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Abstrakt  

I uppsatsen studeras vilka förändringar och effekter Krami bidrar med och om detta resulterar 

i att förbättra livsvillkoren för före detta kriminella personer som deltar i Krami. Krami är en 

samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen och syftar till att 

etablera tidigare dömda personer på arbetsmarknaden. Arbetsprocessen i denna uppsats består 

av en kvalitativ inriktning med en hermeneutisk metodansats. Empirin har insamlats genom åtta 

stycken semistrukturerade djupintervjuer som genomförts med före detta deltagare från Krami 

Halland och Krami Blekinge. Den teoretiska referensramen i denna uppsats har bestått av 

Michel Foucaults makt teori, Axel Honneths teori om erkännande och Johan Asplund teori om 

social responsivetet. Resultatet av de åtta intervjuerna visar att livsvillkoren har förbättrats 

markant genom att deltagarna i Krami har inkluderats i samhället med hjälp av utbildning och 

arbete. Detta har resulterat i att de har blivit självförsörjande och har ett helt annat perspektiv 

på livet än vad de tidigare hade. Intervjupersonerna har genomgått en självförändringsprocess 

från att vara kriminell till före detta kriminell och som vissa beskriver en vanlig ”Svensson”. 

 

Nyckelord: Livsvillkor, Krami, Före detta kriminella, Självförändring. 

 

Abstract 

The paper examines what changes and effects Krami contributes to and whether this results in 

improving the living conditions of former criminal persons participating in Krami. Krami is a 

collaboration between the Prison and Probation Service, the Swedish Public Employment 

Service and the municipality and aims to establish previously convicted persons in the labor 

market. The work process in this study consists of a qualitative approach with a hermeneutic 

method. The empire has been collected through eight semi-structured in-depth interviews 

conducted with former participants from Krami Halland and Krami Blekinge. The theoretical 

frame of reference in this study has consisted of Michel Foucault's power Theory, Axel 

Honneth's Theory of recognition and Johan Asplund's Theory of social responsiveness. The 

results of the eight interviews show that the living conditions have improved markedly for the 

participants in Krami by being included in society, with the help of education and work. This 

has resulted in them becoming self-sufficient and having a completely different perspective on 

life than they previously had. The respondents have undergone a self-change process from 

being a criminal to a former criminal and finally, as some describe an ordinary "Svensson". 

 

Keywords: Living conditions, Krami, Former criminal, Self-change. 
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1. Inledning 

Genom samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen har det som 

kallas Krami bildats som är en verksamhet som finns i mer än 20 orter och som arbetar för att 

förändra och förbereda före detta kriminella individer att återanpassa sig till arbetsmarknaden. 

I en debattartikel argumenterar generaldirektörerna Nils Öberg från Kriminalvården och Mikael 

Sjöberg från arbetsförmedlingen för följande: 

 

Genom vårt samarbete (Krami) rustar Kriminalvården och Arbetsförmedlingen dömda 

människor med ny kunskap och kompetens som vi vet är efterfrågad på arbetsmarknaden. De 

lämnar oss bättre utbildade, motiverade och anställningsbara. Men det sista, viktiga steget 

kan inte vi styra över. Det handlar om allmänhetens syn och förmåga att se individen bortom 

det brott som har begåtts (Svenska dagbladet, 2017)  

 

Ett avtjänat straff och en kriminell livsstil är negativt betingat i förhållande till individens 

möjligheter att träda in på arbetsmarknaden vilket ett flertal olika forskningsrapporter visar. 

Människor som har präglats av en kriminell levnadsbana saknar ofta utbildning och 

arbetslivserfarenhet som resulterar i exkludering i samhället (Sarnecki & Sivertsson, 2009:15–

18). Individer som har begått brott har oftast uppfattningen att de får stå sitt kast och klara sig 

ur den problematik som ett fängelsestraff innebär. Det är en sådan inställning som leder att 

individer återfaller i brott. Vi menar med inspiration från Mills (1997) sociologiska vision att 

en individs kriminella livssituation inte enbart ska förstås som ett personligt bekymmer som 

endast påverkas av den enskildes omgivning, utan att det är ett allmänt problem som rör den 

samhälleliga strukturen. Det kostar samhället mycket pengar och resurser för att motverka 

brottslighet och underhålla anstalter för kriminella individer. Att före detta kriminella har svårt 

att komma in på arbetsmarknaden är väl känt för många. En del av dessa individer saknar 

utbildning, har låg trovärdighet, har bristande ansvar, saknar självständighet och har helt enkelt 

fel inställning till normerna som råder i samhället.  

 

I denna uppsats vill vi studera före detta deltagarna i Kramis upplevelser av vilka faktorer i 

programmet som har bidragit till att forma och anpassa dem till samhällets normer och till 

arbetsmarknadens krav för att bli anställningsbara. Genom att studera deltagarna ur ett 

sociologiskt perspektiv kan vi skapa förståelse för de sociala processer som deltagarna har 

genomgått för att uppnå önskat individuellt mål. Vi eftersträvar att förstå hur motverkandet av 



2 
 

en kriminell livsstil sker genom att ta del av deltagarnas perspektiv på vad de upplevde som de 

mest framgångsrika processerna.  

 

2. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förändringar och effekter Kramis insatser har 

bidragit med för de individer som har deltagit i Kramis program. Vi vill studera på vilket sätt 

före detta kriminella upplever sin återintegrering till samhället genom ett medverkande i Krami. 

Vi vill också studera hur deltagarna arbetar med sig själva och betydelsen av samspelet mellan 

den sociala sammanhållningen mellan deltagarna och Kramis insatser.  

 

2.1 Frågeställning  

• På vilket sätt har deltagarna upplevt att deras livsvillkor har förändrats efter att ha 

genomgått ett deltagande hos Krami och vad är det i programmet som har bidragit till att de 

kommit ut i samhället och etablerat sig på arbetsmarknaden? 

  

3. Bakgrund 

Krami startade som ett projekt i Malmö 1980. Syftet med projektet var ett behov av ett förändrat 

arbetssätt för att bemöta individer med en social problematik såsom kriminalitet och/eller 

missbruk. Projektet var från början ett samarbete mellan Kriminalvården, 

Arbetsmarknadsinstitutet och Malmö Stad. Efter cirka tio års tid inleddes en expansion av 

Krami till flera städer, förnärvarande återfinns Krami på fler än 20 orter i Sverige (Krami, 

2019).  

 

Idag är Krami en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Kommunen som 

vänder sig till både män och kvinnor som har en vilja att bryta med sitt tidigare kriminella liv. 

Krami syftar till att vara ett stöd samt hjälpa individer med att skaffa och behålla ett arbete. 

Kramis metodik grundar sig i konsekvenspedagogik, vilket innebär att individer ska kunna 

skapa sig en förståelse för sina handlingar och betydelsen av konsekvenserna som handlingarna 

medför (SOU, 2010:146). Kravet för att få delta i Krami är att en vilja till en livsstilsförändring 

ska finnas. Detta innebär att individen är villig att ta avstånd från all kriminalitet och missbruk. 

Stödet påbörjas genom att en individuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen innehåller 

en kompetensinventering, en kartläggning av individens sociala färdigheter och vilka strategier 

som ska användas för att motverka de hinder som kan uppstå (Krami, 2019). Krami programmet 

startar med en vägledning i grupp som pågår mellan två till fyra veckor. Under dessa veckor 
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ska deltagarna ges ökad kunskap om arbetsmarknaden, yrkesvägledning, allmän information 

om arbetsmarknadens parter, få information om sina rättigheter, skyldigheter och 

budgetrådgivning. Syftet med att detta sker i grupp är att gruppen ska få tillfälle att utveckla 

sina kunskaper och hantera sociala sammanhang. Därefter följs deras deltagande av aktiviteter 

som arbetspraktik, praktikperioderna som deltagarna är i behov av är individuellt. Praktiken är 

en inkörsport till arbetsmarknaden där målet är att deltagaren ska bygga kontakter, ges insikt 

om arbetsmarknaden samt få möjlighet till en anställning alternativt utbildning. Även om 

deltagaren får arbete eller påbörjar en utbildning kvarstår kontakten med personalen på Krami. 

Denna kontakt syftar till att ge råd och stöd och kvarstår under anställningen eller utbildningens 

första år, men om behovet finns får deltagaren stöd och råd även efter första året (Krami policy, 

2009). 

 

De utvärderingar som har gjorts av Krami visar ett resultat där deras deltagare, de som inte har 

hoppat av, hade införskaffat sig ett förvärvsarbete inom loppet av ett år (SOU, 2010:147). 

Socialstyrelsen gjorde en utvärdering av Krami-programmet år 2002. Den samhällsekonomiska 

utvärderingen påvisade att Krami är den verksamhet som ger bäst avkastning i form av 

samhällsekonomisk vinning. De faktorer som innefattar socioekonomiska beräkningar är 

följande – kostnader för missbruksbehandling, arbetslöshetsförsäkring, försäkringskassan, 

ekonomiskt bistånd, pensionspoäng, vårdkostnader och kostnader för rättsväsendet. Med 

hänsyn till ovanstående är en Krami-verksamhet återbetald på ett till tre år. Vidare visar 

utvärderingen att varje investerad krona ger en avkastning gånger 15 till samhället. Det vill säga 

att investeras hundra tusen kr, ger det en avkastning på 1,5 miljoner i besparingar för de olika 

samhällskostnaderna. Utvärdering speglar ett resultat där Krami är den effektivaste och 

lönsammaste verksamheten för att motverka återfall i kriminalitet och ur ett socioekonomiskt 

perspektiv (Nyströms, Jess, Soydan, 2002).  

 

3.1. Tidigare forskning 

Nilsson och Estrada (2009) beskriver i artikeln ”Kriminalitet och livschanser: uppväxtvillkor, 

brottslighet och levnadsstandard’’ hur framtiden för individer som införts i ett brottsregister 

ser ut. Rapporten har en utgångspunkt i grupper som omfattar unga samt vuxna. För att illustrera 

och ge belägg för argumenten används statistisk-datamaterial där de följer en grupp som är 

födda 1953 fram till 48 års ålder. Enligt Nilsson och Estrada (2009) har det gått bra för 

majoriteten av individerna som varit registrerade i ett belastningsregister, vilket innebär att 

dessa har arbete och familj, däremot var deras uppväxt besvärligare. Denna studie ger en 
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belysning av konsekvenser på lång sikt av hur ojämlika uppväxtvillkor bidrar till brottslighet 

(Nilsson & Estrada, 2009:1–7). Studien speglar skillnader i brottsbelastning, uppväxtvillkor 

och livsförlopp för individer efter brottsbelastningen under och efter tonåren. De som har 

fortskridit med brottsligheten efter tonåren har sämre uppväxtförhållande än andra. Kvinnorna 

har en besvärligare uppväxt än de brottsbelastade männen. Kvinnor som begått brott under 

tonåren omfattas mer än männen av föräldrar som är psykisk sjuka, fattiga eller missbrukare. 

