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Sammanfattning  
Forskning visar att tidigare fängelsedömda har svårare än andra grupper att etablera sig på 

arbetsmarknaden. I denna studie utforskar vi upplevelser av faktorer som varit betydelsefulla 

för arbetsmarknadsinträde bland individer som avtjänat fängelsestraff. Vi har avsett besvara 

vad av tidigare fängelsedömda upplevs vara möjligheter/hinder för arbetsmarknadsinträde 

samt vilken betydelse det sociala nätverket och myndighetsrepresentanter haft i detta. Vi har 

även varit intresserade av faktorer som leder till att tidigare fängelsedömda bibehåller ett 

arbete. 

 

 

Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med tidigare fängelsedömda som samtliga är i en 

anställning efter frigivningen. I analysen av deras upplevelser använde vi ett teoretiskt 

ramverk där begreppen socialt- och kulturellt kapital, life-course och desistance applicerades. 

Vår analytiska strategi har haft en abduktiv ansats, vilket innebär att den har präglats av en 

pendling mellan teori och empiri.  

 

Våra resultat visade att arbetserfarenhet innan fängelsevistelsen har betydelse för 

arbetsmarknadsinträde efter avtjänat fängelsestraff. Det framkom också att både det sociala 

nätverket och myndighetsrepresentanters stöd och hjälp är en viktig funktion i möjligheter till 

arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda. I vår studie har det sociala nätverkets 

innebörd visat sig vara större än i tidigare genomförda studier i forskningsfältet. Vi visar att 

socialt kapital, i termer av hur relationer ter sig, vilken kvalitet och karaktäristika de består av, 

är mer viktigt för arbetsmarknadsinträde och bibehållandet av ett arbete än att ha ett brett 

nätverk.  

 

 

Nyckelord: Arbete, kriminalitet, före detta fängelsedömda, socialt nätverk, myndigheter 
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Abstract 
Earlier research shows that the labour market entrance of ex-convicts is less successful in 

comparison to the majority population. In this study, our aim is to explore perceptions of 

factors that have been important for labour market entrance among ex-convicts. Our research 

questions are 1), What is by ex-convicts perceived to be opportunities/hinders for labour 

market entrance? 2), What importance does their social network have in labour market 

entrance, and 3), What does ex-convicts perceive support from public officials for their labour 

market entrance? Also, we have been interested in exploring aspects that are of importance in 

maintaining a job among ex-convicts. 

 

Five qualitative interviews were conducted with ex-convicts, all in employment. In analysing 

their responses, we applied a theoretical framework which included concepts of social- and 

cultural capital, life-course perspective and desistance. Our analytic strategy has been 

characterized by an abductive approach, meaning that we have moved between theory and 

empirics in forming an understanding of the data. 

 

Our results show that work experience prior to their imprisonment had a significant impact on 

opportunities for labour market entrance. We also found that the social network, as well as 

public officials’ help and support facilitated the labour market entrance of ex-convicts. 

However, in comparison to earlier research, we discovered a different function of the social 

network as important for the labour market entrance of ex-convicts. We show that 

characteristics of a social relation are more important for the ex-convicts than the extent of 

their social networks. 

 

 

 

Keywords: Work, crime, former prisoner, social network, government 
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Förord 

 
Först och främst vill vi tacka våra informanter för deras deltagande och för 

att de avsatt sin tid och delat med sig av sina livserfarenheter. 
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för den hjälp och vägledning i samband med vårt sökande efter informanter 

och för att de välvilligt lät oss använda deras lokaler. 

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Per-Åke Nylander vid intuitionen för 

juridik, psykologi och socialt arbete för den stöttning och rådgivning vi 

erhållit under uppsatsens förlopp. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Pinar Aslan för värdefulla tips, kreativa 

idéer och vägledning.  

Slutligen vill vi tacka våra familjer som på olika sätt stöttat och uppmuntrat 

oss under tiden vi skrivit denna uppsats. 
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1. Inledning 
 

Folk frågade mig vart jag skulle bo när jag släpptes fri från fängelset. Jag svarade 

’jag ska bo i sandlådan’. När jag kom ut från fängelset, kom jag ut till ingenting. 

Jag var bostadslös, hade inga pengar och inga vänner. Jag hade kommit långt ifrån 

arbetslivet och hade blivit socialt handikappad. Jag visste liksom inte hur man 

skulle göra […] Det är lätt att falla tillbaka.  

 

-       Josefin, tidigare fängelsedömd 

 

Citatet ovan illustrerar ämnet för denna uppsats väl och vad många forskningsstudier om 

tidigare fängelsedömda visat; att en fängelsevistelse kan inskränka redan begränsade 

möjligheter för ett samhällsdeltagande. Citatet är hämtat från det empiriska materialet i denna 

studie och visar på Josefins upplevelser av hinder till att återanpassa sig till samhället efter 

frigivning. Hennes upplevelser illustrerar hur brist på möjligheter till återanpassning ökar 

risken att återfalla i brott. Att komma ut från fängelset och känna sig ”långt ifrån arbetslivet” 

gör det svårare för individer att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.  

 

Ekonomiska och sociala samhällsförändringar resulterar till att arbetsmarknaden är i ständig 

förändring. Exempelvis påverkar konjunkturnedgångar arbetsmarknaden negativt samt den 

ökade nolltoleransen mot sociala avvikelser gör det svårare för arbetsmarknadsinträdet. 

Piippola (2010) skriver i sin studie att sådana förändringar leder till färre arbetstillfällen samt 

nya arbeten som kräver högre kompetens, vilket leder till svårigheter för utsatta grupper att ta 

sig ut på arbetsmarknaden. Arbete är en central del i människors liv och att vara arbetslös kan 

leda till psykisk ohälsa och skapa stora svårigheter. Avsaknaden av ett arbete kan leda till ett 

förlorat socialt nätverk och ett socialt utanförskap, vilket minskar både den sociala och 

ekonomiska tryggheten (ibid.).  

 

Vissa grupper av individer har svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden. Enligt 

Kriminalvårdens klientkartläggning (2013) är anknytningen till arbetsmarknaden lägre bland 

tidigare fängelsedömda i jämförelse med majoritetsbefolkningen. Möjligheten att anpassa sig 

till samhället kan vara svår, och har en tidigare fängelsedömd ingen utbildningsbakgrund kan 

arbetsmöjligheterna vara ännu mindre (Graffman, Shinkfield & Hardcastle, 2008). 

Kriminalvårdens vision “Bättre ut” åsyftar ett preventivt arbete där fokus ligger på att 

motivera fängelsedömda till att anpassa sig till ett liv utanför fängelset (Bättre ut, 2007). Alla 

intagna får en individuellt anpassad verkställighetsplan för att uppnå de mål som den enskilda 

individen har. Syftet med Kriminalvårdens arbete är att minska och förhindra återfallsrisken 

efter fängelsevistelsen. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (2012) är återfallsrisken 

som störst precis efter frigivning och en femtedel av de individer som avtjänat ett 

fängelsestraff återfaller i brott redan efter två månader. Under loppet av tre år återfaller ca 41 

procent tidigare fängelsedömda i brott (ibid.). Orsaker till att individer återfaller i brott beror 

på flera faktorer (Brå, 2016), men en av de mest betydelsefulla faktorerna för återfall i brott är 

avsaknaden av arbete. 
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Vi har valt att fokusera på positiva påverkansfaktorer, eftersom vi ser ett behov av att lyfta 

fram strategier och mekanismer som har bidragit till ett framgångsrikt inträde på 

arbetsmarknaden. Vi ser att detta är ett viktigt fokusområde i forskning inom socialt arbete, 

eftersom det kan vägleda framtida arbete i att integrera tidigare fängelsedömda på 

arbetsmarknaden och i samhället.  

 

1.1  Syfte 

 

Syftet med denna studie är att utforska upplevelser av faktorer som har varit betydelsefulla för 

arbetsmarknadsinträde efter frigivning bland individer som avtjänat fängelsestraff. Vidare är 

syftet att belysa faktorer som leder till att arbetet bibehålls samt att skapa förståelse för vilken 

betydelse myndighetsrepresentanter och det sociala nätverket har haft för 

arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda.  

 

1.2  Frågeställningar 

 

• Vad uppleves av tidigare fängelsedömda vara möjligheter/hinder för 

arbetsmarknadsinträde? 

• Vilken betydelse har det sociala nätverket haft för arbetsmarknadsinträde bland 

tidigare fängelsedömda? 

•  Vilken betydelse har myndighetsrepresentanter, såsom socialtjänst, arbetsförmedling, 

kriminalvården, haft för arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda?  

• Vad upplevs vara av betydelse för att ett arbete efter frigivning bibehålls bland 

tidigare fängelsedömda?  

 

1.3  Definition av begrepp 

 

I studien kommer benämningen arbetsmarknadsinträde genomgående att användas. Med 

begreppet arbetsmarknadsinträde avses att en tidigare fängelsedömd kommer i avlönat arbete 

på den reguljära marknaden eller i arbetsliknande sysselsättningsåtgärder. Studien kommer 

inte att fokusera på individer som faller utanför ramarna för denna benämning av begreppet. 

Det innebär att vi inte studerar individer som inte är i ett avlönat arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. 

 

1.4  Disposition 

 

Uppsatsens struktur är uppbyggd på följande sätt. I kapitel två redogör vi för relevant 

forskning och i kapitel tre behandlas uppsatsens tolkningsram. Därefter presenteras de 

metoder som använts i studien, studiens design, urval och tillvägagångssätt, analysmetod, 

validitet och reliabilitet, etiska överväganden samt avgränsningar. I det fjärde kapitlet 

presenteras resultaten av det empiriska materialet och därefter analyseras det utifrån de valda 

teorierna. Avslutningsvis för vi en diskussion med utgångspunkt i kunskapsläget och i en 

bredare samhällskontext. I samband med detta presenteras även förslag för vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning med relevans för denna studie att presenteras i två 

olika teman. Inledningsvis redovisas tidigare forskning om arbetets betydelse innan och efter 

fängelsevistelsen. Avslutningsvis redovisas forskning avseende det sociala nätverkets 

betydelse för arbetsmarknadsinträde. Den tidigare forskning vi behandlar i denna studie berör 

möjligheter och hinder för tidigare fängelsedömda individer vad gäller att få en anställning 

efter frigivning. De studier som ligger närmast studiens syfte har använts och upplevs vara 

relevanta eftersom de möjliggör en inblick i kunskapsläget kring detta område och därmed 

också en jämförelse och placering av våra forskningsresultat. 

 

2.1  Arbetets och utbildningsbakgrundens betydelse innan och efter 

fängelsevistelsen 

 

Det finns studier som undersökt vad tidigare arbetserfarenhet innan fängelsevistelse har haft 

för betydelse för arbetsmarknadsinträde efter frigivning. I en artikel skriven av Ramaker, 

Wilsem, Nieuwbeerta och Dirkzwager (2015) har 221 manliga fångar i holländska fängelse 

studerats efter att de släppts fria. Dessa individer var samtliga i arbete innan fängelsevistelsen 

och studien syftar till att se om de återvände till sina tidigare arbeten, fann nya anställningar 

eller om de förblev arbetslösa under första halvåret efter frigivningen. I studien har man 

identifierat faktorer som försvårat återgång i arbete, exempelvis krav på belastningsregister 

och brist på utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet. Visher, Debus-Sherrill och Yahner 

(2011) har studerat fångar i Illinois, där man genom kvalitativa intervjuer undersökt vad 

tidigare arbetserfarenhet har för betydelse för fängelsedömda efter frigivning. Även faktorer 

som påverkar sannolikheten för anställning bland tidigare fängelsedömda efter frigivning 

identifierades i studien. I båda studierna (Ramakers, Wilsem, Nieuwbeerta & Dirkzwager, 

2015; Visher, Debus-sherill & Yahner, 2011) kom man fram till att om tidigare 

fängelsedömda har haft ett arbete innan fängelsevistelsen kommer dessa individer troligtvis 

genomgå en mer framgångsrik återanpassning till arbete. Visher et al. (2011) lyfter dock 

också, till skillnad ifrån Ramaker et al. (2015) vikten av starka familjerelationer och ett stabilt 

socialt nätverk i processen att återintegreras på arbetsmarknaden. 

