått det bekräftat av samtliga respondenter att diskrimineringen ökat 
som en följd av ökningen av utdragen ur brottsregistret, där de menar på att man hellre väljer 
en kandidat som inte begått några brott. Även detta stödjs av litteraturen som menar på att 
arbetsgivarna redan i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen informerar om att de kräver ett 
registerutdrag, vilket leder till att tidigare dömda gallras bort. Backman (2012) menar även 
på att rädslan för att anställa tidigare dömda handlar om de risker arbetsgivaren tar, där man 
är rädd att tidigare dömda personer kommer att upprepa sina brott på arbetsplatsen 
(Backman, 2012:89). Detta har vi även sett en tendens av i våra respondenters utsagor. 
 
Problematiken som vi kan se i detta sammanhang handlar om att arbetsgivarna genom att 
begära registerutdrag på rutin även leder till ett intrång av individens integritet. Det leder 
även till att en viss grupp människor inte får samma möjligheter som resterande sökande på 
grund av deras bakgrund. Vi ser att det ligger en stor problematik i detta eftersom 
arbetsgivare ofta inte har något lagstöd för att begära ett utdrag ur belastningsregistret, utan 
ändå ställer detta som ett krav på sina sökande kandidater inför en anställning. Våra 
slutsatser bekräftas även av Backman som menar på att ökningen av belastningsregistret 
ökar diskrimineringen bland tidigare dömda och hämmar deras chanser till att återsocialisera 
inom arbetslivet (Backman, 2012:87). 
 
Genom att arbetsgivarna är så pass positiva till den ökande kontrollen bidrar de till att 
tidigare dömda alltmer stängs ute från arbetsmarknaden då toleransen för brottsliga 
gärningar inte är hög, enligt våra respondenters utsagor. Den här utestängningen bekräftas 
genom teorin om social uteslutning som bygger på att tidigare dömda stängs ute från full 
delaktighet och tillgång till de möjligheter som majoriteteten av befolkningen har tillgång 
till, i detta fall ett arbete (Giddens, 2007:300-301). Detta kan vi som forskare delvis 
instämma med efter att ha utfört vår studie och ha fått en inblick i hur problematiskt detta 
utanförskap är och vi ser även de stora svårigheterna som tidigare dömda möter i 
anställningssituationer.  
 
Efter att ha genomfört vår studie ser vi dock att problemet inte endast ligger hos 
arbetsgivarna. I exempelvis bemanningsbranschen har det framgått att våra respondenter 
behöver stå till svars för de kunder man jobbar för. Här måste man då arbeta utifrån kundens 
förutsättningar och preferenser gällande vilka kravprofiler de söker, vilket i många fall kan 
vara kandidater utan ett brottsregister. Vi ser därför att allt ansvar inte ligger hos 
arbetsgivaren själv utan att ett stort ansvar ligger även hos de tidigare dömda kandidaterna. 
Teorin menar på att man själv kan försätta sig i en situation där man utesluter sig från 
arbetsmarknaden genom att man inte anstränger sig tillräckligt hårt för att återintegrera sig i 
arbetslivet (Giddens, 2007:301), vilket vi som forskare instämmer med. 
 
Det har framgått att skolan är den arbetsplats som skiljer sig åt från resterande i vår studie 
genom att de har ett lagstöd för att göra utdrag ur belastningsregistret. Det handlar här om att 
man är mån om att anställa rätt personal för arbetet eftersom arbetet involverar barn, vilket 
är anledningen till att man vill skapa en trygg miljö. Vår respondent som representerade 
skolan menade på att man oftast inte anställer individer med ett brottsregister, med tanke på 
ovanstående kriterier. Genom att då slussa bort de som har ett brottsregister kategoriserar 
man dem enligt teorin till avvikare och stigmatiserar dem. Individen reduceras då från en 
vanlig människa till en stämplad brottsling och ses endast som någon som begått ett brott 
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enligt teorin (Goffman, 2009:11-12). Detta upplever vi som forskare att respondenten 
förmedlar tydligt när han beskriver att tidigare dömda är en kategori av människor som har 
svårt att ta sig in inom skolan. Trots att skolan har lagstöd för att ta utdrag ur 
belastningsregistret anser vi att det leder till en stark kategorisering av människor då många 
drar sig från att söka helt och hållet till denna branschen. 
 