Kvinnorna som vuxna är socialt exkluderade, de har en avsaknad av arbete medan medelålders 

män har en förankring på arbetsmarknaden. Trots att männen har begått brott så har det gått bra 

för dessa. Enligt Nilsson & Estrada (2009) så är arbete och giftermål de vändpunkter som anses 

viktigast för män som bryter med brottsligheten (Ibid:31–33). 

  

Shadd Maruna och Kevin Roy (2007) har skrivit artikeln ”Amputation or Reconstruction? - 

Notes on the Concept of “Knifing Off” and Desistance From Crime” där syftet är att analysera 

termen ”knifing off” och innebörden av begreppet. Författarna har studerat minst sex olika 

social-vetenskapliga litteraturer där begreppet ”knifing off” används. Termen ”knifing off” är 

en vanligt förekommande term inom kriminologiska diskussioner, däremot är innebörden lite 

oklar anser författarna. Den ursprungliga innebörden av ”knifing off” beskriver Sampson and 

Laub (1997) genom allvarliga sanktioner som resulterar i ”knifing off”. Förnuvarande används 

begreppet för att belysa möjligheterna som finns med att bryta sig fri från ett kriminellt förflutet 

(Maruna & Roy, 2007:106–107). Resultatet av studien har identifierat olika förutsättningar för 

att kunna bryta sig fri från sitt förflutna. Till en början är det viktigaste att viljan finns att lämna 

det förflutna och bryta sig fri från det. Det förflutna präglas av en social roll som exempelvis 

gängmedlem där denne behöver ta avstånd ifrån rollen. Individen behöver även bryta sig fri 

från den kriminella stämpeln och de kriminella relationerna (Ibid:108–109). Studien påvisar 

även att faktorer som militärtjänst, fängelset, giftermål resulterar oftast till att individer lyckas 

att bryta med sitt förflutna vilket vidare leder till att den sociala rollen, kriminella stämpeln och 

de kriminella vännerna bryts också. Det finns däremot en problematik när individer bryter sig 

loss från det förflutna, individen kan uppleva ensamhet och en känsla av isolering, speciellt om 

individen har svårt att anpassa sig till den nya omgivningen, relationerna och interaktionerna 

(Ibid:110-114).  

  

Aresti, Eatough och Brooks-Gordon (2010) har skrivit artikeln “Doing time after time: an 

Interpretative Phenomenological Analysis of reformed exprisoners' experiences of self-change, 

identity and career opportunities” där syftet är att undersöka hur före detta kriminella upplever 



5 
 

förändring av sig själva och sin identitet efter ett fängelsestraff, särskild fokus på deltagarnas 

erfarenheter, sysselsättning och karriärmöjlighet (Aresti, Eatough, Brooks-Gordon, 2010:172). 

Resultatet av undersökningen resulterade i fyra olika teman på hur respondenterna berättade 

om sina erfarenheter till självförändring – ”being stuck”, ”defining moments”, ”life in 

transition” och ”a new world”. När respondenterna började definiera sin situation under tiden 

de hölls fängslade fick de motivationen till att vilja förändra sig, det vill säga att 

självförändringsprocessen inleds redan i fängelset när de började att uppleva hopplöshet inför 

sin livssituation. Självförändring ansåg inte respondenterna endast är att ta avstånd från att begå 

brott, snarare att utveckla en laglig identitet och uppleva sig inkluderade i samhället. Aresti m 

fl presenterar att det subjektiva ligger till grund för självförändring, däremot framhäver 

författarna även betydelsen av yttre faktorer. Samtliga respondenter upplever att deras 

självförändring har varit positiv och resulterat i ett mer meningsfullt liv (Ibid:174-176). 

Undersökningen påvisade också att anställning är avgörande för att distansera sig ifrån brott. 

(Ibid:184)  

 

Mark Pogrebin, Mary West-Smith, Alexandra Walker, N. Prabha Unnithan (2014) har skrivit 

artikeln ”Employment Isn’t Enough: Financial Obstacles Experienced by Ex-Prisoners During 

the Reentry Process’’ där syftet är att föra en empirisk diskussion (om vad?). I artikeln 

presenteras en kvalitativ studie som gjorts med 70 personer som blivit villkorligt frigivna från 

fängelser i Colorado, USA. Det som belyses är problematiken med att få ett arbete efter avtjänat 

straff samt den ekonomiska situationen där dessa inte har en inkomst Före detta fängelseinterner 

har det svårare än övriga individer i samhället att få ett arbete, enbart 6% av arbetsgivarna som 

medverkade i studien var villiga att anställa före detta interner (Pogrebin et al, 2014:395–398). 

Med detta menar Pogrebin m fl att det sociala nätverket som består av vänner och familj blir 

det absolut avgörande för att en före detta intern ska kunna återintegreras i samhället. Detta 

eftersom deras sociala nätverk kan vara behjälpliga med resurser som boende och stöd tills 

individen har funnit ett arbete och löst sin ekonomiska situation (Ibid:396). Dock upplever de 

flesta före detta interner en avsaknad av ett framgångsrikt resultat när de söker arbete. Deras 

bakgrundshistoria har en inverkan på arbetsgivare där de inte anses lämpliga att anställa, vilket 

bidrar till att dessa försöker dölja sin bakgrundshistoria vid sina ansökningar, vilket går emot 

reglerna för villkorlig frigivning. De som lyckats få ett arbete har fått det genom sitt sociala 

nätverk, alltså familj och vänner (Ibid:398-400). Vidare belyser artikeln att före detta interner 

som har fått ett arbete ändå löper en risk att fortfarande befinna sig i en dålig ekonomisk sits, 

eftersom arbetena har låga löner och att de har skulder att betala efter sin vistelse i fängelset. 
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För att motverka att före detta interner återigen inte ska hamna i ett kriminellt beteendemönster 

så är stöd och ekonomiskt bistånd från familjen en viktig aspekt (Pogrebin et al, 2014:403–

404). 

 

Anders Nilsson (2002) har skrivit avhandlingen ”Fånge i marginalen - Uppväxtvillkor, 

levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar”. Avhandlingen riktar sig till hur 

förhållandena för de personer som har blivit dömda för brott har sett ut innan de blev dömda. 

Forskning har visat att en stor del personer som begår brott är de mest utsatta i samhället. Bland 

annat är hälften av dessa individer arbetslösa, innehar missbruksproblem och var femte saknade 

egen bostad. Utifrån denna problematik har Nilsson (2002) intresserat sig för att genomföra 

denna avhandling där syftet är att studera de intagnas levnadsförhållanden innan de har dömts 

till ett fängelsestraff (Nilsson, 2002:5). Avhandlingen har tre övergripande frågeställningar: 

Hur ser fångars uppväxt -och levnadsförhållanden ut i jämförelse med befolkningen i övrigt? 

Hur skiljer sig levnadsförhållanden mellan olika grupper av fångar? Vilken betydelse har 

levnadsförhållanden för återfall i brott?. Nilsson (2002) har genomfört intervjuer på de flesta 

anstalterna i Sverige. Respondenterna har slumpmässigt valts ut och resulterade i totalt 411 

interner, varav 362 av det manliga könet och 49 kvinnor (Ibid:40–47).  

 

Resultatet ger uttryck för vikten av vilken sysselsättning eller utbildning någon har. Det är en 

sak att ha ett arbete men en helt annan sak vilka villkor arbetet har. Undersökningen visar att 

interner präglas av lågavlönade arbeten likaväl som låga positioner och otrygga uppväxtmiljöer. 

Att individer sitter i fängelse har en relation till bristande resurser i samhället och att individer 

befinner sig i en social utsatthet. Nilsson (2002) lyfter en diskussion om att relationen mellan 

försämrade levnadsförhållanden och brott öppnar upp för en bred tolknings vy. Avsaknad av 

arbete, inkomst och boende kan orsaka kriminalitet som livsstil. Kriminalitet och missbruk som 

förklaringar till ett avvikande beteende bidrar till att normalisera och socialt exkludera dessa 

individer (Nilsson, 2002:162–164). Fångarna i Nilssons (2002) undersökning ger uttryck för att 

var i behov av förbättrade frigivningsförberedelser. Arbete och boende löser inte allt men 

skapar förutsättningarna för att inkludera dessa i samhället. Ofta har inte interner ett arbete eller 

enskilt boende vid frisläppandet, vilket kan leda till att problematiken förvärras och 

frigivningen leder till ytterligare exkludering istället för inkludering (Ibid:170). 
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3.2. Sammanfattning av och motiv för de valda vetenskapliga artiklarna 

Ovanstående presenterad forskning anser vi vara relevant utifrån uppsatsens syfte då Nilsson 

och Estradas (2009) forskning tar upp hur ojämlika uppväxtvillkor på lång sikt resulterar i 

konsekvenser som brottslighet, samtidigt som samhället brister i att motverka dessa ojämlika 

uppväxtvillkor. Nilsson och Estrada (2009) argumenterar i enlighet med Krami att arbete kan 

vara av stor betydelse för att bryta med brottsligheten. Nilsson (2002) avhandling belyser 

samhällets brister i att fånga upp de individer som befinner sig i en utsatt situation och är i 

behov av välfärdsresurser såsom utbildning, arbete eller en förändrad boendesituation m.m. 

Relevansen för den nämnda forskningen och avhandlingen ligger i hur Krami själva arbetar för 

att motverka ovanstående faktorer som kan leda till att en individ blir kriminell eller fortsätter 

sin kriminella livsstil och erbjuder individuella vägledningar som praktik, utbildning eller 

arbete. Fängelset ses utifrån Aresti, Eatough och Brooks-Gordon (2010) artikel som grunden 

till motivationen för självförändring där de intagna börjar uppleva en känsla av hopplöshet inför 

sin livssituation. Vi anser att viljan till förändring skapar förutsättningarna för att fullfölja och 

lyckas med sitt medverkande i Krami. Just denna forskning ger oss en viktig insikt om hur och 

varför viljan till förändring uppstår. Maruna & Roys’s (2007) term ”knifing off” är av betydelse 

för att skapa en förståelse för vad som krävs för att ta avstånd från ett kriminellt liv. Artikeln 

påvisar även vilka hinder individen kan komma att möta som Mark Pogrebin m fl (2014) artikel 

ger förklaring på. Vilket är det motstånd som före detta interner kan komma att möta när de 

letar efter arbete för att kunna försörja sig själva och bli en del av ett inkluderat samhälle.   