 

Hur man kan minska risken för återfall i brott efter frigivning tas upp i en artikel av John 

Halushka (2016). Studien utgår från ett återinträdesprogram där syftet är att generera 

kulturellt kapital1 för fångarna i syfte att motverka stigmatisering och underlätta samverkan 

med arbetsgivare. Det empiriska materialet har samlats in genom deltagande observationer 

där forskaren har deltagit när programmet, som är en kurs på 10 dagar, utförts. Tanken är att 

när fångar genomfört denna kurs ska de ha förvärvat färdigheter som underlättar 

                                                 
1 Med begreppet kulturellt kapital avses resurser som betecknas eftersträvansvärt i termer av 

beteende, bakgrund, språk, smak och bildning. Tillgångar som går under rubriken kulturellt 

kapital är exempelvis en högt skattad examen, skolgångar i förfinade läroanstalter, kunskap 

om klassisk musik och litteratur samt skickligheten att kunna uttrycka sig på ett kultiverat sätt 

i både tal och skrift (Broady, 1991). 
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arbetsmarknadsinträde. Dessa färdigheter och erfarenheter är kunskaper om hur de ska berätta 

om sin kriminella historia, kunna visa ånger för sitt tidigare, kriminella beteende samt hur de 

på bästa sätt ska uttrycka sig i språk, utseende och klädsel. Slutligen ska de kunna förbli 

självsäkra och motståndskraftiga vid motgångar, exempelvis när arbetsintervju inte leder till 

en anställning. Halushka (ibid.) benämner detta som ”fake it, until you make it” och menar att 

dessa inlärda egenskaper tar tid att utveckla, men att de tidigare fängelsedömda kan omvandla 

sådana ”ytliga” föreställningar till en mer varaktig uppsättning av kognitiva, emotionella och 

kroppsliga dispositioner, vilka i sin tur kan komma att bli en naturlig del av deras liv. 

Erfarenheterna som forskaren fick av att observera detta var att en workshop på 10 dagar inte 

är tillräcklig för att kunna förbereda individerna för ett liv utanför fängelset. Ett annat 

problem som också identifierades var att det inte gick att styra tillgången till lediga arbeten, 

eller hejda arbetsgivares diskriminerande attityder gentemot individer som begått brott. 

Istället lades fokus på att lära de tidigare fängelsedömda att passa in i de underförstådda 

arbetsformerna på arbetsmarknaden och att stärka deras beslutsamhet och självförtroende i att 

lyckas med arbetsmarknadsinträdet (ibid.). 

 

Den rådande stigmatisering som finns kring tidigare fängelsedömda är ytterligare faktorer 

som utpekats som särskilt problematiska vad gäller arbetsmarknadsetablering för denna 

grupp. Det faktum att det börjar bli mycket vanligare att begära ett utdrag ur 

belastningsregister vid en anställningsintervju pekar på en ökad risk för stigmatisering av 

tidigare fängelsedömda. Christel Backman (2011) belyser det ökade kravet på redovisning av 

belastningsregister vid anställningar som ett hinder för möjligheterna till återintegrering samt 

att detta leder till upplevelser av nedvärdering och stigmatisering på grund av förflutna 

handlingar. Allt fler arbetsgivare kräver ett belastningsregisterutdrag och det konstateras i 

artikeln att tidigare dömda individer väljs bort i rekryteringsprocessen. Backman (ibid.) menar 

vidare att arbete och bostad är bland de viktigaste faktorerna för att motverka återfallsrisken, 

men att etableringen i samhället försvåras på grund av att vi går mot ett allt mer 

kontrollerande samhälle.  

 

Ytterligare något som kan påverka arbetsmarknadsinträdet är vilken utbildningsbakgrund 

tidigare fängelsedömda individer har innan eller efter fängelsevistelsen. En storskalig studie 

genomfördes för att undersöka den upplevda anställningsbarheten av före detta fångar i 

Australien (Graffam, Shinkfield & Hardcastle, 2008). Datainsamlingsmetoden var en 

enkätundersökning där man inkluderat olika grupper som besvarat dessa; bland annat 

arbetsgivare, före detta fångar och socialarbetare. Resultaten visade att individer med 

utbildning upplevdes vara mer anställningsbara än de som inte hade en utbildning. Det visade 

sig att brottslighetsgraden hade mindre påverkan på upplevelser av anställningsbarhet än 

utbildningsbakgrund. Individer med utbildningsbakgrund upplevdes vara mer anställningsbara 

i jämförelse med individer utan utbildningsbakgrund, även i de fall då de begått allvarligare 

typer av brott och avtjänat längre fängelsestraff. Detta betyder att utbildning är en viktig 

faktor för att komma ut på arbetsmarknaden. När utbildning inte är ett krav eller en merit vid 

anställningstillfällen så visade det sig dock att fängelsevistelsens straff och längd hade 

betydelse för anställningsbarheten. I en annan studie skriven av Weiman (2007) har man 

genomfört en liknande undersökning där ett rikstäckande urval användes för att undersöka om 
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fängelsestraffet påverkar möjligheter till att komma ut på arbetsmarknaden. Studiens resultat 

har kommit fram till att fängelsedömda individer stigmatiseras och hindras att få arbete på 

grund av brottets påföljd. 

 

2.2  Det sociala nätverkets betydelse för arbetsmarknadsinträde 

 

Tidigare forskning pekar på att det finns en koppling mellan brist på ett stödjande socialt 

nätverk och arbetsmarknadsinträde för tidigare fängelsedömda. I en kvalitativ studie baserad 

på 50 intervjuer har både manliga och kvinnliga före detta fångar från ett boende i 

Queensland studerats (Cherney & Fitzgerald, 2016). I studien har forskarna undersökt hur 

frigivna fångar kämpar med den negativa bilden allmänheten har av individer som suttit i 

fängelse. Studien visar att arbetsgivare influeras av en negativ, allmän bild av tidigare 

fängelsedömda, vilket minskar möjligheter till anställning. Det har dock visat sig att det 

sociala nätverket kan kompensera för sådana minskade möjligheter. Det sociala nätverket kan 

spela en viktig roll i att övertala arbetsgivare om att individen i fråga har förändrats.  

 

En nästintill identisk studie av Joseph Strickland (2016) visar hur familjerelationer kan 

generera socialt kapital2 i form av resurser för att hitta och behålla en anställning efter 

frigivning. Materiella resurser i form av pengar eller betygsdokument eller symboliska 

resurser i termer av kunskaper, vanor och beteenden. Strickland (ibid.) konstaterar att 

afroamerikaner inte har lika brett socialt kapital som andra grupper i USA. I studien 

undersöker man vilka utmaningar dessa utsätts för när de söker uppnå sysselsättningsmål. 

Han har genom semistrukturerade och djupgående intervjuer undersökt hur manliga 

afroamerikaner som avtjänat fängelsestraff bygger och stärker sitt sociala kapital för att 

behålla en långvarig anställning. I studien lyfts familjen fram som en särskilt viktig källa för 

förhindrandet av återfall i brott hos denna grupp av individer. Familjer kan underlätta 

övergången till samhället genom att hjälpa till med personliga problem, bostad samt fungera 

som ett emotionellt stöd. Mot bakgrund av detta är ett starkt socialt kapital i samband med 

behandlingsprogram inne i fängelset av stor betydelse för fängelsedömda efter frigivning. Det 

är alltså nödvändigt att ha familjeorienterade behandlingsprogram så att det sociala nätverket 

finns som ett stöd redan innan man släpps från fängelset. Men fördelarna med ett socialt 

nätverk kan vara mycket begränsade om detta nätverk består av familj och vänner som är 

socialt och ekonomiskt missgynnade. De manliga afroamerikaner som studien fokuserade på 

bodde oftast i områden som är socialt isolerade med låg ekonomisk status. Detta gjorde det 

svårt för invånarna att tjäna pengar genom legala aktiviteter. Sociala nätverk i dessa områden 

kan därigenom vara en viktig källa genom att erbjuda emotionellt stöd vid personliga 

problem, men mindre behjälpliga vid tillhandahållande av resurser och kontakter som skapar 

reella sysselsättningsmöjligheter.  

 

                                                 
2 Med begreppet socialt kapital avses materiella och symboliska resurser som härleds av 

förhållanden mellan vänner, familj och släktingar, men också mer eller mindre 

institutionaliserade relationer av ömsesidigt erkännande exempelvis klass, klan eller parti 

(Bourdieu, 1986). 
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Sammanfattningsvis visar det sig i den tidigare forskningen som vi redovisat att flera faktorer 

kan hindra eller möjliggöra tidigare fängelsedömdas etablering i den reguljära 

arbetsmarknaden. Socialt nätverk, utbildning samt arbetserfarenhet är faktorer av betydelse 

för fängelsedömda individer att lyckas komma ut på arbetsmarknaden. Vi har inte funnit 

studier som fokuserar på betydelsen av stödjande myndigheter bland tidigare fängelsedömda, 

dock har olika skrivelser hittats kring det temat som kommer att presenteras i avsnittet 

tolkningsram. Vår ambition med denna studie är att bidra till ökad kunskap inom området. 

3. Tolkningsram 
 

I detta avsnitt kommer de valda teoretiska utgångspunkterna att presenteras samt två rapporter 

om myndigheternas betydelse för arbetsmarknadsinträde för att belysa hur myndigheter bör 

arbeta och samarbeta för att hjälpa tidigare fängelsedömda. För att synliggöra och öka 

förståelsen för vilka faktorer som har en inverkan på tidigare fängelsedömda individers 

möjligheter på arbetsmarknaden, kommer Bourdieus kapitalbegrepp, Socialt- och kulturellt 

kapital, att användas. Begreppet socialt kapital kompletteras delvis med Colemans definition 

av begreppet. Vidare kommer Life-course perspektivet av Laub och Sampson (1993) att 

användas i denna studie för att skapa en förståelse för förändringar i kriminellt beteende och 

faktorer som kan ha uttalade effekter. I samband med att vi utgår ifrån detta perspektiv, 

kommer även begreppet Desistance, använt av Christoffer Carlsson och Jerzy Sarnecki (2015) 

samt Laub och Sampson (2001), att tillämpas.  

 

3.1 Myndigheters betydelse för arbetsmarknadsinträde 

 

Kriminalitet är ett problem, både för människor som har en kriminell livsstil men också för 

hela samhället. Individer med en kriminell livsstil riskerar att hamna i socialt och ekonomiskt 

utanförskap, eftersom kriminalitet ses som ett avvikande beteende från samhällets normer och 

värderingar. Likaså påverkas samhället negativt av kriminaliteten som kan utgöras av 

påtryckningar, exempelvis hot och utpressning. Även känslan av otrygghet och rädsla för att 

utsättas för brott växer bland samhällets deltagare. I en idéskrift från Brottsförebyggande 

rådet (Brå), menar Sallander och Alvant (2012) att ett sätt att minska kriminaliteten i 

samhället och förebygga återfall i brott är att flera olika aktörer samverkar för att erbjuda ett 

professionellt och effektivt återfallsförebyggande stöd. Skriften handlar om att en lyckad 

samverkan mellan olika aktörer gynnar både individen och samhället. Det är många 

myndigheter som bör finnas med i ett samverkansarbete för att förebygga återfall i brott samt 

stödja processen till integrering i samhället. De myndigheter som främst bör vara med är 

socialtjänsten, kriminalvården och arbetsförmedlingen. Dessa aktörer ska så tidigt som 

möjligt erbjuda tidigare fängelsedömda insatser när de frigivs från fängelset. Dessa insatser 

kan vara i termer av stöd- och vårdinsatser samt utslussningsåtgärder som kan underlätta 

övergången mellan fängelsevistelsen och livet i frihet; exempelvis arbete, utbildning eller 

behandling. Sedan är det viktigt att skapa förutsättningar för att integreras i samhället. 

Sallander och Alvant (ibid.) skriver att de viktigaste förutsättningarna för att inte återfalla i 

brott är att ha en ekonomisk trygghet i form av arbete, bostadsstabilitet samt ett socialt 

nätverk. Det är viktigt att se vad individen kan få för stöd från sitt sociala nätverk och om 
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individerna inte har ett socialt nätverk är det viktigt att erbjuda dem stöd och hjälp i form av 

mentorskap och andra sociala nätverk. Det är även viktigt att myndighetsrepresentanter stöttar 

den frigivne i att bryta kontakten med tidigare kriminella vänskapskretsar, hjälper denne 

integreras i sociala nätverk som delar samma intressen bortom den kriminella livsstilen samt 

göra en geografisk flytt. Ett arbete kan leda till att individen byter social miljö, vilket minskar 

risken att återfalla i brott. I skriften framkommer det att det har funnits brister i samverkan 

mellan samhällets olika aktörer vilket är en stor orsak till varför så många individer återfaller 

efter frigivning (ibid.). 