Det framgår i vårt resultat att respondenterna förmedlar ett antal gemensamma faktorer som 
skulle kunna bidra till att öka tidigare dömdas möjligheter till anställning. Det har framgått 
att kriminaliteten är en faktor arbetsgivarna har i beaktande vid anställning och leder till att 
de blir vaksamma. Detta understryks även av Western (2008) som menar på att 
bakgrundskontroller i allmänhet har ökat och att arbetsgivarna även har blivit mer 
uppmärksamma på detta, både nationellt och internationellt. (Western, 2008:414). Trots 
detta är vår slutsats att arbetsgivarna inte är emot att anställa tidigare dömda i så stor mån 
som vi tidigare trott. Ofta är det även andra faktorer som spelar in vid en anställning där en 
viktig faktor handlar om att brottet i fråga inte ska ha något förhållande till den sökande 
tjänsten. Även Backman menar på att arbetsgivare idag sorterar ut kandidater som anses ha 
begått brott som är relevant till den sökande tjänsten, som ett underlag för att kunna få 
vetskap och kontroll om personen i fråga (Backman, 2012:75). Därav ser man att 
arbetsgivare som arbetar enligt denna metod gallrar bort redan i ett tidigt skede. 
Arbetsgivarna menar även på att kandidatens inställning bör vara positiv redan från början 
och att de tidigt märker av ifall den tidigare dömda gett upp innan intervjutillfället på grund 
av sin bakgrund. Vi ser här att en självdisciplinerade makt, panoptikon enligt Foucault 
(2001) utspelar sig. Som tidigare dömd har man ofta inställningen att man inte kommer att 
få ett arbete just på grund av sin bakgrund, arbetsgivarna menar här på att den här 
inställningen syns redan från början vilket ofta är anledningen till att de nekar dessa 
individer anställning. De menar på att allt sitter i deras huvud och att de tror sig vara 
övervakade på ett visst sätt, när de i själva verket bedöms som alla andra sökande. Vi ser här 
ett tydligt exempel på hur arbetsgivarens kontroll överförs till ett individualiserat ansvar hos 
de tidigare dömda (Foucault, 2001:202).  
 