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel avser att presentera våra teoretiska referensramar som består av Michel Foucaults 

teori om makt, Johan Asplunds teori om social responsivitet och Axel Honneths teori om 

erkännande. Det kommer även att presenteras en motivering till varför just dessa teorier valdes. 

 

4.1. Teorimotivering  

Anledning till valet av teorierna är direkt kopplat till syftet och frågeställningen vilket vi vill 

besvara med hjälp av sociologiska teorier. Michel Foucaults (2008) teori om disciplinering och 

självdisciplinering är en form av maktutövning som vi anser kan ge klarheter för hur människor 

i ett samhälle måste självdisciplinera sig för att anses vara ”normala” och göra rätt för sig. 

Detta anser vi kan ge en övergripande bild över varför Krami gör vissa insatser. Axel Honneths 

(2003) teori om erkännande valdes för att personer som varit kriminella kan sakna ett 

erkännande som är ett mänskligt behov för att kunna utveckla en identitet och god relation till 
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sig själv. När ett erkännande uppstår har förutsättningarna för förbättrade livsvillkor etablerats. 

Johan Asplund (1987) belyser ett annat mänskligt behov som är den sociala responsiviteten 

som handlar om att människor är sociala varelser, men teorin handlar också om inskränkningar 

i människans socialitet och responsivitet. Eftersom vår hypotes är att före detta kriminella 

saknar ett erkännande kan det även resultera i en avsaknad av socialitet och responsivitet. Vi 

kommer att applicera dessa teorier för att belysa effekten av Kramis insatser på före detta Krami 

deltagare för att få en sociologisk förklaring på fenomenet i fråga. Att vara social mot 

omgivningen skapar förutsättningen för att skapa sig en identitet och möjliggör det för personen 

att uppleva sig som en vanlig samhällsmedborgare. Dessa tre faktorer – att vara socialt 

responsiv, att skapa sig en identitet och att uppleva sig normal anser vi ligger till grund för att 

ha möjlighet att förbättra sina livsvillkor. Att personer inte upplevs eller upplever sig som en 

del i samhället anser vi bero på en avsaknad av någon av ovanstående faktorer. För att personen 

ska upplevas och uppleva sig som en del i samhället måste faktorerna vara etablerade.  

 

4.2. Michel Foucault 

Michel Foucault var en fransk filosof och anses vara en av sociologins klassiska teoretiker. Han 

ifrågasatte synen på människan, hur sanningen skapas och vad makt innebär. Maktutövningen 

och disciplineringen av människor som sker i dagens samhälle grundar sig i och har utvecklats 

genom historiska processer. Från att bestraffa och disciplinera samhällsmedborgarna genom 

brutala och primitiva metoder har maktutövningen ändrat form till knappt märkbara metoder i 

dagens samhälle. Den makt som Foucault (2017) ger uttryck för existerar endast när den utövas 

och ingen äger makten före det att en maktposition intagits. Makten utövas inte endast av staten 

eller samhället utan existerar i alla sociala interaktioner. Premissen är att makt föder motmakt i 

olika former (Foucault, 2017:17–20).  

 

Foucault (2008) beskriver två typer av disciplineringar – samhällets disciplinering och 

självdisciplinering. Samhällsdisciplineringen innebär en maktutövning som samhället utövar 

på sina medborgare. Denna typ av disciplinering pågår ständigt och påverkar våra val och 

handlingar i livet. Självdisciplinering innebär ett självstyrande av oss själva genom ett 

handlande efter det som förväntas av oss människor och där vi genom konsekvenserna av våra 

handlingar disciplineras (Foucault, 2008). Den disciplinära maktens huvudsakliga uppgift är 

inte att beröva snarare att tämja och forma individerna på önskat sätt (Foucault, 2008:216). 

Däremot finns det inbyggt i alla disciplinära system straffmekanismer som består av 

rättskippningsrättigheter (Foucault, 2008:227). För att disciplineringen ska ske och 
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reproduceras är det nödvändigt att maktutövningen är synlig samtidigt som den synliggör och 

fångar upp alla samhällsmedborgare (Foucault, 2008:217). För upprätthålla disciplineringen 

behövs en hierarkisk övervakning, normalisering och examinering. Övervakningen handlar om 

att göra individerna synliga genom olika sorts övervakningstekniker vilket Foucault (2017) 

benämner som ”blicken”. Normalisering involverar bedömningar samt värderingar vilket gör 

det möjligt att se vem som avviker från normen och är i behov av korrigering och straff likväl 

som dessa bedömningar kan identifiera de som följer normen. Inom examinering involveras 

hierarkisk övervakning och normaliserad sanktion vilket innebär att synliggjorda prestationer 

bidrar till en differentiering av individer där belöning eller bestraffning sker.  

 

4.3. Johan Asplund  

Johan Asplund (1987) var en svensk sociolog och socialpsykolog. Han var intresserad av 

sociala interaktioner och har utvecklat teorin om social responsivitet vilket innebära att 

människor är i behov av att kommunicera med andra. Teorin handlar även om inskränkningar i 

människans socialitet och responsivitet. Denna sociala responsiviteten är ett essentiellt behov 

för människor, att människor ställer frågor endast för att senare kunna själva få tillfälle att svara 

på motfrågor (Asplund, 1987: 29). Genom att människor är sociala och responderar på stimuli 

resulterar det i att människor anses vara responsiva varelser. Däremot understryker Asplund att 

dessa två begrepp har två motsatsbegrepp. Dessa är asocialitet och responslöshet och detta 

innebär att när en individ är asocial resulterar det i att individen är responslös (Asplund, 

1987:30–33). Den asociala responslösa individen karakteriseras av att vara svårflirtad, 

förnuftig, kallsinnig, misstrogen, medveten, självmedveten, skeptiskt och är aldrig helhjärtat 

med i den pågående sociala processen (Asplund, 1987:218). Den sociala responsiva individen 

framställs som lättledd, ivrig, inte rädd för att göra bort sig och individen uppfattar varje 

situation som ny i varje ögonblick och denna individ ställer inte sig frågande till det som sker 

(Asplund, 1987:217–218).  

 

Asplund har i anslutning till begreppen social responsivitet och asocial responslöshet också 

utvecklat begreppen konkret socialitet och abstrakt socialitet. Den konkreta socialiteten har sitt 

ursprung i det kollektiva och traditionella förmoderna samhället som utmärktes av en hög grad 

av responsivitet. Gemenskapen var personlig och meningsfull. Den abstrakta socialiteten 

utmärker det moderna samhället där människor i högre grad styrs av rationella processer som 

befinner sig utanför dem själva och intar sin roll i dessa processer som utövas på ett opersonligt 

sätt, som i en yrkesroll. Begreppen syftar i första hand till att beskriva olika samhällstillstånd 
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men en individ bara bära med erfarenheter från båda dessa samhällstillstånd (Asplund, 

1987:154ff). En person kan både vara konkret och abstrakt, beroende på utifrån vilken situation. 

En konkret socialt agerande person får respons efter sina eller andras handlingar som är 

meningsfulla. Det finns även konkreta känslor såsom glädje, sorg och aggressioner. Däremot 

inom ramen för abstrakt socialitet finns det inget annat som sker än den abstrakta socialiteten. 

Det finns ingen gemenskap eller målinriktad verksamhet. Alla interaktioner syftar inte till något 

särskilt, utan det bara sker som en konsekvens av rollen. Individen slutar att uppleva känslor 

och responserna blir endast rena responser, de saknar förankring i ett betydelsebärande 

sammanhang. Det är i den abstrakta socialiteten man utvecklar utbrändhet (Asplund, 1987:170–

171). När den sociala responsiviteten försvinner eller i stor omsättning går över till asocial 

responslöshet resulterar det till en utveckling av utbrändhet. Denna omväxling sker utom 

individens kontroll. Det vill säga att utbränning drabbar abstrakta individer som lever i ett 

abstrakt samhälle (Asplund, 1987:150–152).  

 

4.4. Axel Honneth 

Axel Honneth (2003) är en tysk social filosof. I hans bok ’’Erkännande - praktiska filosofiska 

studier’’ försöker han att utveckla en samhällsteori med kritiskt inriktning. Honneth (2003) 

beskriver erkännande som grunden till människors skapande, samt att människor är beroende 

av ett erkännande för att skapa identiteter och positiva relationer till sig själva. Genom att 

individerna i omgivningen erkänner varandra bidrar det också till ett individuellt 

självförverkligande. Förutsättningen för erkännande är antaganden om vad det innebär att vara 

människa. Honneth (2003) anser att människors existens är beroende av att människors 

erkännande av varandra. Att människor behöver bekräftelse för sin existens och av sina 

handlingar utifrån omgivningen ses i grunden som ett mänskligt behov. Den bekräftelse som 

människan kan motta eller återge skapar förutsättningarna för ett erkännande som i sin tur leder 

till en personlig identitet. När bekräftelse och erkännande tas emot skapas förutsättningarna för 

att den personliga identiteten, samt den positiva relationen till sig själv bibehålls (Honneth, 

2003:7–8). 

  

Honneth (2003) delar upp erkännande i tre olika nivåer. I den första nivån ses den enskilde 

individen som en människa där dennes behov och begär har ett värde för andra personer. I denna 

nivå involveras kärlek, omsorg och omtanke om andras välgång. Den andra nivån involverar 

moral, där den enskilde individen har samma moraliska tillräknelighet som alla andra. Denna 

form av erkännande består av likabehandling och respekt för alla människor. Den tredje nivån 
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består av den enskildes erkännande där dennes förmågor har ett värde för en gemenskap. 

Erkännande framstår i denna nivå genom solidaritet eller lojalitet med inslag av värdebundna 

tankar om den andres välgång som grundar sig i gemensamma mål. Dessa tre nivåer är processer 

som bidrar till ett självförverkligande hos människor (Honneth, 2003:105–107). Honneth 

(2003) ger uttryck för att om människor inte erkänns av andra eller blir kränkta så kan 

identiteten och den positiva relationen till sig själv skadas. Kränkningar kan också medföra att 

självuppskattningsförmågan skadas (Honneth, 2003:102–103).  