 

Eftersom det är en kritisk tidpunkt mellan övergången från anstalt till frihet, vad gäller risken 

för återfall, har kriminalvården ett särskilt ansvar för frigivningsförberedande åtgärder. I en 

skrivelse av regeringen (Regeringens skrivelse, 2016/17:126) framkommer det att 

kriminalvårdens uppgift är att motivera och bedriva behandlingsprogram. Tidigare 

fängelsedömda ska även genomgå frigivningsförberedande åtgärder, exempelvis utbildning, 

arbete och självförvaltning; att kunna hantera sina vardagliga bestyr på ett funktionellt och 

självständigt sätt. Även socialtjänsten har ett visst ansvar vad gäller förebyggande av återfall i 

brott. Den främsta uppgift som socialarbetare har är att tidigt identifiera familjeproblem där 

ungdomar och barn finns så att dessa kan få insatser vid tidigt skede. På så vis minskar risken 

att avvikande beteenden eskalerar och leder till en kriminell livsstil (ibid.). Om socialarbetare 

upptäcker ungdomar som begår brott eller uppvisar ett normbrytande beteende ska insatser 

planeras i tidigt skede. I skrivelsen framkommer det även att socialtjänstens ansvar är att 

främja goda levnadsförhållanden samt ge stöd och råd till familjer och enskilda som behöver 

det. Ett sådant brottsförebyggande arbete kan exempelvis vara att erbjuda stöd i föräldrarollen 

till föräldrar vars ungdomar som har begått brott eller att en missbrukare får den vård denne 

behöver. Tillsammans med andra myndigheter kan socialtjänsten också samverka för att 

hjälpa dessa individer med en trygg bostadsmiljö samt en ekonomisk trygghet i form av arbete 

(ibid.). 

 

3.2  Socialt- och kulturellt kapital 

  

Pierre Bourdieu (1930–2002) var en fransk kultur- och utbildningssociolog och är främst känd 

för ett flertal arbeten som påvisade hur hierarkiska maktstrukturer reproducerades socialt, 

kulturellt och institutionellt, men också hur sådana strukturer var flexibla och föränderliga. 

Bourdieus teorier och begrepp har kommit att betyda allt mer inom dagens samhällsvetenskap 

(Broady, 1998). Tonvikten kommer ligga på begreppen kulturellt och socialt kapital för att få 

en förståelse för hur symboliska och materiella tillgångar påverkar förändringar i en kriminell 

livsstil i relation till arbetsmarknadsinträde. Kapital är tillgångar som kommer i olika former, 

som materiella och/eller symboliska resurser (Bourdieu, 1994). Bourdieu menar att det finns 

olika arter av kapital (Broady, 1998), socialt- och kulturellt kapital är två av dessa arter.  

Kulturellt kapital är resurser som bygger på en hierarkisk maktstruktur i samhället, där 

dominerande grupper dels kontrollerar vad som betecknas som eftersträvansvärt i termer av 

beteende, bakgrund, språk, smak och bildning, dels själva kontrollerar möjligheterna att 

förvärva sådan karaktäristika. Tillgångar som går under rubriken kulturellt kapital är 
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exempelvis en högt skattad examen, skolgång i vad som anses vara ”fina” läroanstalter, 

kunskap om klassisk musik och litteratur samt skickligheten att kunna uttrycka sig på ett 

kultiverat sätt i tal och skrift (Broady, 1991). Broady (ibid.) menar att kulturellt kapital nästan 

kan ses som ett utbildningskapital, det vill säga beroende på hur kultiverad en individ är 

(exempelvis inom utbildning, musik, litteratur m.m.) kommer detta påverka hur pass stort 

kulturellt kapital denne har tillgång till. Kulturellt kapital är därigenom resurser som är 

förknippade med dominerande föreställningar i samhället avseende till exempel beteende, 

språk, tankar, kunskap och uppfattningar. Dessa resurser omvandlas dock endast till kulturellt 

när de tillerkänns värde i samhället.     

Med begreppet socialt kapital avses materiella och symboliska resurser som härleds från 

förhållanden mellan vänner, familj och släktingar, men också mer eller mindre 

institutionaliserade relationer av ömsesidigt erkännande och tillit, såsom klass, klan eller parti 

(Bourdieu, 1986). Materiella resurser handlar om konkreta tillgångar som till exempel pengar, 

betygsdokument eller dokumenterad arbetserfarenhet. Symboliska resurser är relativa och 

abstrakta. Det är sådant som inte går att ta på och visa konkret, men som ändå finns där och 

har ett symboliskt värde, ett tillerkänt värde som anses vara värdefullt i den rådande 

kontexten. Exempel på symboliska resurser är kunskap, vanor och beteenden. Det kan handla 

om kunskap i termer om hur man går tillväga när man söker arbete, hur man beter sig eller 

vilka intressen man har och hur man tänker. De symboliska resurserna kan beskrivas som ett 

resultat av sociala erfarenheter och som är värdefulla i ett visst socialt sammanhang. De 

tillgångar som finns i respektive nätverk/grupp blir till fördel för varje medlem i gruppen. 

Alla individer i en grupp för med sig kapital som samtliga gruppmedlemmar kan dra nytta av, 

exempelvis i en familj, arbetslag eller annan form av grupp. Den enskildes omfattning av 

socialt kapital beror på hur stort nätverk av relationer individen har i sin omgivning. De 

former och den volym av kapital som dessa individer för med sig till gruppen utgör 

sammantaget det sociala kapitalet. Coleman (1990) menar, till skillnad från Bourdieu, att 

socialt kapital inte endast handlar om att ha etablerade relationer med andra människor, utan 

att det sociala kapitalets utsträckning också beror på hur dessa relationer är utformade; vilken 

kvalitet och karaktäristika de består av. Han menar med andra ord att en social relation inte 

nödvändigtvis genererar ett socialt kapital, utan det är relationens art som skapar 

förutsättningar för detta. Sociala relationer ska bygga på ömsesidigt erkännande och tillit för 

att det skapa förutsättningar för socialt kapital. Socialt kapital är alltså summan av de resurser 

som finns tillgängliga för en individ/grupp genom att ha tillgång till ett nätverk av relationer 

byggda på ömsesidigt erkännande och förtroende. För tidigare fängelsedömda kan det till 

exempel röra sig om att de möjligtvis kan ha en far, mor, syskon och vänner, men om dessa 

inte engagerar sig i att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden så leder dessa relationer inte till en 

produktion av socialt kapital. 

Socialt kapital kan också enligt Bourdieu (1986) vara en förutsättning för att kunna få 

utdelning av annat kapital, exempelvis kulturellt kapital. Socialt kapital kan betraktas som ett 

komplement till andra former av kapital. En högt skattad examen betraktas som kulturellt 

kapital, men det betyder inte att det försäkrar en gynnad framgång. För att det ska leda till 

framgång blir därmed socialt kapital, i form av stöttande sociala relationer, en viktig faktor.  
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3.3  Life-Course perspektivet 

 

Inom kriminologin presenteras ett antal begrepp för att redogöra för brottslighet och 

avvikande beteende över hela livscykeln. Ett begrepp som används för att belysa livsloppet är 

life-course (Carlsson & Sarnecki 2015). De två centrala begrepp som finns inbäddade inom 

life-course är banor och övergångar. Laub och Sampson (1993) definierar det första begreppet 

inom life-course som en utvecklingslinje under livslängden såsom äktenskap, föräldraskap, 

arbetsliv eller kriminellt beteende. Dessa banor hänvisar till långsiktiga beteendemönster och 

är markerade med en följd av övergångar, som är det andra begreppet. Övergångarna 

markeras av livshändelser som det första arbetet, en examen eller ett första äktenskap och 

tenderar att markera utträdet från en roll till en annan. Banans och övergångens 

sammankoppling kan ge upphov till vändpunkter eller förändringar i livskursen (ibid.). 

Vändpunkter är något Laub och Sampson (ibid.) lyfter som viktiga faktorer när studier görs 

för att skapa en förståelse kring förändringar i en individs kriminella beteende. Förståelsen för 

dessa vändpunkter och dess påverkan på individens livsbana tenderar att komma i efterhand 

(ibid). 

 Life-course som är ett livsloppsperspektiv ser människolivet som dynamiskt, flytande och 

oförutsägbart (Carlsson & Sarnecki 2015). Perspektivet åsyftar till åldersrelaterade perioder 

som påverkar livsstegen i en individs livslopp. Inom life-course är de åldersrelaterade 

perioder viktiga då författarna Carlsson och Sarnecki (ibid.) menar på att de roller en 

människa inträder och de händelser som inträffar tenderar att ske på oförutsägbara sätt. Dock 

finns det en variation i alla människors liv men det som händer en människa tenderar att 

hända många andra, i ungefär samma ålder. Med det sagt hävdar författarna att det finns 

händelser som vi människor kan förutsäga. Exempelvis kan vi förutsäga att de flesta individer 

troligtvis kommer gå en utbildning eller skapa familj vid ungefär samma ålder (ibid.).  

 

De två ovan nämnda begreppen utvecklas i ett normativt mönster, det vill säga att de är 

knutna till samhällets sociala strukturer. Dock sker vissa händelser i livet av naturliga skäl, 

såsom att vi föds, åldras och dör. Men hur våra liv ser ut under livsloppet är enligt Carlsson 

och Sarnecki (2015) historiskt specifikt och bundet till tiden, platsen och de specifika 

formerna av sociala organisationer som omger en individ. När life-course studeras ligger stor 

fokus på individens beteende, de känslor och tankar individen har över tid och hur de 

förändras med åldern. Detta då en individ går igenom olika övergångar och erfarenheter som 

rör sig längst olika banor (ibid.). 

Farrington (2005) skriver att de huvudsakliga riskfaktorerna för en tidig början av kriminalitet 

är välkända faktorer. Bland annat lyfter författaren upp individuella faktorer såsom intellekt, 

skolprestation, impulsivitet och aggressionsproblematik. Fler riskfaktorer är familjefaktorer 

såsom psykiska övergrepp på barn, lågt engagemang bland föräldrar gentemot barnen, 

konflikter inom familjen, brutna relationer och brottslighet inom familjen. Andra riskfaktorer 

är socioekonomiska faktorer i form av låg familjeinkomst och stor familjestorlek samt 

grannskapet som anses vara en stor riskfaktor vid hög brottslighet i grannskapet (ibid.). 
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3.4  Desistance - att avstå från brott 

 

Desistance innebär att avstå från brott och begreppet förklarar varför tidigare kriminella 

individer väljer att avstå från kriminalitet (Carlsson & Sarnecki, 2015). Den mest bidragande 

faktorn till att en individ når en vändpunkt i livet är åldern, men också det sociala kapitalet 

som kan härledas från exempelvis en anställning eller ett äktenskap (Laub & Sampson, 1993). 

Det är vid dessa vändpunkter individen startar en förändringsprocess, men relationerna i det 

nya hederliga och drogfria sociala nätverket, som skapas genom exempelvis ett äktenskap 

eller en anställning, bör inte vara svaga eller trasiga för att det ska ske en förändring från ett 

kriminellt till ett icke kriminellt liv. För om individen har svaga relationer i det nya sociala 

nätverket är risken större att återfalla eftersom det inte finns någon identifikation med 

samhället eller dess instanser. Vad gäller åldern begår människan mindre brott ju äldre denne 

blir (ibid.).  

Laub och Sampson (2001) beskriver vikten för en kriminell individ att ”skära sig loss” från 

den kriminella livsstilen för att kunna träda in i ett nytt identitetsskapande. Genom att bortse 

från det gamla livet och det gamla sociala nätverket kan individen även komma ifrån den 

kriminella stämpeln, för att på så vis träda in i en ny roll och en ny identitet. Genom att finna 

andra sammanhang och identifiera sig med dem kan individen stärkas för att inte återfalla. 

Om brottsligheten påverkar individens närstående kan det också stärka en benägenhet hos 

individen att avstå från brott (ibid.). När individen börjar identifiera sig som en arbetskollega, 

make, maka eller förälder kommer denne att förhålla sig till andra värderingar och normer. 

Om brottsliga handlingar bryter regler och normer i den nya identitetstillhörigheten kommer 

individen troligtvis att avstå från de situationerna om tillhörigheten är tillräckligt stark. Dock 

finns det svårigheter med att fastställa om desistance uppnåtts på riktigt eller inte då en 

individ kan återfalla i kriminella aktiviteter, även om denne över en längre tid hållits borta 

från den kriminella livsstilen. Frågor kring hur lång tid det måste passera kan på så vis bli 

svåra att besvara (Laub & Sampson, 2003). Författarna spekulerar kring vid vilken tidpunkt 

en individ uppnått desistance och om dennes senaste kriminella handling skedde för en dag 

sedan, en vecka sedan eller om det måste passera månader för att kunna hävda att en individ 

uppnått desistance.  

Författarna Carlsson och Sarnecki (2015) lyfter att det huvudsakligen finns två sätt att se på 

desistance, som en statistisk händelse eller som en process. Utifrån en statistisk händelse mäts 

desistance med hjälp av ett brottsregister och genom att se desistance som en process tas 

hänsyn till förändringar som återfall där brottsligheten successivt minskar (ibid.). I denna 

studie kommer desistance beaktas som en process, det vill säga informanternas berättelser tas 

i beaktande och hur de tagit avstånd från kriminalitet och när. Av dessa anledningar kommer 

inte tiden finnas i åtanke och inte heller hur lång tid det tagit för dem att uppnå desistance.  