Trots dessa gemensamma faktorer vi kunde urskilja utifrån respondenternas utsagor kunde 
vi ändå se att man i stor grad menade på att varje enskilt fall gällande en tidigare dömd 
arbetssökande behandlades olika. När situationen väl uppstod tog man tag i den så som man 
fattade var lämpligt och utifrån just den individens förutsättningar i förhållande till den 
sökande tjänsten. Vi upplever det som att arbetsgivarna är mer öppna än vad vi trodde i vår 
förförståelse och att kriminaliteten inte nödvändigtvis behöver vara en avgörande faktor till 
att man faller bort vid en anställning, dock kunde vi ändå se att kriminaliteten är en faktor 
man ändå ständigt har i beaktande. Vi såg att arbetsgivarna föredrog en sökande utan ett 
brottsregister (Western, 2008:414), men att det ändock handlade om tillgång och efterfrågan 
på arbetsmarknaden för just den tjänsten man sökte. Genom våra respondenters utsagor har 
vi dragit slutsatsen att tidigare dömda kan ses som stigmatiserade på arbetsmarknaden. När 
de en gång väl fått ”fläckar” på sin personliga karaktär är de väldigt svåra att bli av med 
(Goffman, 2009:11-12). Vår uppfattning är att detta grundar sig i sättet vi ser på avvikande 
beteende i dagens samhälle. Ofta kan det handla om en okunskap i frågan, men även en 
rädsla för det okända vilket resulterar i att vi hellre slussar bort dessa kategorier av 
människor. Vi instämmer även med våra respondenter där de menar på att det hela tiden 
handlar om tillgång och efterfrågan. Då vi i dagens samhälle har en stor tillgång till 
kvalificerad arbetskraft och då konkurrensen är såpass hög blir det allt svårare att ta sig in på 
arbetsmarknaden som tidigare dömd. 
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Ansvaret för att det ska ske en förändring för tidigare dömda på arbetsmarknaden ligger hos 
arbetsgivarna, enligt våra respondenters utsagor. Detta ser vi påvisar att arbetsgivarna är den 
parten som besitter makten i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Enligt 
Sunesson (1987) är det alltid en part som dominerar i en maktrelation, vilket i vårt fall är 
arbetsgivaren eftersom det är denne som har makten att skapa en förändring (Sunesson, 
1987:78). Dock har det framkommit att arbetsgivarna känner att de befinner sig i ett slags 
dilemma över hur de ska hantera en anställning av en tidigare dömd. Det har framkommit att 
viljan att ge dessa individer en andra chans ofta är stor, men trots detta måste man som 
företagets representant värna om dess rykte och se till så verksamhetens intresse kommer i 
första hand. Detta stödjs även av Pogarsky (2006) som forskat kring området och menar på 
att det är svårt för tidigare dömda att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av de dilemman 
företagen ställs inför vid en eventuell anställning. Han menar på att företagets rykte kan 
ställas på spel om det offentliggörs att man anställt individer med ett brottsregister och att 
man då även kan stämmas för att ha utfört en oaktsam anställning. Forskningen behandlar 
även hur en anställning av tidigare dömda kan skapa störningar på arbetsplatsen (Pogarsky, 
2006: 479), vilket vi har fått specifikt bekräftat av en utav våra respondenter som menar på 
att kollegorna kan känna sig obekväma om de får vetskapen att man arbetar tillsammans 
med en tidigare dömd. Som eventuella framtida arbetsgivare menar vi på att det ändå är 
viktigt att försöka nå en förändring i den mån som är möjlig. Vi anser att man inte helt kan 
gallra bort människor som har ett brottsregister utan att man bör gå in med ett öppet sinne 
och försöka visa en förståelse för människor i den här situationen, då de trots allt avtjänat sitt 
straff och förtjänar en andra chans. Dock har vi förståelse till dilemmat i fråga då 
verksamhetens rykte och intressen alltid bör komma i första hand och att det då kan visa sig 
vara ett stort ansvar att anställa tidigare dömda.  
 
Vi kan se att en av våra respondenter helt tog avstånd ifrån det här ansvaret som 
arbetsgivare. Han stod fast vid att hans ansvar som arbetsgivare endast handlar om att hitta 
den mest lämpade kandidaten för arbetet i fråga, snarare än att hjälpa människor. Vår 
uppfattning är att det här handlar om att man som arbetsgivare har svårt att se förbi den 
stämpel en tidigare dömd har på sig, där man har uppfattningen om att brott inte bör begås 
från första början. Vi anser att den här uppfattningen kan grunda sig mycket om okunskap i 
frågan där man känner en stor rädsla över det ansvaret man kan behöva ta på sig vid 
anställning av fel kandidat. Att vara stämplad för ett brott man har begått, trots att man har 
avtjänat sitt straff är något som stämplingsteorin behandlar. Enligt denna teori sitter etiketten 
som kriminell alltid kvar på individen oavsett om man slutat begå brott, har man en gång 
varit kriminell så kommer man alltid att bedömmas som en individ utan moraler (Heidegren 
& Wästerfors, 2008:106). Detta upplever vi som forskare att respondenten försökte förmedla 
när han pratade om att hitta en “lämplig” kandidat för arbetet, då de viktigaste 
stämplingskällorna är de med mycket makt i samhället, så som arbetsgivare (Heidegren & 
Wästerfors, 2008:106). Detta ser vi som forskare bromsar möjligheterna till att nå en 
förändring på arbetsmarknaden.  
 