 

5. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt metodval och tillvägagångsätt som använts under arbetets 

gång för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställning. Inledningsvis presenteras 

uppsatsen forskningsstrategi och avslutningsvis förs en metoddiskussion. 

 
5.1. Metodval  

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för Krami- deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter av medverkan i ett Krami- program. Eftersom uppsatsen syftar till att fånga upp 

studiesubjektens perspektiv är den kvalitativa forsknings inriktningen mer lämplig än den 

kvantitativa inriktningen. Detta då kvantitativa studier i högre grad har som utgångspunkt 

forskarens idéer om vad som är centralt (Alvesson & Sköldberg, 2017:17). Därför ansåg vi att 

den kvalitativa inriktningen, är den lämpligaste att använda i denna uppsats. Eftersom att denna 

uppsats utgår från kvalitativ inriktning placeras forskaren i centrum där denne intar rollen som 

betraktaren av fenomenet i fråga. Forskaren kan betrakta fenomenet genom fältanteckningar, 

observationer, intervjuer, konversationer, fotografier eller anteckningar. Detta resulterar i ett 

verklighetstroget och tolkande perspektiv på fenomenet. Det vill säga att forskare med 

kvalitativ inriktning studerar fenomen i dess naturliga sammanhang, där en förståelse skapas 

genom en tolkning av materialet som insamlats (Alvesson & Sköldberg, 2017:18). 

 

Att genomföra intervjuer ansågs som det lämpligaste alternativet för att få frågeställningen 

besvarad, eftersom intervjuer möjliggör insamling av information som innefattar uppfattningar, 

erfarenheter och tolkningar. Eftersom att uppsatsen syftar till att belysa människors erfarenheter 

och uppfattningar i deras livssituationer, valde vi semistrukturerade djupintervjuer. Detta 

möjliggjorde för oss att gå in djupet och ställa följdfrågor vilket krävdes för att skapa en 

förståelse för den omfattande självförändringsprocessen som deltagarna har gått igenom 

(Aspers, 2011: 143–144). Under intervjuerna tillämpade och använde vi oss av vår 
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intervjuguide, vilken var behjälplig i den form att vi kunde förhålla oss till de ämnen, teman 

och frågor som behandlades under intervjuerna.  

 

Följdfrågorna under intervjuerna blev en garanti för att bekräfta att vi insamlat tillräckligt 

innehållsrik empiri för uppsatsen. En kvalitativ inriktning med intervju som metod är inte enbart 

präglat av positiva aspekter, utan kvalitativ inriktning innefattar en utestängning av ett objektivt 

förhållningssätt tillskillnad från kvantitativ metod. Kvalitativ inriktning har sin utgångspunkt i 

ett subjektivt förhållningssätt eftersom det är intervjuarens tolkningar av intervjupersonernas 

erfarenheter och uppfattningar som uppsatsen är beroende av. Vidare är generaliseringen 

ytterligare en negativ aspekt, då vi anser det olämpligt att generalisera uppsatsens resultat, 

eftersom den endast representerar intervjupersoners uppfattningar och erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014:310–315). 

 

5.2. Metodansats  

Metodansatsen som har valts är hermeneutiken. Hermeneutiken härstammar från renässansen i 

två samverkade riktningar – den protestantiska bibelanalysen och det humanistiska studiet av 

antika klasser (Alvesson & Sköldberg, 2017:134). Termen hermeneutik kommer från Grekland 

och betyder förklaringskonst där: Hermeneutiken [...] består av försök att skapa en metodlära 

för tolkning av meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå 

meningar (Gilje och Grimen, 2007:173). Hermeneutiken syftar till att beståndsdelarna ska 

sättas i relation till helheten av fenomenet och därigenom skapa förståelse för fenomenet. Även 

en tolkning sker där individens talande, eller skrivande situation tolkas med empatisk 

utgångspunkt, där forskaren lever sig in i dennes situation. Detta bidrar till att skapa ny kunskap 

för forskaren. Helheten av ett fenomen kan inte förstås utan att förstå beståndsdelarna likaväl 

som beståndsdelarna inte kan förstås utan helheten (Alvesson & Sköldberg, 2017:134–136). 

Beståndsdelarna i denna uppsats har bestått av vår förförståelse, tidigare forskning om området, 

den insamlade empirin och de sociologiska teorierna som tillsammans skapar helheten. Inom 

hermeneutiken finns två huvudorienteringar – objektiverande och aletiska. Den objektiverande 

syftar till att belysa kunskap för en beståndsdel, vilket man senare går vidare till nästa del och 

producerar kunskap för den delen och kontinuerligt alternerar mellan helhet och beståndsdel. I 

den aletiska cirkeln pendlar forskaren istället mellan sin förförståelse och förståelse. Relationen 

till subjektet och objektivitet åsidosätts för att framhäva en förståelse som präglas av en 

avslöjande struktur (Alvesson & Sköldberg, 2017:138–140).   
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Kunskapen som har utbytts genom intervjuer mellan oss och deltagarna har lett till att förståelse 

för fenomenet skapats. Intervjuguiden grundade sig i vår förförståelse till en början, vilket den 

senare utvecklades under arbetets gång, där vi fick nya kunskaper och perspektiv. Detta 

resulterade i att vi under arbetets gång pendlade mellan beståndsdelarna och helheten, tills 

fenomenet kunde observeras och förstås ur en sammantagen kontext.  

 

5.3. Redogörelse för vår förförståelse 

Vår förförståelse om Krami var ganska vag innan en förstudie gjordes på området samt fick vi 

under processen gång ny kunskap om ämnet. Vår vetskap om Krami var att det var en 

verksamhet för före detta kriminella som syftar till att sysselsätta deltagarna i form av arbete. 

Däremot under förstudien som gjordes i inledningen av arbetet, utvecklades våra insikter och 

förståelse om att Krami arbetar även för deltagarnas personliga utveckling i form av 

konsekvenspedagogik och erbjuder även flertalet utbildningar.  

 

Vi har inte en stor uppfattning om ämnet kriminalitet utan detta är något vi finner intressant och 

hade som önskan att skriva vår uppsats om. Intresset för att utveckla en bredare kunskap om 

varför det existerar ett avvikande beteende i form av kriminalitet och hur samhället arbetar för 

att motverka detta ligger till grund för denna uppsats. Avsaknaden av kunskap om ämnet i fråga 

resulterade i att vi blev nyfikna och ett ökat intresse för att studera ämnet väcktes. Denna 

avsaknad av förförståelse ansåg vi vara till fördel då vi har haft möjligheten att förhålla oss mer 

objektiva under uppsatsens gång och vid tolkningen av det insamlade materialet.     

 

5.4. Tillvägagångssätt 

Uppsatsen inleddes genom att kontakt togs med Krami Halland angående att vi var intresserade 

av att få bedriva vår uppsats genom ett samarbete. Kort därefter skedde ett möte där både vi 

och ansvarig personal på Krami Halland fick möjlighet att utbyta information med varandra om 

Kramis verksamhet och uppsatsens utformning. Därefter började vi att diskutera om vad som 

vara möjligt att undersöka med tanke på förutsättningarna som begränsade utförandet. 

Resultatet av mötet utmynnade i ett förarbete där frågeställningen formulerades om vad som 

skulle undersökas samt varför detta skulle undersökas. Frågeställningen blev följande: På vilket 

sätt har deltagarna upplevt att deras livsvillkor har förändrats efter att ha genomgått ett 

deltagande hos Krami och vad är det i programmet som har bidragit till att de kommit ut i 

samhället och etablerat sig på arbetsmarknaden?. Därefter inleddes sökandet efter kunskap för 

att stärka vår förförståelse om det specifika området. Kunskapen inhämtades genom flera olika 
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källor bland annat kurslitteratur och tidigare forskning inom ämnet. Krami Halland var ytterst 

behjälpliga då de gav oss möjligheten att genomföra intervjuer i deras lokaler samt att de kunde 

bidra med intervjupersoner, vilket möjliggjorde utförandet av uppsatsen. Däremot räckte inte 

antalet intervjupersoner som Krami Halland bistod med därför togs kontakt med Krami 

Blekinge som var mer än villiga att hjälpa oss med fler intervjupersoner.   

 

Fem intervjuer genomfördes med deltagare från Krami Halland och tre intervjuer genomfördes 

med deltagare från Krami Blekinge. Intervjuerna med deltagarna från Krami Blekinge 

genomfördes per telefon då vi var under tidspress och det geografiska avståndet begränsade 

oss. Vi är medvetna om att telefonintervjuer inte är att föredra och haft det i åtanke både vid 

intervjuas gång och vid utformandet av resultat och analyskapitlet. Även om vi fick möjlighet 

att genomföra intervjuerna i Krami Hallands lokaler valde vi att genomföra intervjuerna med 

deltagarna från Krami Halland i lokaler som finns i Högskolan i Halmstad. Anledning till detta 

var för att andra deltagare inte skulle kunna identifiera vilka som deltog i denna uppsats.  

 

Vi var båda delaktiga under samtliga intervjuer. Vi inledde med att presentera vilka vi är och 

syftet med undersökningen. Därefter beskrev vi de etiska aspekterna och frågade om tillåtelse 

att spela in intervjuerna. Detta gjordes för att deltagarna skulle få en uppfattning om vilka vi är 

och känna någon form av anknytning till oss innan de skulle börja berätta om deras upplevelser 

angående Krami och deras självförändring (Kvale & Brinkmann, 2014:109ff). Under 

genomförandet av intervjuerna så lyssnade vi uppmärksammat samt visade respekt för 

intervjupersonerna för att de inte skulle känna sig obekväma eller ta illa upp kring frågorna. 

Efter att varje intervju var avslutad satt vi och samtalade om generella diskussionsämnen för att 

motverka att intervjupersonerna skulle kunna känna obehag, då intervjupersonerna har delgett 

information om sina personliga upplevelser utan att få något tillbaka (Kvale & Brinkmann 

2014:170–171). 