Sammanfattningsvis handlar avsnittet om att myndighetsrepresentanter spelar en stor roll 

arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda genom en framgångsrik samverkan 

mellan olika aktörer för att kunna stödja processen till integrering i samhället samt att kunna 

arbeta förebyggande med mål att minska brottsligheten. Kulturellt kapital handlar om resurser 
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som betecknas eftersträvansvärt i termer av beteende, bakgrund, språk, smak och bildning. 

Det sociala kapitalet är summan av de resurser som finns tillgängliga för en individ/grupp 

genom att ha tillgång till ett nätverk av relationer byggda på ömsesidigt erkännande och 

förtroende. Perspektivet life-course handlar om att avsaknaden av rutiner, strukturer och 

social kontroll leder till en kriminell livsstil. Life-course beskriver vilka övergångar och banor 

som finns i en individs livslopp samt vilka vändpunkter som kan vara av betydelse för att 

bryta den kriminella livsstilen. Mer om vändpunkter för att bryta den kriminella livsstilen tas 

upp i begreppet desistance, där den främsta orsaken till att en människa avstår från brott är 

ålder; det vill säga, ju äldre en människa blir, desto färre brott kommer att begås. 

4. Metod 
 

I det här avsnittet redovisar vi studiens forskningsansats och hur vår studie är utformad samt 

ger en beskrivning av hur och varför vi har valt det tillvägagångssätt som vi har använt för att 

samla in den empiriska datan (Bryman, 2011).Vidare redovisar vi den analysmetod som 

kommer ligga till grund för vår analys av det empiriska arbetet. De aspekter som kan påverka 

resultatet som vi genom våra undersökningar kommit fram till tas också hänsyn till. 

Slutligen kommer reliabilitet, validitet, de etiska principerna och avgränsningar som vi haft i 

vårt arbete att förklaras och redovisas.  

 

I vår analys av datamaterialet har vi valt att utgå från en abduktiv ansats, vilket innebär en 

växelverkan mellan teori och empiri. Vi har inlett med en teoretisk förståelse av 

arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda, men låtit det empiriska materialet forma 

denna teoretiska förståelse. Abduktiv metod är därigenom ett samspel mellan teori och empiri, 

det vill säga att forskaren under arbetets gång kan utveckla teori och sätt att närma sig empiri 

på. Till en början formulerades en tillfällig syn på forskningsområdet med utgångspunkt i 

exempelvis teorier och tidigare forskning. Denna syn blev en ingång till datainsamlingen, 

samtidigt som datainsamlingsprocessen hölls öppen och flexibel, vilket möjliggjorde 

upptäckandet av resultat som inte hölls inom ramarna för de ursprungliga idéer vi hade. 

Upptäckandet av nya områden kan således forma studiens teoretiska ramverk, vilket i sin tur 

formar nya sätt att fortsätta datainsamlingen på. Detta kan vidare leda till ytterligare 

korrigering av det teoretiska avsnittet. Detta växlande mellan teori och empiri under 

datainsamlingsprocessen kännetecknar den abduktiva ansatsen (Danermark et. al, 2003. 

 

De fördelar vi ser med abduktiv metod är att man inte blir lika låst som när man strikt följer 

exempelvis ett deduktivt eller induktivt tankesätt. Till en början inledde vi undersökningen 

genom att samla in information om det aktuella ämnet i redan befintliga teorier. Vi använde 

teoriernas och studiens teman som underlag när vi utformade intervjuguiden som användes 

för att samla in vår empiri. Den insamlade empirin prövades då mot de teorier som vi i början 

hade fördjupat oss i. I den inledande forskningsprocessen hade vi tänkt att tillämpa teorin om 

stigma, life courseperspektivet och desistance. Efter den insamlade empirin lade vi märke till 

nya teman som kom att vara av relevans, exempelvis det sociala nätverkets betydelse. Vår 

förförståelse baserades på att tidigare fängelsedömdas svårigheter att träda in på 

arbetsmarknaden berodde på avsaknad av arbete samt den rådande stigmatiseringen, utifrån 
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aktuell litteratur och vår teoretiska utgångspunkt. Efter intervjuerna kom vi i underfund med 

att det sociala nätverket var av större betydelse utifrån våra informanters berättelser än den 

förförståelsen som vi hade innan. Eftersom det vid intervjuerna frambringades ny information 

blev det aktuellt att återgå till den teoretiska ramen för att antingen utveckla det eller finna 

ytterligare teoretiskt stöd. Det resulterade i att begreppen kulturellt-och socialt kapital ersatte 

teorin om stigma för att skapa ytterligare teoretiskt stöd. På detta sätt har vi pendlat mellan 

teori och empiri och anser därför att abduktion använts.  

 

Något som kommer att prägla hela uppsatsen är just vilket metodval som används och för att 

bäst besvara våra forskningsfrågor har ett kvalitativt angreppssätt tagits i anspråk. Det 

empiriska materialet har inhämtats via kvalitativa intervjuer för att få en så djupgående 

förståelse som möjligt av informanternas upplevelser och erfarenheter. Ändamålet med 

kvalitativa intervjuer, enligt Dalen (2008), är att få insikt om informanternas egna 

erfarenheter, upplevelser och tankesätt. Bryman (2011) skriver att intervjuer är flexibla och 

möjliggör utrymme för följdfrågor. När vi genomförde intervjuerna var det viktigt för oss att 

låta informanterna få möjlighet och utrymme till att berätta om sin situation om sådant som 

var viktigt att lyfta fram utifrån deras perspektiv. Således har vi valt semistrukturerade 

intervjuer, där man utifrån en intervjuguide med olika centrala teman ställer frågor med öppna 

svarsalternativ (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014). Med semistrukturerade intervjuer som 

tillvägagångssätt lämnar forskarna utrymme och ger mer frihet till informanterna. Intervjun 

blir mindre styrd och behöver inte följa intervjuguidens ordning (Bryman, 2011) (Se bilaga 2 

för intervjuguide). Vår intervjuguide innehåller centrala teman och begrepp utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter samt syfte och frågeställningar. Under intervjuns gång har 

följdfrågor ställts till informanterna, detta för att anpassa våra frågor efter det som berättats 

och lyfts fram som viktigt. 

 

4.1 Urval och tillvägagångssätt 

 

Vi har tillämpat ett målstyrt urval, vilket innebär att vi strategiskt och medvetet valt ut 

individer som ansetts vara lämpliga för studien på basis av klart definierade kriterier (Bryman, 

2011). Urvalskriterier för denna studie var följande; individer som har varit fängelsedömda 

och som idag har ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden i över ett år. Ett målinriktat 

urval har använts, dels eftersom målgruppen för denna studie är svårtillgänglig och dels 

eftersom vårt syfte förutsätter att informanterna avtjänat ett fängelsestraff och är i ett arbete. 

Som ett led i vår målstyrda urvalsprocess har vi använt oss av den så kallade snöbollsmetoden 

(Dalen, 2008), vilket innebär att vi via våra informanter fått kontakt med nya informanter. 

Urvalsprocessen har skett med hjälp av en anställd på organisationen KRIS (Kriminellas 

revansch i samhället), som hjälpte oss komma i kontakt med andra informanter. KRIS är en 

ideell organisation som arbetar för att kriminella inte ska återfalla i brott, varvid vi kunde 

finna informanter som uppfyllde urvalskriterierna för studien. Vi har sammanlagt intervjuat 

fem personer (30, 31, 35, 38 och 39 år), varav fyra var män och en kvinna. När vi fick 

informanter beslutade vi tillsammans med en kontaktperson från KRIS att genomföra 

intervjuerna i KRIS egna lokaler, detta då vi ville genomföra intervjuerna på en plats som 

våra informanter redan var bekanta med. Vi skickade iväg ett informationsbrev till 
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informanterna med information om rättigheter och villkor kring deltagandet, etiska 

överväganden samt studiens syfte och fokusområde (Se bilaga 1). Efter att informanterna 

lämnat samtycke till deltagande påbörjade vi datainsamlingen. 

 

Inför varje intervju har vi utförligt förklarat för våra informanter om studiens syfte samt 

villkor kring deltagandet. Inför intervjun kontrollerade vi också att informanterna godkände 

att vi båda medverkade vid intervjun. Eftersom vi båda ska vara delaktiga i det material som 

ska analyseras, samt för att vi lättare ska kunna observera och komma med följdfrågor som är 

lämpliga. Alla intervjuer har även spelats in efter samtycke från samtliga informanter, därefter 

har dessa givits fiktiva namn i syfte att bevara anonymiteten. Vi valde att spela in intervjuerna 

istället för att anteckna eftersom det hjälper forskaren att vara med i samtalet och lägga fokus 

på informanterna samt att undvika risken att glömma bort viktig information som 

framkommer (Bryman, 2011). Varje intervju pågick mellan 40–50 minuter och därefter har de 

transkriberats till skrift (Kvale & Brinkmann, 2014). När vi hade ordagrant transkriberat alla 

intervjuer valde vi att tematisera de svar vi fått utifrån begrepp, teori, syfte samt 

frågeställningar i denna studie. Detta för att vi på ett lättare sätt ser mönster som kan vara av 

intresse när vi analyserar den insamlade empirin. Transkriberingarna gjordes inom loppet av 

en vecka för att inte gå miste om intryck och minnen från intervjuerna. Våra upplevelser av 

samtliga intervjuer var positiva, informanterna delade gärna med sig av sina livsberättelser 

trots att de handlade om känsliga perioder i deras liv. Detta gjorde att vi inte behövde följa vår 

intervjuguide till punkt och pricka eftersom informanternas redogörelser var tillräckligt 

informations- och innehållsrika.  

 

4.2  Analysmetod 

 

Eftersom intervjuerna transkriberades ordagrant ledde det till en stor mängd text av 

informanternas berättelser. För att göra texten mer hanterlig valdes analysformen 

meningskategorisering (Kvale, 1997). Meningskategorisering åsyftar att hitta olika teman som 

grundar sig i studiens syfte genom att koda och kategorisera intervjutexterna. Fördelen med 

detta är att långa uttalanden kortas ner till enkla kategorier vilket gör det lättare att se mönster 

och centrala delar i berättelserna (ibid.). 

 

Analysen började med att vi läste de transkriberade intervjutexterna flera gånger för att se 

mönster och centrala delar i informanternas utsagor för att senare sorteras och bearbetas. 

Kategorierna analyserades senare i förhållande till tidigare forskning samt studiens teoretiska 

utgångspunkter. De kategorier som utkristalliserades utifrån det var; arbetets betydelse före 

och efter fängelsevistelsen samt det sociala nätverkets- och myndigheternas betydelse för 

arbetsmarknadsinträde.  

 

4.3 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet är enligt Bryman (2011) centralt i användandet av en kvalitativ undersökning och 

handlar om studiens tillförlitlighet och pålitlighet. Begreppet åsyftar exempelvis huruvida 

undersökningens resultat kan replikeras vid liknande utförda studier eller om studien kan ha 
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påverkats av slumpmässiga faktorer (ibid.). Går undersökningen att genomföra på nytt med 

liknande resultat är studiens reliabilitet hög. Ett kriterium för att nå en hög reliabilitet är att 

tillvägagångssättet som legat till grund för denna studie är transparent, tydlig och korrekt 

genomförd. Detta är en förutsättning för att andra forskare ska replikera studien (Bergström & 

Boréus, 2012). Av dessa anledningar har vi noggrant beskrivit tillvägagångssättet genom hela 

studien för att öka studiens reliabilitet. Kvalitativa studier kan dock vara svåra att replikera då 

de baseras på individuella upplevelser och erfarenheter. Detta innebär att resultat inte 

nödvändigtvis blir detsamma även då intervjuprocessen går likadant till och att samma 

intervjufrågor ställs (ibid.), eftersom informanternas verklighetsuppfattning och förståelse är 

individuell. I kvalitativa studier eftersträvas istället en fyllig redogörelse av 

tillvägagångssättet eftersom detta ger andra forskare möjlighet att avgöra huruvida studiens 

resultat är applicerbara i andra, liknande situationer. Ett sätt att öka reliabiliteten i kvalitativa 

studier är att försäkra sig om att datainsamlingsprocess, kodning, tematisering och analys inte 

färgats av forskarnas subjektiva föreställningar om ämnet. Detta görs dels genom att forskaren 

söker medvetandegöra sina fördomar och subjektiva föreställningar kring fenomenet innan 

man genomför studien. För att öka reliabiliteten i vår studie har vi diskuterat föreställningar 

och fördomar med varandra och hur vi på bästa sätt kan undvika att de färgar oss under hela 

forskningsprocessen. För att öka reliabiliteten ytterligare har vi också låtit vår handledare gå 

igenom intervjuguiden för att kontrollera att frågorna inte är ledande. Vi har låtit texten vila 

efter kategoriseringen för att några dagar senare återgå till texten och granska om alla cenrala 

delar har tagits i beaktande, något som Kvale och Brinkmann (2014) menar ökar reliabiliteten 

eftersom det minskar risken för ”hemmablindhet”.  