Det framkom i vårt resultat att respondenterna kunde se faktorer som trots allt kunde bidra 
till att skapa en förändring och därmed öka tidigare dömdas möjligheter på 
arbetsmarknaden. Trots ovanstående dilemma framkom det att chansen till anställning skulle 
öka avsevärt om man hade fått något slags stöd, exempelvis ett ekonomiskt stöd från 
arbetsförmedlingen. Detta då en anställning idag är oerhört kostsamt och även tidskrävande 
för företagen. En nyanställning innebär alltid en osäkerhet då man tar en risk och anställer 
en okänd person, genom att då ha tillgång till en tidigare dömds brottsregister kan detta leda 
till ytterligare en osäkerhet kring arbetsgivarens villighet att ta denna risk. Detta kan vi se 
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stärks av forskningen där Lam & Harcourt (2003) tydliggör vilken enorm utgift det är för 
företagen att göra en felanställning, av exempelvis en tidigare dömd. Det framgår även att 
det finns en återfallsrisk bland tidigare dömda och att det därmed finns en förståelse för den 
motvillighet till anställning som idag råder på arbetsmarknaden (Lam & Harcourt, 
2003:240). Vår analys av ovanstående är att arbetsgivare ständigt söker en trygghet och är 
ute efter en garanti vid anställning av tidigare dömda där företaget inte behöver ta något 
ansvar om anställningen inte fullföljs eller om någonting går fel under tiden. Vi ser därmed 
att de är ute efter ett avtal med lättare anställningsformer, där de exempelvis får ett 
ekonomiskt stöd som de själva påpekat men även att de ska kunna avsluta en anställning 
omgående om en tidigare dömd skulle få ett återfall snarare än att behöva ta upp en 
rehabiliteringskostnad. Vår slutsats är att ett sådant avtal då skulle medföra en positiv 
förändring på arbetsmarknaden för tidigare dömda då vi sett under studiens gång att 
arbetsgivarnas motvillighet till anställning främst handlar om deras rädsla för att ta risker 
som kommer leda till bakslag. 
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Slutligen förde vi in samtalet på vårt sista tema, framtid. Här menade samtliga respondenter 
på att kompetenskraven och konkurrensen på arbetsmarknaden i allmänhet har ökat kraftigt, 
vilket medför att arbetssituationen har försvårats generellt, och då inte minst för tidigare 
dömda. Forskningen tyder på att många individer som kommer ut från fängelset har lite 
arbetserfarenhet och med tanke på de ökade kompetenskraven, försvåras de tidigare dömdas 
chanser avsevärt (Western, 2008:416). En utav respondenterna menade därmed att det är av 
stor vikt att tidigare dömda själva försöker öka deras chanser genom att exempelvis utbilda 
sig under sitt fängelsestraff för att sedan bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.  
 
Genom forskningen framkommer en oro inför en mörk framtid som påvisar att exkludering 
av tidigare dömda minskar deras anknytning till arbetsmarknaden, vilket inte ger de något 
annat alternativ förutom att fortsätta att begå brott (Lam & Harcourt, 2003:237). Även det 
ökade kontrollbehovet arbetsgivare idag ger uttryck för är något som bidrar till den här oron. 
Utdragen ur belastningsregistret har gått ifrån att användas i specifika branscher med lagstöd 
till ett allt mer okontrollerat krav vid rekryteringsprocessen. Det ökade kontrollbehovet är 
även något som behandlas av Western (2008), som menar på att utdragen ur 
belastningsregistret internationellt sätt har ökat där arbetsgivarna idag har större tillgång till 
uppgifter ur denna form av register, vilket försvårar tidigare dömdas situation ytterligare 
(Western, 2008:414). Vår reflektion kring det ökade kontrollbehovet är att det kan leda till 
att tidigare dömda försöker mörklägga sina brott, genom att fylla upp luckor på sitt CV. 
Respondenterna menar där att en öppen dialog och en ökad ärlighet från de tidigare dömdas 
sida vid en anställningsintervju skulle öka deras möjligheter på arbetsmarknaden. Detta då 
arbetsgivarna menar på att det är viktigt att få en förståelse kring bakgrunden till brott som 
begåtts, för att skapa en tillit och på så sätt ge tidigare dömda chansen till en eventuell 
anställning. Sedan är det dock svårt för oss att tyda huruvida respondenterna skulle kunna 
tänka sig agera gällande denna fråga i verkligheten och urskilja vare sig de endast säger 
detta för att påvisa ett socialt ansvar.  
 