 

5.5. Urval  

Bekvämlighetsurval tillämpades i denna uppsats då detta ansågs vara effektivast. Vi hade helst 

valt att göra ett slumpmässigt urval på grund av att det skulle skapa förutsättningar för att 

representera hela populationen av Krami- deltagarna (Trost, 2016:25). Teoretiskt sätt hade det 

varit möjligt att kunna välja ett obundet slumpmässigt urval då det fanns ett register med 

kontaktuppgifter till samtliga deltagare (Trost, 2016:25). Dessvärre i praktiken kunde vi inte 

göra detta val då våra kontaktpersoner inte hade möjligheten att offentliggöra dessa uppgifter 
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till oss. Detta resulterade i att våra kontaktpersoner tog kontakt med potentiella deltagare för att 

undersöka ifall intresse fanns att medverka, därför blev utfallet ett bekvämlighetsurval från vår 

sida. Däremot urvalet som våra kontaktpersoner gjorde var riktat mot tidigare deltagare där 

kontaktpersonerna hade en idé om att viljan till att medverka fanns. Det vill säga att urvalet 

som våra kontaktpersoner gjorde var ett strategiskt urval, vilket innebär att man strategiskt 

väljer ut lämpliga intervjupersoner (Trost, 2016:33). Fördelen med att valet föll på 

bekvämlighetsurvalet resulterade i vunnen tid. Dessvärre präglas inte endast 

bekvämlighetsurval av positiva aspekter utan nackdelarna utmynnar i den form att uppsatsen 

inte blir generaliserbar (Trost, 2016:31–32). En ytterligare negativ aspekt är att resultatet endast 

presenterar intervjupersonernas uppfattningar och förståelser (Kvale & Brinkmann, 2014:310–

311). 

 

5.6. Intervjuguide  

Intervjuguiden är utarbetad i den form att vi har operationaliserat frågeställningen i tre olika 

teman som syftar till att ge oss möjlighet att besvara frågeställningen. Dessa teman bestod av:  

 

• Före deltagandet i Krami 

• Under deltagandet i Krami  

• Efter deltagandet i Krami  

 

Anledningen till att vi valde att operationalisera intervjuguiden i tre olika teman är på grund av 

att en förståelse angående att delprocesserna resulterar i att kunna skapa en helhetsförståelse i 

önskad riktning. Detta arbetssätt inspirerades av den hermeneutiska cirkeln. Frågorna är 

utformade för att skapa förutsättningar för intervjupersonerna att kunna besvara frågorna genom 

att delge oss deras självuppfattningar, upplevelser och erfarenheter om ämnet. Vi vill tillägga 

att det har varit en omfattande process att utforma en intervjuguide som syftar till fånga in 

människors livsprocesser. Detta är något vi anser inte hade kunnat vara möjligt genom att 

besvara enkäter i en kvantitativ studie. Intervjuguiden är bifogad i Bilaga 1.  

 

5.7. Analysmetod 

Analys kapitlet har delats upp i tre olika teman. Uppdelningen syftar till att kunna följa 

förändringsprocessen i de tre olika faser från före deltagande till efter deltagande. Vikt lades på 

det tongivande och meningsfulla utifrån uppsatsens syfte och frågeställning. De olika temana 
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inspirerades av intervjupersonernas beskrivningar samt relationerna till de sociologiska teorier 

som denna uppsats har. Temana är följande:  

• Utanförskap och brist på erkännande 

• Kramis metod: Självdisciplinering och social responsivitet  

• Att uppnå erkännande  

 

Vi har valt att utgå ifrån intervjupersonernas upplevelser av det levda tillståndet vilket har 

resulterat i att sammanhanget av det levda tillståndet tydliggörs och lyfts fram. 

Intervjupersonernas upplevelser blir således utgångspunkten för den kunskap som uppsatsen 

producerar (Alvesson & Sköldberg 2017:174). Meningstolkning är den analysmetod som valts 

vid analysen av insamlad empiri. Meningstolkningen bidrog till att vi gick djupare in i 

meningens innebörd samt förhöll oss mer kritiska till tolkandet av intervjuutskrifterna. Vi har 

analyserat empirin med avsikten att bredda perspektivet av tolkning genom att inte endast 

förhålla oss till det direkt sagda (Kvale & Brinkmann, 2014:249). 

 

Vi är medvetna om att olika uttolkare finner olika betydelser i samma intervjuutskrifter. För att 

motverka detta valdes det till en början att enskilt läsa varje intervjuutskrift, därefter 

gemensamt. Sedan diskuterades vad som ansågs tongivande för uppsatsens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2014:253). Vid varje enskild och gemensam läsning applicerades 

marginalmetoden, vilket innebär att vi underströk med olika färgpennor där varje färg 

representerade ett tema. Detta gjordes på grund av att vi inte ville gå miste om värdefull 

information samt bidrog marginalmetoden till att kodningen av materialet effektiviserades 

(Aspers, 2011:185).   

 

5.8. Etiska aspekter  

En central punkt i denna uppsats är etiken då uppsatsen har präglats av etiska riktlinjer vilket 

vi förhållit oss till under uppsatsens gång. Innan dess att arbetet med utformningen av 

frågeställningen påbörjades, diskuterades det om hur definitionen av frågeställning ska 

utformas likaså om hur deltagarna i uppsatsen skall benämnas för att ingen ska påverkas 

negativt. Vid första kontakten med intervjupersonerna informerade vi om de etiska riktlinjerna 

som denna uppsats förhåller sig till. Vidare informerade vi deltagarna om att det är frivilligt 

och anonymt att medverka och att de har möjligheten att välja att hoppa av om de känner för 

det när som helst under uppsatsens gång. Vi spelade in samtliga intervjuer med 

intervjudeltagarnas tillåtelse (Kvale & Brinkmann, 2014:107–108).   



17 
 

 

Vi förhöll oss till det konfidentiella kravet, vilket innebär att uppgifter som kan komma att 

identifiera intervjupersonerna förvaras och rapporteras på ett sådant vis att ingen utomstående 

kommer att kunna identifiera dessa. Vid utformandet av intervjuguiden har etik och moral varit 

i fokus, då vi inte syftar till att skrapa på ytan utan har inställningen att gå in så djupt som 

möjligt och för att vissa frågor kan uppfattas som känsliga exempelvis frågor som berör 

deltagarnas livssituation före deltagandet i Krami. Under intervjuerna iakttogs 

intervjupersonerna, vi granskade huruvida de intog en försvarsposition eller om talet 

förändrades vid vissa frågor och diskussioner. Avsikten att granska dessa aspekter var för att 

förebygga vilseledning av informationen som diskuterades under intervjuernas gång (Kvale, 

Brinkmann 2014:100ff). Dessvärre var det svårare att granska dessa aspekter under 

telefonintervjuerna. Vi intog forskarrollen i uppsatsen vilket innebar att det var av vikt och 

avgörande för uppsatsen att vi förhöll oss moraliska och etiskt korrekta. Vid insamlandet av 

material som kan offentliggöras är utgångspunkten till insamlandet och offentliggörandet av 

materialet, de etiska och värdegrundade beslut om vad som är acceptabelt att offentliggöra i 

uppsatsen (Brinkmann, Kvale 2014:111). 

 

5.9. Metoddiskussion   

Kvalitén i kvalitativa undersökningar bedöms genom uppsatsens relevans, uppsatsens resultat 

och uppsatsens tillförlitlighet. Relevansen syftar till att frågeställningen ska vara relevant, 

teoretisk och praktisk. Uppsatsens resultat innebär att resultatet har skapat något intressant. 

Tillförlitligheten innebär om vi kan lita på resultatet och om uppsatsen har genomförts med 

tillförlitliga metoder (Skärvad & Lundahl, 2016:126). Vi ansåg kvalitativ inriktning som 

lämpligast att använda eftersom vårt syfte är att fånga upp före detta deltagares uppfattningar 

och perspektiv av deras medverkan i Krami. En kvantitativ inriktning hade inte gett oss 

förutsättningarna att fånga upp livs historier eftersom det syftar till söka efter en objektiv 

verklighet utifrån statistika, kvantifierbara och generaliserbara resultat. Vi däremot har inte haft 

till avsikt att generalisera vår uppsats eftersom vi har haft som mål att fånga det subjektiva som 

har skett och sker, därför är inte vårt resultat generaliserbart. Det vi önskar att vi gjort 

annorlunda är urvalet eftersom att vi kontaktade Krami verksamheter där verksamhetsansvariga 

fick till uppgift att tillgodose oss med intervjupersoner. Detta har resulterat i att vi inte kan 

säkerställa att verksamhetsansvariga har tillgodosett oss med intervjupersoner med en 

blandning av olika perspektiv och upplevelser av ett medverkande i Krami. Under de inledande 

intervjuerna började vi reflektera över intervjuguidens utformning, ifall den var tillräckligt 
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utarbetad för att samla in relevant empiri. Dock märkte vi att dessa tankar avdunstades desto 

fler intervjuer vi gjorde då vår förståelse kontinuerligt ökade med hjälp av den hermeneutiska 

cirkelns beståndsdelar. Detta resulterade i att vi började ställa mer utförligare frågare samt 

följdfrågor som kom att täcka det behov av empiri vår uppsats hade. Slutligen vill vi också 

tillägga att vi fick in tillräckligt mycket information för att besvara uppsatsens frågeställning 

och denna uppsats kan enbart beskriva Kramis insatser och effekter på de deltagare som har 

medverkat i denna uppsats. 

 

6. Resultatet 

Detta kapitel avser att presentera resultatet från åtta intervjuer. Inledningsvis kommer 

intervjupersonerna presenteras, därefter kommer resultatet av intervjuerna presenteras genom 

fyra teman: utbildning och arbete, förändringsprocessen, samhället och deltagarnas intryck av 

Krami. Varje tema har utformats utifrån sambanden som vi har upptäckt i materialet som 

insamlats. Skälet till att vi har delat upp resultatet i teman är för att underlätta för läsaren att få 

en förståelse för sambanden och avvikelserna som finns i resultatet. Vi vill förtydliga att 

intervjupersonerna kommer att presenteras med fingerade namn och kön. Vi kommer även att 

inte specificera åldern och vad för slags problematik varje enskild individ har haft innan 

deltagandet i Krami. Detta på grund att vi har försäkrat våra intervjupersoner anonymitet. 

Problematiken som präglade deltagarna i denna uppsats var alkoholmissbruk, 

narkotikamissbruk, försäljning av narkotika, misshandel i olika slags grader, smuggling av 

alkohol, stölder, inbrott, häleri och tillhörighet i kriminella nätverk. Utöver detta var en stor 

andel av respondenterna diagnostiserade med neuropsykiatriska besvär. 