 

Bryman (2011) lyfter fram att ett annat viktigt forskningskriterium är validitet. Validitet 

innebär att en bedömning görs avseende undersökningens slutsatser och om dessa hänger ihop 

eller inte (ibid.). Med andra ord redogör validitet för om forskningen och dess metoder 

undersöker det som studien avsett att undersöka (Fejes & Thornberg 2009). En forskare ska 

öka sin förförståelse för sin egna studie för att öka validiteten i studien (Bergström & Boréus 

2012). Med hänsyn till detta har vi säkerställt valet av informanter till studien. Genom att vi 

var noga pålästa inom vårt ämne kunde vi välja ut informanter som passar bäst för vår studie. 

Vi har också eftersträvat att öka validiteten genom att vi under intervjun återgett hur vi 

uppfattat informanternas svar för att garantera att vi har förstått svaren som informanterna 

avsett att vi ska förstå dem. Vi har även beskrivit vad vi menar med olika begrepp och frågor 

för att försäkra oss om att informanterna förstått våra frågor som vi avsett att dem ska förstås.  

 

4.4  Etiska aspekter 

 

För att kunna bedriva studien på ett etiskt korrekt sätt har vi haft som mål att uppfylla de 

forskningsetiska principer som finns inom samhällsvetenskapen (Vetenskapsrådet, 2002).  

Det är en sårbar och känslig målgrupp som studerats, därför har det varit särskilt viktigt att 

undvika situationer där informanterna lätt kan känna sig kränkta eller nedvärderade.   

 

Samtliga deltagare har ett berättigat krav på skydd, som här kallas för individskydddskravet. 

Det innebär att individerna inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller 
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förolämpningar. Vid forskningsöverväganden ser vi detta krav som en självklar utgångspunkt. 

Indivdidsskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen och det första 

är informationskravet. Informationsbrev skickades ut till samtliga informanter där information 

om undersökningens syfte, deras rättigheter samt det valfria deltagandet framgick. Vid varje 

intervju redovisades de fyra etiska kraven för att garantera att informanterna inte hade frågor 

eller funderingar den inte redan hade fått besvarade. Detta är vad informationskravet syftar 

till, att forskaren ska förmedla forskningens syfte och att informanterna oberoende av tidpunkt 

får avbryta sitt deltagande och att de inte behöver svara på alla frågor som ställs 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna informerades om att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas utan närmare motivering. Detta kallas för samtyckekravet, det vill säga att 

forskaren ska tydligt informera samtliga deltagare om forskningsstudiens syfte samt de villkor 

som ställs på deltagarna, som kan tänkas påverka deras villighet att delta. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, handlar om att alla informanter ska ges största möjliga 

konfidentialitet, vilket innebär att allt material kommer bevaras utan räckhåll för obehöriga 

och att samtliga personer kommer avidentifieras i samband med publikation av studien (ibid.). 

I studien har informanterna benämnts med fiktiva namn, för att behålla anonymiteten. Vidare 

har de informerats om den tystnadsplikt som råder samt att all inspelad material kommer att 

gallras när studien färdigställts. Det sista kravet, nyttjandekravet, syftar till att insamlade 

uppgifter enbart ska användas till studiens ändamål. Detta innebär att forskaren bland annat 

inte får låna ut uppgifter om enskilda informanter (ibid.). Med detta i beaktande har samtliga 

informanter informerats om att den insamlade informationen endast används i forskningssyfte 

och att den inte kommer att lånas ut eller användas i andra icke-vetenskapliga syften.  

 

4.5  Avgränsningar 

 

Flertalet avgränsningar har gjorts i samband med strukturering av studien för att kunna 

genomföra ett arbete med god kvalitet. Avgränsningar har även gjorts för att effektivisera 

studien av tidsskäl. För att göra undersökningen så trovärdig som möjligt har en avgränsning 

gjorts på den tidigare forskningen och att avsnittet inte får innehålla material äldre än 10 år. 

Detta för att vi vill skapa en realistisk bild på hur problemområdet ser ut idag. Avgränsning 

har gjorts avseende att informanter måste ha varit fängelsedömda och att de efter avtjänat 

fängelsestraff har en arbetssysselsättning. Av dessa anledningar har vi exkluderat alla 

individer som inte avtjänat ett fängelsestraff inklusive de individer som avtjänat 

fängelsestraff, men som efter fängelsevistelsen inte kommit ut på arbetsmarknaden. Vidare 

kommer studien att avgränsas till minimum fem och maximum sex informanter på grund av 

studiens avsatta tid och möjligheten att genomföra intervjuerna.  

5. Resultat och analys 
 

I nedanstående kapitel kommer resultatet av det insamlade empiriska materialet att 

presenteras och analyseras med hjälp av de valda analysverktygen. Kapitlet har delats upp i 

tre teman utifrån tidigare forskning samt tolkningsramen: arbetets betydelse innan och efter 

fängelsevistelsen, det sociala nätverkets betydelse för arbetsmarknadsinträde samt 

myndigheters roll för arbetsmarknadsinträde. 
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5.1 Arbetets och utbildningsbakgrundens betydelse innan och efter 

fängelsevistelsen 

 

Arbete har haft en stor betydelse för våra samtliga informanter, dock har detta varit på olika 

sätt för olika individer. Beroende på vilken tidsperiod i individens liv man studerar kan arbete 

ha olika betydelser för individen. Exempelvis var arbete, innan fängelsevistelsen, 

betydelsefullt för att ett: försörja sig som en kriminell och två: att dölja sin kriminella livsstil. 

Det handlade inte om att arbeta för att komma ifrån kriminalitet utan tvärtom, man använde 

det som en skyddssköld för att inte bli upptäckt som en kriminell individ. Arbete efter 

fängelsevistelsen skapade snarare en benägenhet att avstå från brott. Fängelsevistelsen visade 

sig vara en vändpunkt för våra informanter, då arbetets betydelse innan kom att förändras 

efter avtjänat straff.  

 

I analysen av svar från våra informanter kunde betydelsen av arbete innan och efter 

fängelsevistelsen urskiljas. Innan fängelsevistelsen arbetade informanterna för att dölja den 

kriminella livsstilen för att kunna försörja sig ekonomiskt; exempelvis uppgav informanterna 

att arbetet användes som en ”fasad” eller som ett ekonomiskt medel för att kunna bibehålla 

den kriminella livsstilen; exempelvis för att ha råd med vapen. Våra resultat visade dock att 

denna arbetserfarenhet underlättade för informanterna i deras arbetsmarknadsinträde efter 

frigivning. Arbete efter fängelsevistelsen hade en viktig betydelse för kunskap om adekvat 

beteende och interaktion i relation till arbetsmarknadsdeltagande bland informanterna, och 

fungerade därigenom som ett sorts kulturellt kapital. Sociala beteenden som är viktiga på 

arbetsmarknaden hade förvärvats innan fängelsevistelsen och underlättade 

arbetsmarknadsinträde efter frigivningen, vilket illustreras i följande citat av Robin:  

 

“När jag precis kom till mitt första arbete märkte jag att jag bröt på svenska, jag 

kunde inte uttrycka mig som alla andra svenskar på mitt arbete fastän jag själv 

var svensk med svenska föräldrar. Ju mer jag arbetade desto mer lärde jag mig 

hur man beter sig socialt. Till slut kunde jag uttrycka mig ganska bra vilket har 

varit en fördel för mig på arbetet. Jag blev accepterad på ett helt annat sätt och 

fick till och med bättre position på arbetet.” (Robin, 38 år) 

 

Ovanstående citat kan analyseras med hjälp av begreppet kulturellt kapital, det vill säga att 

förvärvandet av erfarenheter och kunskaper som tillerkänns värde skapar ett kulturellt kapital 

hos individer (Broady, 1998). Ju mer en individ beter sig på ett kultiverat sätt, både i tal och 

skrift, desto större möjligheter får denna individ att lyckas i termer av arbetsmarknadsinträde 

och -deltagande. Ett kulturellt kapital ökar möjligheterna för en framgångsrik 

samhällsintegration (ibid.). Utifrån Robins berättelse framgår att arbetserfarenheten innan 

fängelsevistelsen varit betydelsefull och har hjälpt honom på många olika plan, bland annat 

att starta eget företag efter fängelset. Efter att Robin gick ut elprogrammet på gymnasiet fick 

han chansen att arbeta på ett elföretag där han fick utveckla sina kunskaper och förvärva 

färdigheter om hur man beter sig socialt. Detta indikerar att det kulturella kapital han hade 
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med sig i form av examina ökade möjligheterna till ytterligare kulturellt kapital, vilket 

Bourdieu (1990) menar karaktäriserar utbildningssystemet. 

 

De övriga två informanterna, Erik och Josefin, blev fängelsedömda i en så pass tidig ålder att 

de inte hann etablera sig på arbetsmarknaden innan fängelsevistelsen. Erik, hade en negativ 

erfarenhet av att söka arbete efter fängelset. Han berättade att vid en anställningsintervju var 

uppvisandet av ett utdrag från belastningsregistret ett krav och berättade därför om sin 

kriminella bakgrund, i hopp om att få en chans och ge ett intryck av sig själv som en 

förändrad person. När han fick nekande svar berättar han att han tänkte: “oavsett hur du 

kämpar emot negativa attityder så blir det alltid fel” och “det var sista gången jag försökte få 

ett arbete”. Erik fick i slutändan ett arbete på organisationen KRIS tack vare 

belastningsregistret, där individer med ett kriminellt förflutet får en chans att arbeta med 

andra kriminella individer som vill byta till icke kriminell livsstil. Erik uttryckte under 

intervjun att: “jag vet inte om jag ska hata belastningsregistret, eller älska det”. Att finnas med 

i belastningsregistret är ett stort hinder för många att få ett arbete efter fängelsevistelsen, men 

i Eriks fall har det inneburit både möjligheter och hinder för arbetsmarknadsinträde. Detta 

visar på vikten av samhälleliga organisationer som aktivt arbetar för att omvandla hinder till 

möjligheter. Resultaten i vår studie visade att brist på arbetserfarenhet var ett stort problem 

för arbetsmarknadsinträde, vilket illustreras i följande citat från Erik:  

 

”Jag hade aldrig arbetat tidigare, fick inte lära mig något under fängelset och 

hur tror ni att mina möjligheter ser ut då? Det är svårt för ungdomar att få en fot 

in i arbetsmarknaden, hur tror ni inte det ser ut för en tidigare fängelsedömd?” 

(Erik, 31 år) 

 

Bristen på kulturellt kapital för dessa individer försvårar inte bara arbetsmarknadsinträdet, 

utan minskar motivationen att kämpa. Avsaknaden av ett kulturellt kapital innebär därför 

större utmaningar för individerna att anpassa sig till arbetsmarknaden. Informanterna med ett 

lägre kulturellt kapital hade inte tidigare arbeten som de kunde återgå till och de hade heller 

inte förvärvat kunskaper och meriter som kunde vara av betydelse i andra arbeten. Ett lågt 

kulturellt kapital mynnade ut i att registreringen i belastningsregistret blev en särskilt 

hindrande faktor i rekryteringsprocesser.  

 

Våra resultat visade även vikten av att ha ett arbete för att undvika återfall i brott. Erik 

berättade att om det inte vore för att han hade ett arbete skulle han förmodligen avlidit till 

följd av en överdos eller suttit i fängelse. Christer, beskriver i likhet med Erik, en upplevelse 

av låg sysselsättningsnivå som en bidragande faktor till återfall i kriminalitet. Vidare uttrycker 

Christer att arbetserfarenheten han hade sedan tidigare var anledningen till att han fick en ny 

chans på sitt gamla arbete. Detta gjorde att han kunde lämna den kriminella livsstilen bakom 

sig och hålla sig sysselsatt istället för att vara ute och “drifta”:  

 

“Tack vare min tidigare arbetserfarenhet kunde jag återgå till mitt tidigare arbete. 