Den främsta faktorn vi kunde urskilja ur våra respondenters utsagor för att förbättra tidigare 
dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden i framtiden, handlade mycket om deras egen 
inställning och attityd till ett arbete. Samtliga menade på att en god personkemi och helt 
enkelt en positiv inställning ökar tidigare dömdas möjligheter på arbetsmarknaden avsevärt, 
och att detta var en faktor som var starkt bidragande till att man som arbetsgivare skulle 
kunna anställa dessa individer. Vi ser här hur en självdisciplinerad makt utspelar sig genom 
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att arbetsgivaren är de med en överordnad position, där de genom sitt inflytande av att 
definiera avvikande avgör vilka normer som ska följas och vilket beteende de anser vara 
normalt för individen. I detta fall handlar det exempelvis om att den tidigare dömda måste 
ha en specifik inställning vid intervjun för att ha chansen till anställning, vilket inte kan 
ifrågasättas då den sökande kandidaten är den som besitter en underordnad position. Genom 
att individen inte kan avvika från detta beteende om de vill öka deras chanser till anställning 
och ständigt har denna medvetenhet i sitt huvud leder det till att makten blir så automatisk 
att den inte behöver utövas (Foucault, 2001:202). 
 
Vi instämmer med våra respondenter när det kommer till att få en god personkemi med den 
sökande kandidaten och att detta ofta kan väga upp för ett brottregister. Vi tror att man idag 
är mån om att hitta rätt person för tjänsten, med tanke på att många företag idag arbetar i 
team och sätter ett stort fokus på samarbetsförmåga. Det handlar om att kunna marknadsföra 
sig själv på ett positivt sätt, då man som anställd ska representera ett helt företag och man 
ska då kunna bete sig efter företagets normer.     
 
Vår slutsats av studien är att tidigare dömda trots avtjänat straff inte får den andra chans de 
egentligen förtjänar på grund av de flertal faktorer vi ovan nämnt. Vi har fått en viss insikt i 
hur svår situationen är utifrån arbetsgivarens perspektiv då man har många faktorer att ha i 
beaktande vid en anställning. Vilket vidare för oss in på forskningen som behandlar hur man 
efter frisläppning och avtjänat straff förblir socialt utesluten på grund av sitt förflutna, och 
inte får en ärlig andra chans (Louks, Lyner & Sullivan, 1998:195). Stigmat av att ha begått 
ett brott följer med en i flera år och påverkar möjligheterna till anställning, det försvårar 
även tidigare dömdas möjligheter till att återsocialisera sig inom arbetsmarknaden (Louks, 
Lyner & Sullivan, 1998:195-196), vilket vi ser bidrar till en underliggande diskriminering. 
Det är viktigt att ha med sig att oavsett de hinder vi har sett gällande tidigare dömdas 
möjlighet till anställning så finns det trots allt ett visst hopp om att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden om man påvisar god inställning och viljan till förändring. 
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Studiens syfte har varit att undersöka tidigare dömdas möjligheter till anställning ur ett 
arbetsgivarperspektiv och se vilka möjligheter arbetsgivaren anser att de har på 
arbetsmarknaden. Vi har utgått ifrån våra tre frågeställningar gällande tidigare dömdas 
möjligheter till anställning, vilka vi anser oss ha besvarat under studiens gång.  
 
Resultatet av vårt empiriska material har visat att tidigare dömdas möjligheter till anställning 
är problematisk. Vi ser att tidigare dömda till stor del är uteslutna från arbetsmarknaden på 
grund av olika faktorer och att de finns en del hinder då de söker en anställning. Vi har 
konstaterat att mycket av dessa hinder har att göra med ökningen av utdragen ur 
belastningsregistret, då arbetsgivare i slutändan föredrar sökande kandidater utan ett 
brottsregister. Det är viktigt att påvisa att ökningen av utdragen ur belastningsregistret är ett 
internationellt problem och inte bara något som händer på ett nationellt plan.  
 