 

6.1. Presentation av intervjupersonerna 

• Johan är en man i 30 års- åldern och är en före detta deltagare i Krami. Johan har deltagit 

i Krami vid två olika tillfällen. Första gången deltog Johan ett helt år medan den andra 

omgången pågick i 2 månader. Johan har en tillsvidare anställning idag och bor med sin 

sambo och deras gemensamma barn.  

• Erik är en före detta deltagare och är en man i 30 års- åldern. Erik har varit inskriven på 

Krami uppskattningsvis under 1 och 6 månader. Erik har idag ett lärlingsarbete.  

• Peter är en man i 30 års- åldern. Peter har deltagit en gång tidigare under en tre månaders 

period, idag deltar han i Krami igen. Uppehållet mellan omgångarna berodde på arbete.  

• Viktor är en man i 60 års- åldern. Viktor deltog i Krami mellan tre till fyra månader. 

Idag jobbar Viktor inom vård och omsorgsbranschen.  
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• Stefan är en man i 30- års åldern. Stefan var inskriven cirka ett år i Krami. Idag har han 

en tillsvidare anställning inom lager och logistikbranschen.  

• Anton är en man i 20 års- ådern. Anton är en före detta deltagare i Krami, han har 

tidigare varit deltagare under fyra års tid. Idag har Anton en tillsvidare anställning inom 

fordonsmekaniker branschen.  

• Kim är en man i 30 års- åldern. Kim har varit deltagare i Krami under nästan ett år. Kim 

studerar och arbetar extra inom vård branschen. 

• Jonas är en man i 20 års- åldern. Han har varit inskriven på Krami under tre års tid. Idag 

arbetar han som mekaniker.   

     

6.2. Utbildning och arbete          

Kim, Johan, Erik, Viktor och Stefan har inte slutfört en gymnasial utbildning dock har samtliga 

påbörjat en gymnasial utbildning men på grund av problematikens påverkan valde de att inte 

slutföra utbildningen. Anton och Jonas har gått ut gymnasiet men utan fullständiga betyg. Peter 

skiljer sig från mängden och har avslutat en gymnasial utbildning och en eftergymnasial 

utbildning i form av universitetsutbildning innan sitt deltagande. Efter deltagandet i Krami har 

Johan fått hjälp av Krami att få sitt 1YKB vilket har resulterat i att han har kunnat söka arbete 

inom transport sektorn. Viktor fick hjälp med att påbörja sin vårdutbildning vilket kommer att 

leda till en utbildning som undersköterska. Stefan fick möjlighet att påbörja och avsluta en 

truckutbildning genom Krami vilket resulterade i ett truckkort. Erik fick hjälp att hitta en 

trädgårdsutbildning och senare påbörjade han ytterligare en lärlingsutbildning inom den 

branschen. Varken Peter eller Anton har påbörjat eller avslutat någon utbildning med hjälp av 

Krami.  

 

När det kommer till arbete innan intervjupersonerna deltog i Krami varierade det mellan 

deltagarna. Peter var egenföretagare men präglades av sin dåvarande problematik.  

 

Jag har haft egen firma men all inkomst gick åt problematiken och så och deklarerade inget, 

jag försummade hela företaget och så i princip, så skatteverket konkursade skiten (Peter).  

   

Utöver att Peters företag gick i konkurs, har hans problematik även lett till att han försummat 

flertalet olika arbeten. Erik och Kim har haft arbeten, så kallade ströjobb, där dessa har arbetat 

                                                
1 YKB är en förkortning för yrkeskompetensbevis för förare av tungt gods. 
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kortare perioder på olika arbetsplatser. Viktor fick på grund av att han var stökig i grundskolan 

1975 varva sin skolgång med ett lärlingsarbete där han tjänade tio kr i timmen. Detta övergick 

senare till en heltidsanställning där lönen ökade till 16 kr i timmen. Johan fick inget arbete innan 

han deltog i Krami på grund av att han inte slutförde gymnasiet och därför saknade han sitt 

YKB. Anton har före sitt deltagande i Krami arbetat som timanställd i vårdbranschen, denna 

tjänst förlorade han på grund av sin livsstil. Stefan ansåg sig inte ha någon anledning att arbeta 

då han redan tjänade pengar på ett annat sätt. Jonas hade inte arbetat något innan sitt deltagande 

på grund hans tidigare rådande problematik.  

 

Efter deltagande har Johan idag som det tidigare presenterats fått ett heltidsarbete.  

 

Jag är 100% säker att det är tack vare det otroliga arbete som min handläggare på krami 

gjorde för att hjälpa mig med att fixa mitt YKB som har gjort att jag har fått chansen att 

jobba med det jag gör idag (Johan) 

 

Erik arbetar även idag med det som Krami hjälpte honom med att utbilda sig inom, det vill säga 

plattsättning. Viktor kunde få ett flertal olika praktiker genom Krami men inte i något han var 

intresserad av utan valde att själv kontakta en arbetsgivare där han fick påbörja en praktik som 

senare ledde till ett arbete kombinerat med studier. En aktivitet som Krami anordnade 

resulterade i att Anton tog kontakt med arbetsgivaren där aktiviteten hölls vilket resulterade i 

en provanställning. Kim fick hjälp med att hitta en lämplig utbildning och idag är han i 

slutskedet av utbildningen. Han arbetar parallellt med studierna. Genom Krami fick Jonas hjälp 

att hitta ett arbete som han har haft i fyra år nu.     

 

6.3. Förändringsprocessen  

Kim fick höra om Krami genom privata kontakter och kände att det var rätt tid för honom att 

påbörja ett deltagande hos Krami. Anledningen till att Johan valde att delta i Krami var på grund 

av hans psykiska bekymmer. Han var ständigt rädd och upplevde sig förföljd och hade 

paranoida föreställningar att främlingsfientliga individer skulle döda honom och hans familj. 

Erik fick information om Krami från sin socialsekreterare och kände att det var dags för en 

förändring i sitt liv.  
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jag hade väl gått runt och degat en hel del typ. utan att göra ett skit typ. så det var bara det 

typ. Det var väl viljan att jag fick reda på att det fanns. Sen att jag var tvungen att göra 

någonting, för att komma ur att jag bara degade (Erik). 

 

Peter fick information från sin handläggare på arbetsförmedlingen om Krami efter det att han 

hade sökte upp till 300 olika arbeten utan någon framgång. Han kände att det var dags för 

förändring. Viktor var trött på sin livsstil och kände att han behövde en förändring. Han fick 

information om Krami från andra tidigare verksamheter han varit delaktig i som liknade 

Kramis. Jonas fick information om Krami genom ett informationsmöte Krami höll på ett 

behandlingshem som Jonas var inskriven på. Efter möte kände Jonas att detta var något för 

honom då han vill in på arbetsmarknaden. Stefan upplevde ingen glädje längre och var nära på 

att gå sönder inifrån. Han kände att det var dags att förändra sitt liv annars skulle han bli dödad 

av sina fiender på grund av sin kriminella livsstil. Genom en handläggare på arbetsförmedlingen 

fick han information om Krami. Problematiken som präglade Anton resulterade i en förlust av 

körkort, familjen och hans dåvarande arbete, vilket gav honom en insikt om att han är i behov 

av förändring. Kriminalvården informerade Anton om att Krami kan vara rätt verksamhet för 

att hjälpa honom med att bryta med sin destruktiva livsstil.   

 

Stefan beskrev sig själv som en aggressiv person som inte hade några gränser och tog inte någon 

hänsyn till sin omgivning. Han hade ingen framförhållning och tog varje dag som den är. Under 

sitt deltagande förändrades Stefans uppfattning om vem han är och kan bli, han började känna 

en inre glädje och började se ljuset i tunneln. Stefans ansvarstagande och självförtroende ökade 

stegvis under deltagandet genom bland annat att han fick lära sig att komma i tid. Efter 

deltagandet uppfattade Stefan sig som mer medveten om vikten av ett ansvarstagande och att 

få samt ge respekt på ett annat sätt än det han tidigare var van vid. Han identifierar sig idag som 

en vanlig samhällsmedborgare. 

 

Jag är killen som blev en Svensson till slut, där jag vill vara. Jag är en Svensson som alla 

andra (Stefan). 

 

Peter uppfattade sig inte som kriminell och såg inte sig själv som ett problem innan han deltog 

i Krami, vidare påpekade han att polisen i hans tidigare perspektiv sågs som en onödig del i 

samhället. Däremot har denna bild ändrats under sin tid på Krami då Krami fick han att inse att 

han har ett problem. Krami hjälpte honom med att acceptera sitt förflutna och gav honom 
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redskapen att kunna leva med det. Peter anser även att hans självförtroende i stort sett ligger i 

botten, dels för att han känner sig misslyckad samt att han hade en stor vilja att reda upp sitt liv 

men ständigt uppstod svårigheter med detta på grund av hans problematik. Idag har Peter hopp 

och tillit till vänner, familjen och samhället. Han anser att en delaktighet i Krami bidrar till att 

han uppfattas som mer seriös i sitt arbete med att bryta med kriminaliteten. Kim hade 

svårigheter att identifiera sig överhuvudtaget innan sitt deltagande. Närmaste möjliga 

identifiering var genom hans impulsiva handlingar som skedde utan reflektion. Under sitt 

deltagande började Kim att uppleva sig mer ansvarsfull och mottaglig för hjälpen han fick av 

Krami. Han fick bekräftelse under sitt deltagande på att han var duktig på något. Idag 

identifierar han sig som med sin yrkesroll och som laglydig människa.   

 

Idag identifierar jag mig som en undersköterska kan man väl säga. Och jag är en människa 

som tar ansvar och arbetar och sköter mitt. Jag gör liksom inget dumt. det är min identitet 

idag. En Svensson-ish får man säga. Nää men det är jävligt skönt att vara det (Kim) 

 

 Viktor anser att han förnekade sin problematik, han ville inte se hur illa det verkligen var och 

erkände aldrig det för sig själv. Nu i efterhand har han funderat på om han tidigare hade insett 

vilken destruktiv livsstil han levt hade det kunnat sluta tidigare. 

 

åååh hade man insett fakta där och gått med i sanningen där då hade man ju slutat för 

längesen med allting, skulle alla göra. Det är ingen som vill vara den personen eller den 

människan som man är i aktiv skede. Om man säger våld, stöld droger, rattfylleri etc. Så är 

det ingen innerst inne som vill vara så (Viktor).  