Jag fick en extra chans eftersom min arbetsgivare kände mig. Om det inte vore för 

mitt tidigare arbete skulle jag aldrig vara där jag är idag. Och utan det arbete jag 



 23 

har idag skulle jag troligtvis återfallit för länge sen. Jag hade ändå inte fått andra 

arbeten då mitt belastningsregister är ett stort hinder.” (Christer, 35 år) 

 

Laub och Sampson (1990) lyfter med life-course-perspektivet fram att en anställning kan vara 

en faktor som håller en individ borta från brott, eftersom ett arbete ger rutiner och strukturer i 

vardagen. Avsaknaden av rutiner och strukturer leder till att individen känner rastlöshet som 

därmed ger utrymme och tid för destruktiva aktiviteter, såsom att vistas i gamla kriminella 

kretsar. Det kan i sin tur leda till att en individ återfaller i brott (ibid.), eller som Christer själv 

beskriver det, “att gå ut och drifta”, med vilket han åsyftar umgänge med ett tidigare 

kriminellt nätverk. I samband med att informanterna fick ett arbete beskriver de även en 

känsla av lättnad i att ha en sysselsättning under dagarna. Arbetet resulterade i att 

informanterna inte kände sig uttråkade och rastlösa, vilket i många fall var anledningen till att 

de återgick till sin gamla kriminella vänskapskrets. De strukturer och rutiner som Erik och 

Christer fick i samband med anställningen gav mindre utrymme för kriminella aktiviteter (Jmf 

Laub & Sampson, 1990). Arbete för dem betydde att de tillbringar sin mesta tid tillsammans 

med arbetskollegor som har ett annat inflytande på dem.  

 

Josef genomgick en personlig resa under fängelsevistelsen där han kom att bli medveten om 

vad den kriminella livsstilen haft för konsekvenser för hans liv. Under fängelsevistelsen kom 

han i underfund med att hans kriminella vänskapskrets hade en negativ påverkan på hans liv. 

Han menade på att när droger blev vanligare i vänskapskretsen sjönk förtroendet mellan 

vännerna; fler och fler började utnyttja varandra för att tillfredsställa drogberoendet. Dessa 

erfarenheter mynnade ut i att han valde en annan bana i livet; från “tungt kriminell” till att bli 

kontaktperson för andra individer som riskerar att hamna i kriminalitet. I samband med 

frigivningen valde Josef att använda sig av sina kriminella erfarenheter i arbetet som 

kontaktperson för att hjälpa unga kriminella till att genomgå förändring. Under 

fängelsevistelsen planerade Josef att utbilda sig, då han förmodade att det kan ge större 

möjligheter på arbetsmarknaden. Josef går utbildning och har som mål att bli 

behandlingsassistent för att kunna hjälpa andra.  

 

Med begreppet desistance menar man att ålder och mognad spelar en viktig roll vid 

avståndstagandet av kriminella aktiviteter, ju äldre man blir desto mer tänker man på 

konsekvenser av sitt handlande, vilket leder till avståndstagande från brott (Carlsson & 

Sarnecki, 2015). Med arbetserfarenheterna Josef hade sedan tidigare, kunde han få en 

anställning och fullfölja sina tankar och idéer som väckts under åren av inspärrning. Han 

poängterar att denna möjlighet beror på tidigare kontakter han hade på arbetsmarknaden. 

Utifrån begreppet desistance kan vi se att informanternas ålder inneburit en vändpunkt i livet. 

Samtliga informanter var mellan 30–40 år och hade vistats i fängelse tidigare under 

ungdomen, men det blev tydligt att en fängelsevistelse vid senare ålder innebar en vändpunkt 

för dem. Josefs tankar om att ändra sin kriminella livsstil under fängelsevistelsen visade att 

han nått en personlig mognad som möjliggjorde ett konsekvenstänk. Detta blev ytterligare 

uppenbart eftersom han planerade för sin frigivning, i termer av att förvärva kulturellt kapital 

i form av examina vilket underlättar arbetsmarknadsinträdet.  
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Sammanfattningsvis har det i analysen framkommit att arbetserfarenhet innan 

fängelsevistelsen varit av stor vikt. Den arbetserfarenhet informanterna fick innan fängelset 

ledde för de flesta till en ny chans på det gamla arbetet efter fängelsevistelsen. Det som var 

problematiskt för individerna utan arbetserfarenhet var att de i större utsträckning fick kämpa 

med att få ett arbete, exempelvis på grund av att de står registrerade i belastningsregistret. 

Belastningsregister har visat sig vara ett hinder för fängelsedömda individer, men det har 

också varit en möjlighet för arbetsmarknadsinträde. Det har även visat sig att de rutiner och 

strukturer informanterna fått genom arbete inneburit mindre utrymme till kriminella 

aktiviteter. En annan faktor till avståndstagande från brott har berott på ålder och mognad.  

 

5.2  Det sociala nätverkets betydelse för arbetsmarknadsinträde 

 

Våra resultat visade att det sociala nätverket hade större betydelse för arbetsmarknadsinträde 

än vi förväntade oss i början av forskningsprocessen. Det visade sig att vikten av stödjande 

och fungerande relationer varit en motiverande faktor för att erhålla och bibehålla ett arbete 

bland våra informanter.  

 

En av våra informanter, Robin, hade tillgång till ett brett socialt nätverk, men detta nätverk 

saknade resurser som krävdes för arbetsmarknadsinträde. Flera i hans nätverk hade låg 

sysselsättningsnivå och hade ekonomiska svårigheter på grund av att de själva haft det svårt 

att komma ut på arbetsmarknaden. Detta innebar, med andra ord, att det fanns en brist på 

socialt kapital i det sociala nätverket. Mot bakgrund av det kulturella kapital som Robin 

förvärvat innan fängelsevistelsen, i form av erfarenheter och kunskaper från tidigare arbeten, 

så lyckades han trots detta att starta ett eget företag. Josefin, som å andra sidan hade ett 

mindre socialt nätverk, lyckades komma ut på arbetsmarknaden kort efter frigivning då en 

bekant rekommenderade henne till arbetsgivaren. Även Josef lyckades komma ut på 

arbetsmarknaden via sitt sociala nätverk. I intervjun uppgav Josef att kontaktnätet varit den 

viktigaste faktorn för honom avseende arbetsmarknadsinträde. Han upplevde att 

fängelsevistelsen utgjorde en stämpel i rekryteringsprocessen. Sociala relationer som kan 

styrka ens personliga förändring och stötta i jobbsökarprocessen blir således en viktig 

kompensator för detta, vilket illustreras i följande två citat: 

 

“Alltså, samhället kommer aldrig att tro på dig och kommer aldrig att ge dig en 

chans. Om man vill få ett arbete måste man ha kontakter, annars måste du ha en 

jäkla tur för att lyckas.” (Josef, 39 år) 

 

“Efter fängelset hade jag inga vänner kvar bara några få, sen var det bara min 

pappa som jag hade kontakt med. Det var genom en gammal vän som jag fick mitt 

arbete som jag har idag. Idag har jag fått vänner för livet via mitt arbete.” 

(Josefin, 30 år) 

 

Ytterligare en aspekt som lyftes fram för möjliggörandet av arbetsmarknadsinträde och 

bibehållandet av ett arbete var vikten av nära relationer. I intervju med Erik lyfte han fram att 

“min mamma har varit den största orsaken till att jag förändrade mig” och “jag vill inte 
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återfalla för att inte svika min familj”. Flera av våra informanter lyfter i likhet med dessa citat 

fram vikten av nära och stöttande relationer. Om individen saknar sådana relationer finns det 

inget som motiverar denne till att arbeta eller att bryta den kriminella livsstilen. Våra resultat 

visade att föräldrar, syskon, vänner och kollegor på arbetet var viktiga influenser i 

avståndstagande från en kriminell livsstil och bibehållande av arbetet, vilket exemplifieras i 

följande två citat.  

 

“Mitt arbete har betytt mycket för mig. Jag vill inte återfalla i brott, för jag vill 

inte svika min familj och mina vänner på arbetet. Därför är det här arbetet 

väldigt viktig för mig.” (Josef, 39 år) 

 

“Min familj grät när jag åkte in första gången. De sa till mig att vara stark och 

att de alltid finns där för mig. Min mamma har varit största orsaken att ändra 

mig. Även mina syskonbarn, jag vill inte vara en dålig förebild. Jag vill skärpa till 

mig för deras skull.” (Erik, 31 år) 

 

Stöttande relationer med vänner, familj och släktingar är en förutsättning att generera socialt 

kapital. Socialt kapital är enligt Bourdieu (1986) tillgångar och resurser som finns tillgängliga 

för individen via sociala nätverk. Resurser och tillgångar så som kunskaper, vanor och 

beteenden eller resurser i form av pengar för att exempelvis kunna komma ut på 

arbetsmarknaden. I varje grupp av individer har alla med sig kapital som samtliga 

gruppmedlemmar kan dra nytta av. En vänskaplig relation kan beskrivas som ett socialt 

kapital, där man med hjälp av denne kan få resurser eller tillgångar till en gynnad framgång, 

som att exempelvis pengar eller att erhålla kunskaper om hur man söker ett arbete eller beter 

sig på en arbetsplats. Till skillnad från Bourdieu (ibid.) definierar Coleman (1990) socialt 

kapital, inte bara som förhållanden och relationer, utan dessa måste vara av kvalitet för att det 

ska leda till gynnad framgång (ibid.). Josefin hade ett mindre socialt nätverk, men detta 

nätverk innehöll stöttande relationer och därigenom ett stort socialt kapital. Robin, å andra 

sidan hade ett brett socialt nätverk som innefattade en stor familj och släkt, men var tvungen 

att klara sig på egen hand då dessa relationer inte var stöttande. Precis som Bourdieu menar, 

är det därigenom viktigt med tillgångar i sociala nätverk; men som Coleman argumenterar är 

sådana tillgångar, som ovannämnt, obrukbara för individer i det sociala nätverket om 

relationerna inte är av ”god kvalitet”. 

 

Betydelsen av goda relationer för omfattningen av det sociala kapitalet förtydligades i Josefs 

upplevelser av tidigare vänner som ”ville se honom falla tillbaka för att kunna säga “vad var 

det vi sa”. Avståndstagandet från den gamla vänskapskretsen ledde till att Josef kunde blicka 

fram och sträva efter att motbevisa sin omgivning; att han kunde ändra livsstil. Det sociala 

nätverket han fick genom arbetet, beskriver han som en extra drivkraft, eftersom denna 

motiverade honom till att bibehålla arbetet. Även Christer beskriver ett nytt socialt nätverk 

som vitalt för hans ändrade livsstil och bibehållandet av det arbete han fick efter frigivningen. 

Robin å andra sidan hade funnit nya vänner efter frigivningen i och med det arbete han 

erhållit, men hade samtidigt behållit kontakten med den gamla vänskapskretsen. Robin menar 

att det faktum att han driver sitt egna företag hjälper honom motstå negativ påverkan från den 
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gamla vänskapskretsen, trots fortsatta kontakter med denna. Eftersom han idag prioriterar 

arbete mer än tidigare väljer han att avstå från kriminella aktiviteter som hans vänskapskrets 

håller sig sysselsatt med. Han menar att de fortfarande har ett starkt band men väljer att avstå 

från situationer som han vet kommer vara problematiska.  

Författarna Laub och Sampson (2001) lyfter fram att desistance inte enbart handlar om att 

avstå från sina kriminella handlingar utan även från sina gamla relationer och sin gamla 

identitet. Dessa menar att det är viktigt att avstå från sitt gamla nätverk för att kunna skaffa 

sig en ny identitet; genom att finna andra sammanhang att identifiera sig med kan individen 

motstå frestelsen att återfalla i gamla beteendemönster. Robins situation indikerar på något 

annat, det vill säga att man kan avstå från brott trots att man har kvar sina vänner, om dessa 

stöttar ens förändringsprocess. Det visar även att ett arbete som inbegriper mening för den 

tidigare fängelsedömda (i Robins fall var detta arbete hans firma) kan minska risken för 

negativ påverkan från ett kriminellt nätverk trots fortsatt kontakt med kriminella. Den 

gemensamma aspekt som lyfts fram som viktig i samtliga intervjusvar är stöttning, snarare än 

vilka man har kontakt med och/eller hur stort eller litet det sociala nätverket är.  

Bourdieu (1989) menar att olika former av kapital och volymen av dessa är beroende av 

varandra. Kulturellt kapital kan tolkas som utbildning, arbete eller annan erhållen kunskap 

eller erfarenhet, medan socialt kapital syftar till kunskaper, vanor och beteenden samt resurser 

i form av pengar eller utbildning. Samtidigt som kulturellt kapital kan leda till fler sociala 

relationer, så kan sådana sociala relationer möjliggöra erhållande av kulturellt kapital. Denna 

växelverkan mellan olika former av kapital visade sig i våra informanters berättelser, som 

tydliggjorde arbetets betydelse för skapandet av nya sociala relationer, samt betydelsen av 

dessa relationer för förvärvandet av nya kunskaper, färdigheter och bibehållande av arbete. 

För Erik tog denna växelverkan sig uttryck i att han med hjälp av sitt sociala nätverk fick ett 

arbete, men att han genom sitt arbete fick ett nytt socialt nätverk som hjälpte honom klättra på 

arbetsmarknaden. För Josef gick en sådan växelverkan åt motsatt håll; det sociala kapitalet 

ledde till ett ökat kulturellt kapital då han med hjälp av sociala relationer erhöll ett arbete trots 

sin kriminella bakgrund.  