Vår förförståelse grundade sig i våra uppfattningar kring hur arbetsgivare bemöter och 
behandlar problematiken kring anställning av tidigare dömda arbetssökande. Vi har genom 
tidigare studier kunnat konstatera att det sker ett utanförskap bland den här gruppen av 
individer och har därav gått in med förförståelsen att arbetsgivare ofta inte är villiga att 
anställa tidigare dömda. Detta trodde vi grundade sig i okunskap och även rädsla för det 
okända. Genom studien har vi genom våra respondenters utsagor fått bekräftat att vår 
förförståelse endast stämmer till viss del. Det har framgått att arbetsgivare i stora drag 
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föredrar att anställa en kandidat utan ett brottsregister då det ser det som en mindre risk och 
även då de vill undvika att ta på sig eventuella framtida ansvar, så som rehabilitering. Vi 
gick även in med förförståelsen att detta utanförskap kan ha att göra med de allt högre 
kompetenskraven som arbetsgivare kräver, samt den ökade konkurrensen i helhet på 
arbetsmarknaden. Detta har samtliga respondenter instämt med, då de genom våra samtal 
förmedlat att det råder hög konkurrens och i de fall där man har ett flertal likvärdiga 
kandidater tar man det säkra före det osäkra, det vill säga där en individ utan ett 
brottsregister anses vara det säkra valet.  
 
Genom att ha utfört vår studie genom ett arbetsgivarperspektiv har vi nu fått en större insikt 
och förståelse till den problematiska position arbetsgivarna sitter i gällande anställning av 
tidigare dömda, vilket har lett till att vi fått ett större helhetsperspektiv kring 
problemområdet. Det har framgått att man som privatperson ofta hade velat ge alla 
människor en andra chans men att man som arbetsgivare har ett stort ansvar då man 
representerar hela sitt företag och i första hand måste värna om dess intresse. Det har också 
framkommit att kriminaliteten trots allt inte behöver vara den avgörande faktorn till att en 
individ inte får anställning utan en rad andra faktorer spelar in, så som den tidigare dömdas 
inställning till arbetet och även vilken personkemi som uppstår. 
 
Som unga forskare i dagens samhälle och som framtida organisations- och personalvetare 
ser vi att vår acceptans gällande tidigare dömdas möjligheter till anställning är något större. 
Vi anser att alla förtjänar en andra chans till etablering på arbetsmarknaden och till att kunna 
få en anställning, trots de hinder som finns. Vår slutsats är att det är viktigt att ha i åtanke att 
inte diskriminera en grupp, eller att stigmatiserade människor, utan vi instämmer med våra 
respondenter som menade på att alla arbetssökande ska behandlas lika och att man främst 
ska se över individens faktiska kompetens, trots att det visat sig svårt i många fall.  
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I den här delen av studien redogör vi för - och nackdelar med vår valda metodik. Vi anser att 
den kvalitativa metodiken var den bäst lämpade till vår studie och kan därför främst se 
fördelar med denna. Genom den kvalitativa metodiken kunde vi utföra tematiskt öppna 
intervjuer, vilket gav oss möjligheten att nå en djupare insikt gällande vårt ämnesområde 
och gav oss även möjligheten att nå ett unikt material. Den här insikten fick vi genom att vi 
förde ett öppet samtal med våra respondenter där vi hela tiden hade friheten att ställa 
följdfrågor och styra samtalet i den riktning vi ansåg passande i varje unikt fall (Aspers, 
2007:137). Vi hade även utrymmet att genom dessa samtal tolka ansiktsuttryck, gester och 
tystnader vilket var värdefullt för vårt resultat. Detta ser vi vara en fördel då vår studie 
främst handlar om att tolka och förstå. Genom att vi i ett tidigare skede utförde en pilotstudie 
gav detta oss möjligheten att justera vår intervjuguide så att den på bästa sätt skulle 
reflektera studiens syfte (Patel & Davidson, 2011:60). 
 