 

Viktor blundade för sin självuppskattning, han bara tutade och körde på, trots att han hade 

förståelse för att det han sysslade med var olagligt. Han beskriver det som att man tappar 

värderingar i den fallande skalan och situationerna samt handlingarna blir bara värre och värre. 

Livssituationen för Viktor förändrades under hans deltagande då möjligheterna till 

försörjningsstöd gavs på grund av att han uppfyllde villkoren från socialtjänsten genom sitt 

deltagande i Krami. 

 

Erik identifierade sig innan sitt deltagande i Krami som en vilsen individ och allt under den 

tiden kändes meningslöst. Samhället och världen var inget han uppskattade. Vidare beskriver 

Erik att en förändring skedde under sitt deltagande i Krami eftersom att hans vardag fylldes 
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med rutiner, vilket i sin tur ledde till att livet började uppfattas som meningsfullt. Erik upplever 

idag att han lever under förbättrade livsvillkor då han har ekonomisk trygghet. Han ger även 

uttryck för att vara medveten om sitt tidigare missbruk och vilka tendenser som finns inom 

honom, vilket han upplever som positivt då hans medvetenhet skapar förutsättningarna för att 

han ska kunna motverka dessa negativa tendenser. Vid frågan om anledningen till att dessa 

förändringar har skett svarar Erik att det är viljan till förändring som varit nyckeln till framgång 

även fast vägledning av Krami behövts. 

 

nej det är framförallt egen vilja liksom, utan det kommer man inte så jävla långt. Det blir 

aldrig något hållbart iaf. Även om jag tyckte att det har varit helt kolsvart så har det alltid 

funnits en vilja där inne för att göra det till bättre liksom. Ibland behöver man lite knuffar av 

just såna som Krami för att ja, göra nått åt det liksom (Erik). 

 

Anton uppfattade sig själv som en kriminell före sitt deltagande i Krami. Han uppfattade sig 

själv som en individ som lever på skattebetalarnas bekostnad. Anton upplevde en definitiv 

förändring av sin identitet och framför allt sitt självförtroende under deltagandet. Viljan och 

målet att försörja sig själv växte allt starkare. Personalen på Krami har bidragit till ett flertal 

positiva aspekter för Anton bland annat ansvar för ekonomin och acceptera andras villkor samt 

konsekvenstänkande för sina handlingar. Efter deltagandet i Krami har Anton blivit skuldfri, 

har tillsvidare anställning och äger en villa. Idag arbetar han ideellt för att hjälpa människor 

som är i den sits som han har varit i.   

 

 Jag skänker pengar till exempel till KRIS, jag åker ut och pratar med folk och berätta om 

min historia, jag vill göra samma skillnad som Krami gjorde för mig (Anton). 

 

Jonas kunde inte identifiera sig innan sitt deltagande i Krami och hade svårigheter att förklara 

varför det var på det viset. Under sitt deltagande började Jonas få grepp om vem han ville vara 

och vad identitet innebar. Han upplevde även att han började få ett bättre självförtroende och 

större ansvarstagande. Efter sitt deltagande då Jonas hade fått ett arbete med hjälp av Krami 

resulterade det i att han upplevde sig som mer ansvarsfull eftersom att han kunde börja betala 

sina egna räkningar och kunde lämna behandlingshemmet för att stå på egna ben. Johan var 

framgångsrik som ungdomspolitiker men en händelse som resulterade i att han blev dömd 

vände upp och ner på hans liv, han gav upp allting och identifierade sig som misslyckad då han 

levde på sin flickvän vilket resulterade i att de båda fick leva på existensminimum. Krami gav 
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Johan möjligheten att gå i kognitiv beteendeterapi vilket resulterade i en ökad medvetenhet om 

sig själv samt växte hans självförtroende. Efter sitt deltagande i Krami beskriver Johan att hans 

livsglädje samt livsvillkor förändrades i positiv riktning då han fann glädje och meningsfullhet 

eftersom han kunde försörja sin familj. Johan identifierar sig i dag som en familjeförsörjande 

man som fortfarande arbetar med sin personliga utveckling. 

 

Som en hårt arbetande man som försörjer sin familj, men jag har inte riktigt läkt färdigt, men 

har kommit en lång bit på vägen(Johan). 

 

Kims inställning till personen han var före sitt medverkande i Krami har han svårt att beskriva. 

Det har skett en allt för stor förändring. Han känner ingen tillhörighet till den han har varit då 

det är stor skillnad mellan då och nu. När Jonas blickar tillbaka till den personen han var före 

sitt deltagande i Krami ser han en nervös och rädd kille som är omedveten om framtiden och 

inte har några framtidsplaner. Idag är Johans inställning till personen han var före sitt 

medverkande i Krami en fegis, en som inte tog ett vuxet ansvar för sig själv. Viktors inställning 

till personen han var före sitt deltagande var en individ som är oduglig, oansvarig och slarvig 

mot sig själv och omgivningen. Han var någon man inte vill vara, någon som man inte ska 

umgås med. Stefans inställning till den personen han var före sitt deltagande var en destruktiv 

individ. 

 

Han kan dra åt helvete den personen, det förstörde hela mitt liv ett bra tag, man var ingen 

människa, man var ett monster som sagt, man levde på kriminalitet och det är inte det livet 

ska gå ut på (Stefan). 

 

Antons inställning till personen han var innan sitt deltagande var att den personen inte förstod 

sin fulla potential om vad han kunde uppnå i livet. 

 

Jag hade inte allt i världen, man vill inte vara en etta när man kan vara en tia liksom (Anton). 

 

Eriks inställning till personen han var före sitt medverkande sticker ut från ovanstående 

deltagare då han inte har en negativ syn på den han var. 

 

Jag utvecklas fortfarande och kommer alltid att göra det. Det var endast en period i mitt liv, 

även om det var helt åt helvete typ så är det en del av mig liksom, det var något jag var 
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tvungen att gå igenom liksom, jag ser inte ner på det och ångrar inte det heller direkt. Det var 

som det var (Erik). 

 

6.4. Relationen till samhället 

Erik upplevde sig inte som en del av samhället före sitt deltagande i Krami, till stor del berodde 

denna upplevelse på grund av osäkra anställningsvillkor, då han enbart arbetade kortare 

perioder. Mellan anställningarna levde Erik på försörjningsstöd vilket bidrog till upplevelsen 

av att stå utanför samhället. Utöver Krami har Erik mottagit hjälp från liknande 

samhällsinstanser och av sin familj för att bryta med sitt destruktiva liv. Under sitt deltagande 

upplevde Erik sig mer inkluderad i samhället, men kunde inte precisera exakt varför. Hur 

samhället uppfattade och behandlade honom ansåg han inte som viktigt. Idag uppfattar han sig 

som en del i samhället då han arbetar på ett av Sveriges största byggföretag. Kim anser att om 

någon är delaktig i samhället har denne person ett arbete, har kollegor och framförallt 

någonstans att bo. Det saknade Kim och därför upplevde han inte sig delaktig i samhället under 

sitt deltagande i Krami. Under sitt deltagande på Krami började Kim att känna sig mer 

inkluderad i samhället på grund av att han började känna sig lite som alla andra. Efter sitt 

deltagande känner han sig fullständigt inkluderad. Detta eftersom att han inte har berättat för 

någon i sin skola eller arbete om sin tidigare problematik. Jonas upplevde inte sig inkluderad i 

samhället varken före eller under sitt deltagande i Krami. Utan när Jonas fick en anställning 

och började betala skatt istället för att han skulle kosta samhället pengar kände han sig delaktig 

och inkluderad i samhället. Anton ansåg sig vara på samhällets botten för att han levde på 

skattebetalarnas bekostnad och hade en lägenhet vilket socialtjänsten betalde för. Jag var en 

parasit för samhället (Anton).  

 

Krami är den enda instans som hjälpt Anton att bryta med sitt kriminella liv och återanpassa 

honom i samhället. Hans familj ansåg inte honom värd hjälp om han själv inte hade viljan till 

förändring. Under deltagandet upplevde Anton sig mer inkluderad i samhället då han påbörjat 

sin förändringsprocess att återanpassas i samhället. Arbetet var helt avgörande för att Anton 

skulle känna sig fullständigt inkluderad i samhället av både familj och övriga i sin omgivning. 

Idag anser han sig vara på toppen i samhället. Johan upplevde sig som en del i samhället före 

sitt deltagande på grund av sitt politiska engagemang. På grund av sin dom valde han att avstå 

alla politiska uppdrag vilket resulterade i ett avståndstagande från samhället och även under sitt 

deltagande upplevde han fortfarande en avsaknad av tillhörighet i samhället. Med tiden under 

deltagandet fick Johan insikt om att han ändå var en del av samhället. Efter deltagandet upplever 
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han sig som en del i samhället eftersom att han är inkluderad i arbetsmarknaden. Viktor 

beskriver att han såg sig själv som en belastning för samhället före deltagandet i Krami eftersom 

att han varken hade bostad eller kunde försörja sig själv. Känslan av tillhörighet till samhället 

fanns inte. Viktor har förutom Krami mottagit hjälp från andra samhällsinstanser däremot tog 

familjen avstånd från honom. Under deltagandet så upplevde han att han var på väg in i 

samhället, han befann sig på en acceptansnivå på grund av sitt deltagande. Vidare upplevde 

Viktor sig delaktig i samhället på grund av att han uppfyllde kraven och förväntningarna som 

samhället hade på honom. Peter ville innan sitt deltagande förändra samhället, han såg stora 

brister i samhället och upplevde ett personligt misslyckande eftersom att han inte var kapabel 

att förändra det. Detta resulterade i att han kände sig utanför och missförstådd. Peters familj 

och sociala nätverk försökte hjälpa honom genom att sätta ultimatum på honom, just där förstod 

han inte syftet med ultimatumet likaväl som att de inte förstod hur svårhanterlig det är att bryta 

med den destruktiva livsstil han hade. Peter har dåliga erfarenheter av socialtjänsten då han före 

sitt deltagande i Krami upplevde att han inte fick den hjälp han var i behov av, utan det var mer 

anklagelser, hot och straff han mottog. Idag upplever Peter att han pendlar mellan att vara 

inkluderad och exkluderad i samhället. Han ser en markant skillnad i hur socialtjänsten bemöter 

honom idag jämfört med före sitt deltagande, idag är socialtjänsten tillmötesgående. Stefan 

upplevde sig inte som inkluderad i samhället före sitt deltagande i Krami. Han ansåg sig inte 

vara i behov av samhällets hjälp likaväl som han inte ansåg sig behöva bidra med något. Hans 

familj hade ingen aning om hans problematik och kriminella livsstil eftersom att han levde ett 

dubbelliv. Hade de haft vetskap så tror han att de hade varit högst behjälpliga med att hjälpa 

honom att bryta med denna livsstil. Under Krami deltagandet förändrades Stefans syn på 

samhället och han började uppleva sig själv som delaktig, eftersom att han förstod vilken 

snedvriden syn han hade på samhället och dess syfte. Efter Krami deltagandet känner Stefan en 

samhällstillhörighet då han arbetar och betalar skatt och bidrar till välfärden. 