  
Sammanfattningsvis har det i analysen framkommit att det sociala nätverket är en betydande 

faktor för avståndstagande från brott samt för ökade möjligheter till arbetsmarknadsinträde. 

För våra informanter har sociala relationers karaktäristika och kvalitet haft större betydelse än 

det sociala nätverkets utsträckning. Vidare har vi funnit att nya relationer efter frigivningen 

(som informanterna fått genom arbetet) verkar hindrande för återfall i brott. Vi kom även 

fram till att interaktioner mellan influenser av arbete och socialt nätverk sammantaget ökade 

möjligheter till arbetsmarknadsinträde; genom sociala relationer kom man in på 

arbetsmarknaden och genom arbetet formades nya sociala relationer. För individer som inte 

hade några sociala kontakter efter frigivningen så visade sig därför arbete vara en ytterst 

viktig faktor för skapandet av ett nytt socialt nätverk.  
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5.3  Myndigheters betydelse för arbetsmarknadsinträde 

 

Ett tema i informanternas berättelser var betydelsen av möten och relationer med 

myndighetsrepresentanter för arbetsmarknadsinträde. Med hjälp och stöd av 

myndighetsrepresentanter ökade möjligheterna för en del av våra informanter att frångå en 

livsstil som kriminell till icke-kriminell. Myndigheternas hjälp och stöd varierar i de olika 

berättelserna; en del informanter beskriver negativa erfarenheter av möten med 

myndighetsrepresentanter och andra berättar om positiva och stärkande relationer med dessa. 

Informanterna ansåg det vara av stor betydelse att myndigheter möter upp individer som 

precis kommit ut ur fängelset för att de inte ska hamna mellan stolarna och återfalla. Christer, 

har en positiv erfarenhet från det stöd han har fått från exempelvis Arbetsförmedlingen, vilket 

påvisas i följande citat: 

 

“Arbetsförmedlingen har hjälpt mig mycket. Jag fick bland annat en skyddad 

anställning som heter OSA. Det känns som att man tillhör något större i 

samhället. Jag tror att myndigheter kan hjälpa fängelsedömda på många sätt.” 

(Christer, 35 år)  

 

Även Josef beskriver Arbetsförmedlingen som viktig för hans arbetsmarknadsinträde efter 

frigivningen och belyser vikten av myndigheters roll för tidigare fängelsedömda. Han 

beskriver även Kriminalvården som viktig för fängelsedömdas arbetsmarknadsinträde, då 

dessa under fängelsevistelsen förbereder för vad som väntar efter frigivning. Josef fick 

genomgå en vårdvistelse, någonting som han tycker att fler fängelsedömda borde ha möjlighet 

till att få. Han menar att detta bidrog till avståndstagande från brott efter frigivning eftersom 

det hjälpte honom att komma i underfund med bakomliggande orsaker till hans tidigare 

kriminalitet redan under fängelsevistelsen.  

 

Enligt Bourdieu (1986) konstrueras socialt kapital i förhållanden mellan vänner och familj 

men kan också bestå av sociala relationer inom institutionaliserade nätverk som 

arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller kriminalvården. Utifrån Colemans (1990) perspektiv 

på socialt kapital behöver relationer till myndighetsrepresentanter vara tillitsfulla och 

fungerande. Den tillit som en individ har till myndighetsrepresentanter tillgängliggör resurser 

och tillgångar som möjliggör inträde till arbetsmarknaden. Detta kan leda till att en tidigare 

fängelsedömd känner sig erkänd av samhället, vilket kan minska återfallsrisken i brott. 

Christer nämner i intervjun att han fick en känsla av tillhörighet i samhället när han genom 

arbetsförmedlingen fick stöd till arbetsmarknadsinträde. Arbetsförmedlingen bidrog med 

tjänster och information som Christer kunde dra fördel av. Josef nämner också att den hjälp 

han fick under fängelsevistelsen förberedde honom på livet efter frigivningen. Kontakten med 

arbetsförmedlingen ledde till en trygghetsanställning vilket indikerar vikten av myndigheters 

roll när det gäller att stötta och hjälpa fängelsedömda. Våra resultat visade därigenom att 

positiva och stärkande relationer med myndighetsrepresentanter spelade en viktig funktion i 

tidigare fängelsedömdas arbetsmarknadsinträde. 
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För att påbörja en avståndstagande process från brott, det vill säga desistance, är det viktigt att 

individen bryter sig loss från kriminella kretsar (Laub & Sampson, 1993). När individen tar 

avstånd från gamla kriminella kretsar påbörjas en process av nytt identitetsskapande. I denna 

process är det viktigt att den tidigare fängelsedömda inte hamnar mellan stolarna eller i ett 

socialt utanförskap. Samhällsinstanser är därigenom vitala för att tidigare fängelsedömda ska 

komma till en vändpunkt, vilket i detta fall rörde sig om allt ifrån själva fängelsevistelsen till 

att få ett arbete och via detta nya relationer. Informanterna beskriver bland annat att stödet 

från myndigheterna har varit en bidragande faktor till att de lyckats bryta sin kriminalitet och 

kunnat påbörja en ny och hälsosammare livsstil.  

 

I intervjumaterialet framkommer även negativa erfarenheter i möten med 

myndighetsrepresentanter, både innan och efter fängelsevistelsen. Den negativa upplevelsen 

som en del informanter beskriver kopplas oftast till barndomen. Informanterna beskriver 

problem i skolan, på fritiden men också i relation till familjen. Robin beskriver en negativ 

påverkan under uppväxten i form av alkoholiserade och kriminella föräldrar. Han lyfte fram 

att myndigheterna inte fungerade stöttande under barndomen i motverkandet av sådana 

negativa influenser, vilket ledde till att han gick i föräldrarnas fotspår och själv hamnade i ett 

kriminellt nätverk. Han har inga minnen av att myndigheter har uppmärksammat hans 

livssituation och menar att det kan vara en anledning hans kriminella livsstil, vilket illustreras 

i följande citat:  

 

Nej alltså jag har ingen bra bild av dessa instanser som finns. De arbetar ju på ett 

sätt att de drar alla över samma kant. […] Man [måste] förstå att dessa har det 

svårare än vissa andra ungdomar. Man måste kunna hjälpa dem på andra sätt än 

bara gå dit och döma dem och skärpa dem hela tiden. (Robin, 38 år) 

 

Även Erik beskriver negativa erfarenheter av möten med myndighetsrepresentanter. Han 

beskriver en känsla av att ständigt bli dömd och refererar till myndighetsrepresentanter som 

“översittare”. Han menar vidare att anledningen till att han blev kriminell är på grund av att 

han dömdes istället för att få stöd och hjälp, vilket illustreras i följande citat: 

 

“De är dömande, de vill se dig falla. Hur mycket du än sköter dig. […] Jag tycker 

att regeringen och staten borde börja agera och hjälpa utsatta ungdomar. Det 

dömande som översittare gjorde på mig gjorde vad jag blev till slut. Jag blev bara 

värre och bara kostade samhället flera miljoner. Stämpla inte ungdomarna, prata 

inte skit om dem utan hjälp dem istället.”(Erik, 31 år) 

 

Innan fängelsevistelsen hade Robin och Eriks erfarenheter av möten med myndigheter lett till 

en minskad tilltro och förtroende för olika instanser. Utifrån Colemans (1990) perspektiv så är 

förutsättningen för socialt kapital kvalitetsfulla relationer. Detta perspektiv kan appliceras på 

Robin och Eriks relationer till myndighetsrepresentanter under uppväxten. Trots att möten och 

relationer till myndighetsrepresentanter var flera, så resulterade dessa relationer inte i socialt 

kapital eftersom de inte genererade ömsesidigt tillit och erkännande. Det är således inte 

utsträckningen av sociala relationer som är viktiga, utan tillgångar och resurser mobiliseras i 
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relationens utformning. Våra resultat visar att sådana relationer är av särskild vikt för 

individer som har brutna band till familj och vänner, eftersom myndighetsrepresentanter kan 

kompensera för brist på socialt kapital inom familjen eller den närmaste omgivningen. 

 

Sammanfattningsvis har det i analysen framkommit att positiva relationer till 

myndighetsrepresentanter har varit viktiga för arbetsmarknadsinträde efter frigivning. Sådana 

positiva relationer förutsätter och skapar en tilltro till myndigheter, vilket leder till en känsla 

av samhällsgemenskap. Vi fann även att negativa erfarenheter av möten med 

myndighetsrepresentanter resulterade i ett lågt förtroende för individer i kriminella nätverk, 

och hade särskilt negativ påverkan på individer som växte upp i en alkoholiserad och 

kriminell familj. Myndigheters roll har således visat sig ha en viktig funktion för 

arbetsmarknadsinträde, men även för att skapa en känsla av samhällsgemenskap. Detta ligger 

i linje med det som skrivs om samverkan mellan olika aktörer i Regeringens skrivelse 

(2016/17:126) samt skriftelsen skriven av Sallander och Alvant (2012). 

6. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att utforska upplevelser av faktorer som har varit 

betydelsefulla för arbetsmarknadsinträde efter frigivning bland individer som avtjänat 

fängelsestraff. Vi har även varit intresserade av att undersöka upplevelser av faktorer som 

varit viktiga för bibehållandet av ett arbete efter frigivning. Vi fann att uppfattningen om en 

anställning på den reguljära arbetsmarknaden förändrades mellan tiden före och efter 

fängelsevistelsen. Innan fängelsevistelsen betraktades arbetet som ett sätt att försörja eller 

dölja den kriminella livsstilen. Efter fängelsevistelsen ändrades synen på arbete och en 

anställning på den reguljära arbetsmarknaden skapade istället en vilja att frångå den 

kriminella livsstilen. Tidigare forskning visar på att arbete är en central del i människans liv 

och kan fylla många viktiga behov, såsom bostad, trygghet, status och kontakt med andra 

människor. Individer som saknar ett arbete kan lättare bli lidande av psykisk ohälsa (Piippola, 

2010). I intervjuberättelserna framkom det att arbete bidragit till att individerna undviker att 

återfalla i brott och även att arbetet haft en betydelse för det sociala livet. Den slutsats vi kan 

dra till skillnad från tidigare forskning, är att synen på arbete inte bara haft en positiv 

påverkan på individernas liv utan att det också inneburit ett hinder för att avsluta den 

kriminella livsstilen, eftersom detta nyttjades som en sköld för att dölja den kriminella 

livsstilen samt möjliggjorde en försörjning av denna. Vad arbete har för betydelse för en 

individ beror således på den inställning som finns till den kriminella livsstilen; betraktas detta 

som en negativ livsstil kommer arbete fungera som ett verktyg för undvikande av en kriminell 

livsstil. Om den kriminella livsstilen däremot betraktas som någonting positivt, så används 

arbete för att gagna en sådan livsstil.  

 

Våra resultat visade i likhet med tidigare forskning (Backman, 2011) även att en 

dokumenterad kriminell bakgrund innebär hinder för arbetsmarknadsinträde. Flertalet 

informanter belyser i intervjuerna att vara registrerad i belastningsregistret minskar 

möjligheterna till att få ett arbete efter frigivning. Vi har dock även belyst att sådana hinder 

kan omvandlas till möjligheter, då datamaterialet visade att genom samhällsinstanser som 
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KRIS, vilka delvis fokuserar på arbetsmarknadsinträde för individer som har en kriminell 

livsstil, kunde registrering i belastningsregister omvandlas till möjligheter. Detta påvisar den 

viktiga roll som sociala och politiska strukturer har i att skapa möjligheter där hinder finns för 

tidigare fängelsedömda. Ett utökat arbete av sådant slag kan minska risker för återfall i brott 

och möjliggöra brytandet av en kriminell livsstil bland tidigare fängelsedömda.  

 

I dagens samhälle har det ökade kravet på utdrag av belastningsregister en tendens att utsätta 

tidigare fängelsedömda för stigma och nedvärderande attityder där deras förändringsprocess 

inte uppmärksammas. Vi går mot ett alltmer kontrollerande och övervakande samhälle där 

vem som helst kan ladda ned ett belastningsregister, men en sådan kontroll och övervakning 

riskerar att öka ett socialt utanförskap istället för en samhällsintegration. Utformningen av 

myndigheters arbete är således en viktig fråga i relation till återfallsrisk för brott bland 

tidigare fängelsedömda. I tidigare studier har man lyft fram vikten av god samverkan mellan 

olika myndigheter för att på bästa sätt kunna hjälpa tidigare fängelsedömda att integreras till 

samhället. Man menar att bland annat socialtjänsten, arbetsförmedlingen och kriminalvården 

har ett ansvar att ge stöd och hjälp till individerna (Alvant, 2012; Regeringens skrivelse, 

2016/17:126). Utifrån Regeringens skrivelse (2016/17:126) går det att utläsa vikten av 

myndigheters samverkan i att stötta fängelsedömdas arbetsmarknadsinträde. Det går dock inte 

att utläsa vart ansvarsgränsen går för de olika aktörerna. Den otydliga ansvarsfördelningen 

mellan olika myndigheter, såsom socialtjänsten, arbetsförmedlingen och kriminalvården leder 

till att individerna inte får den hjälp som de behöver för att uppnå ett lyckat 

arbetsmarknadsinträde. Det bör följaktligen skapas tydligare riktlinjer för ansvarsfördelning 

mellan olika myndigheter.  