Nackdelen vi kan se med vår valda metod är den svårighet som uppstod gällande att få tag 
på passande respondenter, alltså arbetsgivare som hade hand om rekryteringsprocessen på 
deras företag och som även hade en viss insikt i vårt problemområde. Vårt valda ämne kan 
uppfattas som känsligt att prata offentligt om, då man inte alltid är öppen till att ge tidigare 
dömda en andra chans till anställning som arbetsgivare. Den här åsikten är inte alla 
nödvändigtvis villiga att dela med sig av till utomstående. Vi kan därför tänka oss att våra 
intervjuer till viss del kan ha påvisat arbetsgivarnas vilja till att visa ett offentligt socialt 
ansvar, snarare än att vid alla tillfällen ge en fullständig bild kring problematiken.  
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Hade vi i vår studie valt att använda oss utav en kvantitativ metodik och arbetat med enkäter 
ser vi att detta hade kunnat resultera i ett större urval, och man hade på så sätt kunnat nå fler 
personer. Genom enkäter hade vi även kunnat garantera en större anonymitet då 
respondenterna inte behövt avslöja sin identitet för oss som forskare eftersom vi inte får 
någon fysisk kontakt med dem. Vi har på så vis i åtanke att en enkät möjligtvis hade lett till 
att fler vågat vara uppriktiga kring sina åsikter till tidigare dömdas möjligheter till 
anställning. Dock anser vi att den kvalitativa metoden trots allt har störst fördelar för vår 
studie. Eftersom att vi har friheten och möjligheten till att ställa följdfrågor eller att 
formulera om en fråga om någon respondent inte förstår formuleringen. Vår uppfattning är 
även att man inte får lika utförliga svar genom enkäter och därav har intervjuerna gett oss 
möjligheten att komma en hel del längre ner på djupet (Backman, 2008:56). 
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Vår forskning har behandlat just arbetsgivares syn på tidigare dömdas möjligheter till 
anställning, där dessa arbetsgivare har representerat ett fåtal utvalda företag. Vi hade velat 
bredda vår studie i ett senare skede och då intervjua fler arbetsgivare som hade representerat 
fler företag. På så sätt hade vi kunnat få en bredare variation och kanske även hittat företag 
som aktivt arbetade med att integrera tidigare dömda på arbetsmarknaden. Vidare hade det 
även varit av intresse att studera statliga organisationers ställningstagande till problematiken. 
Exempelvis hur en organisation som arbetsförmedlingen ser på problematiken och hur de 
bidrar med aktivt stöd för att förbättra tidigare dömdas möjligheter till anställning. Det hade 
slutligen varit intressant att göra en forskning på ett internationellt plan för att se hur 
arbetsgivare i fler länder ställer sig till problematiken. 
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Tema: Bakgrund och nuvarande yrkesroll 
Berätta lite om dig själv 
Hur länge har du haft din nuvarande yrkesroll? 
Hur ser ditt arbete ut idag? 
Karriär 
Din yrkesroll 
 
Tema: Arbetsliv 
Hur ser ert företag på ökningen av utdragen ur belastningsregistret? 
Hur ser ni på anställning av personer med ett brottsregister? 
Har ni någon specifik policy kring detta? 
Finns det olika regler gällande olika typer av brott? 
Hur hanteras kandidater med ett eventuellt register? 
Har de samma chanser som alla andra? (Vad beror detta på?) 
Hur bemöter ni dessa kandidater? 
 
Tema: Förändring 
Då vi har varit i kontakt med före detta kriminella om problematiken på arbetsmarknaden 
har vi konstaterat att det sker en viss utanförskap, hur ser du som arbetsgivare på detta? 
Ansvar? 
Ser du någon förändring som bör göras för att öka före detta kriminellas möjligheter på 
arbetsmarknaden? 
Har ni på ert företag några specifika åtgärder för att minska den här problematiken? 
Exempelvis praktikplatser 
 
Tema: Framtid 
Hur ser du på framtiden inom arbetsmarknaden för före detta kriminella? 
Vad skulle få dig att anställa före detta kriminella? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