 

Vidare har vi funnit att arbetserfarenhet och utbildningsbakgrund innan fängelsevistelsen har 

inneburit en lättare återgång till arbetslivet, samt till förvärvandet av kunskaper om adekvat 

beteende i relation till arbetsmarknadsinträde. Både Ramakers et. al (2015) och Visher et.al 

(2011) beskriver i sina forskningsstudier att tidigare fängelsedömdas integreringsprocess 

underlättas med arbetserfarenhet innan fängelsevistelsen. Arbetserfarenhet genererar ett 

kulturellt kapital i termer av arbetsplatsnormer, socialt beteende och konkreta kunskaper kring 

jobbsökarprocessen. Detta kan jämföras med experimentell forskning som visat att ett 

återinträdesprogram (workshop) för fängelsedömda minskar risken för återfall i brott samt 

motverkar stigmatisering och bättre samverkan med arbetsgivare efter frigivning (Halushka, 

2016). Syftet med programmet är att individerna ska erhålla ett kulturellt kapital innan 

frigivning i form av kunskaper om klädsel, språk och arbetsnormer.  

 

Vi har även funnit att utbildningsbakgrund hade en stor betydelse för arbetsmarknadsinträde. 

Fängelsedömda som förvärvat utbildningsexamina innan eller under fängelsevistelsen erhöll 

lättare ett arbete efter frigivningen än de som inte hade någon utbildningsbakgrund, vilket 

även påvisats i tidigare forskning (Graffam, Shinkfield & Hardcastle, 2008). För individer 

som inte hade en utbildningsbakgrund blev myndigheters arbete särskilt viktigt eftersom detta 

möjliggjorde erhållande av kulturellt kapital genom återinträdesprogram och/eller stöd och 

hjälp till arbete. 
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Samtliga informanter poängterar vikten av ett fungerande icke kriminellt socialt nätverk för 

arbetsmarknadsinträde och bibehållande av arbete efter frigivning. Tidigare forskning visar att 

ett funktionellt socialt nätverk fyller många viktiga behov i individers liv, exempelvis stöd till 

arbetsmarknadsinträde (Cherney & Fitzgard, 2016; Sallander & Alvant, 2012). Sociala 

kontakter kan övertyga arbetsgivare om att tidigare fängelsedömda har genomgått en 

förändring i livsstil och ändra en allmän, negativ bild som finns av tidigare fängelsedömda. 

Vidare framkommer det i tidigare forskning att det sociala nätverket har en stor betydelse för 

tidigare fängelsedömda att inte återfalla i brott (ibid.).  

 

Ett av våra viktigaste fynd har varit att den sociala relationens utformning och kvalitet är 

viktigare än antalet relationer i det sociala nätverket. Ett brett socialt nätverk garanterar inte 

att de sociala kontakterna i nätverket engagerar sig i att stötta de tidigare fängelsedömda i 

deras arbetsmarknadsinträde. Det fanns informanter med mindre socialt nätverk vars sociala 

relationer ledde till mer tillgångar och fler resurser, exempelvis kunskaper om hur man söker 

arbete eller kunskaper om beteende, än sådana med bredare sociala nätverk. Tidigare 

forskning lyfter också fram att gynnsamma relationer till familjemedlemmar kan underlätta 

samhällsintegration för tidigare fängelsedömda (Strickland, 2016). Våra informanter berättade 

att en av de viktigaste anledningarna till avståndstagande från brott efter frigivningen var nära 

relationer till familj, vänner och kollegor. Nya sociala nätverk som skapades i och med 

arbetsmarknadsinträdet ledde till ytterligare motivation till att avstå från brott samt bibehålla 

arbete efter frigivning. 

   

Efter att ha utfört denna studie har vi fått en djupare förståelse för tidigare fängelsedömdas 

upplevelser av möjligheter och hinder i arbetsmarknadsinträde efter frigivning. Innan studiens 

påbörjan betraktade vi arbete som den största och mest bidragande faktorn till ett 

avståndstagande från brott. Under datainsamlingen har vi dock upptäckt att det snarare rör sig 

om en växelverkan mellan kvalitetsfyllda sociala relationer till familj, vänner och 

myndighetsrepresentanter samt ett erhållande och bibehållande av arbete.  

 

Vi vill lyfta fram att våra resultat inte är representativa för tidigare fängelsedömdas 

upplevelser, men vi ser dessa resultat som en viktig ingång till en analytisk förståelse för 

deras situation. Vi tror därigenom att våra resultat är analytiskt generaliserbar och kan 

appliceras på och jämföras med liknande sammanhang där personer i samma åldersgrupp och 

med liknande livserfarenheter studeras.  

7. Förslag på vidare forskning 
 

Under studiens bearbetning och framställning lade vi märke till att det inom forskningsfältet 

finns få studier med ett kvalitativt angreppssätt avseende positiva påverkansfaktorer på 

tidigare fängelsedömdas arbetsmarknadsinträde. Eftersom de flesta genomförda studier 

fokuserar på negativa påverkansfaktorer ser vi ett behov av att lyfta fram strategier och 

mekanismer som har bidragit till ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden.  
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Vi ser att detta är ett viktigt fokusområde i forskning inom socialt arbete, eftersom det kan 

vägleda framtida arbete i att integrera tidigare fängelsedömda på arbetsmarknaden och i 

samhället. Under studiens gång lades exempelvis märke till att den forskning som finns kring 

arbetsmarknadsinträde efter frigivning bland fängelsedömda individer inte belyser 

myndighetsrepresentanters och det sociala nätverkets betydelse för tidigare kriminellas 

arbetsmarknadsinträde. Istället läggs stor fokus på utbildning och arbetes betydelse. I vår 

studie framgick det att det sociala nätverket har en stor betydelse och därmed ser vi det vara 

av yttersta vikt att fler forskare belyser dessa områden. 
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Bilaga 1, Informationsbrev  

 
Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebro universitet som studerar på socionomprogrammet och kommer 

under våren skriva vårt examensarbete. Examensarbetet kommer att handla om att undersöka 

vilka faktorer som varit av betydelse att individer efter avtjänat fängelsestraff ska komma i 

arbete. Det är av denna anledning vi skulle vilja intervjua Dig för att få del av Dina 

upplevelser och erfarenheter. Frågorna som kommer att ställas under intervjun kommer att 

beröra tiden innan, under och efter fängelsevistelsen, och vad som varit stöd och hjälp till att 

komma ut på arbetsmarknaden. 

Intervjun är frivillig och Du kan avbryta ditt deltagande när du vill utan närmare motivering. 

Intervjutiden är beräknad på ca 45 minuter och vi vill spela in intervjun. I den färdiga 

uppsatsen kommer alla namn och känsliga uppgifter att vara borttagna. Intervjun kommer 

enbart användas i forskningssyfte och efter att examensarbetet är färdigställt kommer allt 

intervjumaterial att förstöras, och inga obehöriga kommer att ha tillgång till informationen. 

Det finns möjlighet att ta del av resultatet av den färdiga uppsatsen om det så önskas. 

 

Du är välkommen att ta kontakt med oss vid frågor! 

Telefonnummer och mailadress till oss är: 

 

Antonija 

Telefonnummer: 0767973737 

Mailadress: Antonija.martic@hotmail.com 

 

Shilan 

Telefonnummer: 0704074141 

Mailadress: Shilan__@hotmail.com 

Vänliga hälsningar 

Antonija & Shilan 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

 
Intervjuguide 

 

Tiden innan fängelsestraff 

Uppväxt, bakgrund och familjerelationer 

Hur gammal är du? 

Berätta lite om din uppväxt 

Berätta kortfattat om dig själv och hur ditt liv ser ut idag 

Berätta lite om dina föräldrar; hur skulle du beskriva dem? 

Vad sysslade de med under din uppväxt? 

Vilken utbildningsnivå har dina föräldrar? 

Vilken syn på utbildning och arbete har de, tror du? 

Vad gör de idag? 

Vilken relation har du haft till dina föräldrar under din uppväxt? 

Vilken relation har ni idag? 

Hur tror du att relationen till dina föräldrar påverkades av ditt fängelsestraff? 

Berätta om familjemedlemmar/släktingar som du upplever har varit viktiga för dig 

Utbildning/arbete 

Berätta lite om din skolgång; hur upplever du att det gått för dig i skolan? 

Vilken utbildningsnivå har du? 

Hur skulle du beskriva dig själv som elev? Hur skulle du beskriva relationen till lärare/annan 

skolpersonal? Hur tror du att andra uppfattade dig som elev? 

Vilken syn på utbildning har du? 

Vilken betydelse har utbildning för dig? 

Hur såg dina utbildningsmässiga mål/förväntningar ut under din uppväxt? Hur ser dessa ut 

idag? 

Varför tror du att du haft dessa mål/förväntningar? 

Har du tidigare haft en anställning? 

Hur såg dina arbetsmöjligheter ut? 

Hur såg dina arbetsplaner ut, har du haft några mål eller förväntningar avseende arbete? 

Vilken betydelse hade arbete för dig tidigare? 

 

Socialt nätverk 

Hur skulle du beskriva dina vänner under din uppväxt? 

Vad sysslade de med? Hur uppfattade du dem? 

Hur tror du att andra uppfattade dem? 

Hur skulle du beskriva din vänskapskrets i vuxen ålder? 

Innan fängelsestraffet? 

Efter fängelsestraffet? 

Vilken syn på utbildning/arbete tror du finns i din vänskapskrets idag? 

Vilken syn på utbildning/arbete fanns i din vänskapskrets när du var yngre? 

Upplever du att din vänskapskrets ändrats igenom åren? Om ja, hur, när och varför? 
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Hur bemöttes du av andra (vänner/bekanta) om/när de fick reda på att du misstänktes/dömts 

för brott? 

Vilka reaktioner fick du av ditt sociala nätverk när du åkte in? 

Hur såg dina relationer ut med vänner/bekanta under fängelsestraffet? 

Hur har dina sociala relationer påverkats under fängelsevistelsen? 

Fängelsevistelsen 

Vilken påföljd fick du? 

Varför tror du att du fick den påföljden 

Hur anser du att just det brottet du blivit dömt för påverkar möjligheter/hinder till att få arbete 

Hur upplevde du dina möjligheter att söka arbete/utbildning under tiden du avtjänade 

fängelsestraff? 

Har du haft kontakt med hjälpande verksamheter? Vilken betydelse har den 

kontakten/kontakterna haft för dig i möjligheter att få arbete? 

Vilken betydelse har andra fängelsedömda individer haft för din motivation till förändring av 

din livsstil? 

Vilken betydelse har andra fängelsedömda individer/vänner inom fängelsevistelsen haft för 

dig vad gäller möjligheter att komma in på utbildning/arbete? 

 

Tiden efter fängelsestraff 

Arbete 

Vad betyder arbete för dig? 

Har du arbetat innan du avtjänat ditt fängelsestraff? (Inom vilket/vilka yrken) 

- Om ja, Trivdes du inom det yrket? 

- Om du inte tidigare arbetat; vad upplever du att det beror på? 

Hur upplevde du dina möjligheter att få arbete innan avtjänat fängelsestraff? 

Var det svårt för dig att få ett arbete efter avtjänat fängelsestraff? Upplevde du någon 

skillnad? 

Hur har du sökt arbete? Vilka vägar/medier/strategier? 

Har du fått stöd av olika aktörer för att komma in på arbetsmarknaden efter frigivningen? 

Har du funnit stöttning/hjälp vid sökande av arbete utav arbetsförmedlingen, socialtjänsten 

och eller kriminalvården? 

Vad har du sökt för arbeten? Varför dessa arbeten? 

Hur skulle du beskriva dina möjligheter/hinder till att få komma på anställningsintervju? Vad 

tror du att dessa möjligheter/hinder beror på? 

Har ett belastningsregister varit ett krav vid anställningsintervjuer? 

- om ja, hur har belastningsregistret påverkat dina möjligheter till arbete? 

Hur har du blivit bemött när du lämnar in ditt belastningsregister? 

Har du fått hjälp i ditt sökande av arbeten? Av vem och på vilka sätt? 

Hur många chanser till intervju fick du och hur lång tid tog det dig att få ett arbete efter 

fängelsevistelsen? Vad tror du att det beror på? 

Hur har du blivit bemött på ditt arbete? 

Hur upplever du att ett arbete har påverkat möjligheter/hinder till att avstå en kriminell 

livsstil? 
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