 

6.5. Deltagarnas intryck av Krami 

Peter, Jonas, Erik, Anton, Johan, Kim och Stefan ansåg att gemenskapen mellan deltagarna och 

personalen i Krami var något positivt, då de hade gemensamma upplevelser och upplevde 

tillhörighet genom att arbeta för att uppnå liknande mål. Likaså bidrog studiebesöken och 

utflykterna till att stärka gemenskapen hos Krami deltagarna. En annan aspekt som ovanstående 

deltagare upplevde var det positiva bemötandet de fick av personalen på Krami. Personalen såg 

inte dessa som en siffra i ett system utan bemötte varje enskild individ som en människa i behov 
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av hjälp. Ytterligare en aspekt som lyftes av ovanstående deltagare var uppmuntran till att inget 

är omöjligt, utan vill man så kan man så länge man inte ger upp.  

 

Vill du jobba som psykolog men inte har utbildning så sök det ändå, inget är omöjligt man vet 

aldrig (Stefan). 

 

Viktor däremot skiljer sig från övriga deltagare i vad han ansåg vara positivt med Krami 

deltagandet. Han ansåg att den positiva aspekten var att Krami räknas som en sysselsättning, 

vilket uppfyller ett av flera krav som socialtjänsten har för att kunna få försörjningsstöd. 

Ytterligare var samverkan mellan de tre olika myndigheterna positivt eftersom det underlättade 

all kontakt han hade med dessa myndigheter.  

 

Stefan stötte på motgångar under sitt deltagande då han upplevde det som att han trädde in i en 

helt ny värld där det var noga att passa tider och leva ekonomiskt begränsat. Detta resulterade i 

att han fick ett återfall i sin problematik då pressen upplevdes som för hög. Viljan var det 

avgörande verktyget för att motverka att Stefan inte återföll ännu en gång. Även Erik fick ett 

återfall i sin problematik, nolltoleransen som finns hos Krami resulterade i att han blev avstängd 

under en kort period, vilket var verktyget som fick honom på rätt spår igen. Viktor upplevde 

inte att det uppstod några motgångar då han är en optimistisk och viljestark person, vilket 

skapade förutsättningar för en mentalitet som krävs för att bryta med sin kriminella livsstil. För 

Anton var den största motgången att företagen oftast krävde ett belastningsregister som i hans 

fall hade anmärkningar vilket resulterade i att han inte fick arbeten som han sökte. Peter ansåg 

att den byråkratiska delen var påfrestande. Ytterligare ansåg Peter att begäran av att söka alla 

sorters arbeten var en motgång för honom då han är högutbildad. Johan upplevde motgångar 

nästan dagligen i början av sitt deltagande på grund av sin rädsla att visa sig på offentliga platser 

och valde att stanna hemma vissa dagar. Genom att personalen på Krami ringde honom dagligen 

samt att sambon uppmuntrade honom till att fortsätta delta resulterade i att denna rädsla 

reducerades. Jonas upplevde ingen motgång under sitt deltagande men däremot efter sitt 

deltagande då han skulle börja arbeta. Det var helt nytt för honom att vakna tidigt och jobba 

åtta timmar om dagen, detta tyckte han var jobbigt. Kims motgångar under sitt deltagande var 

att bli nekad arbete av olika företag men personalens uppmuntran resulterade i att han tog nya 

tag och kämpade på.    
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Johan anser att det enda negativa med Krami var att de stängde ner verksamheten och 

förflyttade den till en annan stad. Viktor, Jonas, Kim och Anton kunde inte uttala sig om något 

negativt med Krami, varken i upplevelser eller utformandet av verksamheten. Peter lyfter en 

negativ aspekt där han tror att Krami lovar allt för mycket. Han ser inte skillnaden mellan att 

söka jobb på plats hos Krami eller hemifrån. Hans uppfattning var att Krami kunde tillgodose 

honom med arbetsgivare som inte tog hänsyn till hans belastningsregister. Erik ansåg sig 

missplacerad under hans deltagande då han fortfarande definierade sig som icke kriminell. 

Dessutom ansåg han att uppmuntran till att söka arbete var för att verksamheten ska kunna 

uppvisa goda resultat.  

 

Det som var negativt med det är att det var väldigt inriktat att man ska ut i arbete liksom, och 

ibland kändes det som att det var det ända viktiga typ för deras organisation, så att de kan 

visa att man har kommit ut i arbete typ mer än en själv som person, lite så (Erik). 

 

Stefan lyfte att ibland kunde uppmuntran till att söka jobb leda till att han kände en stor press 

på sig själv. Detta resulterade i argumentation med personalen. Samtliga deltagare anser inte 

att en förändring eller förbättring krävs i verksamheten. Förutom Johan som tycker att det borde 

finnas flera Krami verksamheter eftersom Krami gör ett bra jobb för människor som är i behov 

av hjälp. 

 

Erik beskriver sin tid på Krami som tråkig men nyttig. Många av föreläsningarna uppfattade 

han som inriktade mot kriminalitet och mindre mot självförändringprocessen. Anton beskriver 

sin tid på Krami genom en god sammanhållning.  

 

För alla har någonting i bagaget, alla har varit med om något, alla tar hand om varandra, 

alla stöttar varandra liksom, oavsett om de är handledare eller deltagare så är gemenskapen 

man hade där riktigt god (Anton). 

 

Jonas beskriver sin tid på Krami som nyttig och effektiv. Han fick tillfälle att lära sig ta ansvar 

och förstå hur livet fungerar egentligen. Kim beskriver sin tid även som effektiv och väldigt 

givande. Tiden på Krami bidrog även till en förståelse till något han tidigare inte kunde förstå.  

 

Jag hamnade på min första institution när jag var 15 år gammal tror jag. Och då har man 

gått hos psykolog hit och dit och alla psykologer försöker hjälp en men först nu så fattade jag 
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vad alla de här psykiatrerna i hela mitt liv sagt till mig. Det var först nu jag fattade vad de 

menade. Det var nu jag kunde ta emot det vad det var de sa (Kim). 

 

Viktor beskriver sin tid på Krami som en tid fylld med möjligheter att få ordning på sitt liv. 

Ytterligare beskriver han att kontakten med socialen, arbetsförmedlingen och kriminalvården 

gick betydligt smidigare via Krami. Johan ansåg att hans tid på Krami var mycket givande och 

utan Krami samt sin sambos stöd hade han inte kunnat vara där han är idag. Stefan beskriver 

sin tid på Krami som givande då han för första gången i sitt liv hade någon som verkligen 

lyssnade på honom och tog sig tid till att finnas där för honom. Vidare förklarade han att 

kontexten på Krami lockade fram en annan sida av honom som han inte kände igen, han är idag 

stolt över sin tid på Krami. Peter beskriver sin tid på Krami som spännande, fast att det har varit 

ansträngande att ta sig dit. Det har varit givande att få möjligheten att träffa människor i en 

liknande sits som han befinner sig i. Tiden på Krami har även bidragit till ett större 

initiativtagande vid arbetssökandet. Det som varit mest avgörande för att Johan skulle fullfölja 

sitt deltagande i Krami, var helt klart enligt honom själv samtalen med personalen och resurser 

som kognitiv beteendeterapi, vilket resulterade i att han till stor del blev av med sin paranoia. 

Det som var avgörande för Stefan att fullfölja sitt deltagande i Krami var den uppmuntran och 

vägledning han fick av personalen. Det som var mest avgörande för Anton skulle fullfölja sitt 

deltagande i Krami var gemenskapen, bland annat berättade han om en årlig aktivitet där 

deltagare och före detta deltagare träffas och tävlar mot andra Krami verksamheter i olika 

sporter. Detta bidrog till att han fick erfara hur bra det gick för andra och resulterade i att han 

själv strävade efter att uppnå samma mål. Erik anser att den avgörande insatsen för sitt 

fullföljande av deltagandet har varit hans egen insats, samt hans socialsekreterare som fick 

honom att gå dit. 

 
7. Analys  

Detta kapitel avser att presentera vår analys av resultatet. Analysen har skett genom de begrepp 

och teorier som finns under teorikapitlet: erkännande, makt och social responsivitet. 

Utgångspunkten för analysen grundar sig i syftet och frågeställningen. 

 

7.1. Utanförskap och brist på erkännande 

Detta tema berör deltagarnas tillvaro under deras problematiska period som ägde rum före deras 

deltagande i Krami. Deltagarnas problematiska tillvaro före sitt deltagande förstår vi genom 

brist på erkännande på olika nivåer.  
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Samtliga deltagare har före sitt deltagande i Krami levt ett liv som kantats av kriminalitet och 

missbruksproblematik. Livsvillkoren för deltagarna har inte varit optimala varken i boende eller 

försörjningsform. Majoriteten av deltagarnas familjer valde även att ta avstånd från deltagarna. 

De hade inga framtidsplaner och för vissa uppstod rädslan för att mista sina liv. Detta har 

slutligen resulterat i en vilja till förändring av deras livssituation. Utbildning och arbete har inte 

varit särskilt prioriterat i deras liv före deltagandet i Krami. Majoriteten av deltagarna upplevde 

inte en samhällstillhörighet. Hälften av deltagarna upplevde sig exkluderade i samhället på 

grund av att de försörjde sig med hjälp av socialtjänsten samt att de befann sig längst ner i 

samhällshierarkin.   

 

Honneth (2003) menar att alla människor är i behov av ett erkännande och delar upp 

erkännandet i tre olika nivåer samt att dessa erkännanden är processer som bidrar till ett 

självförverkligande hos människor. Brist på erkännande kan resultera i svårigheter att 

identifiera sig, skapa en god relation till sig själv och uppskatta sig själv (Honneth, 2003:102–

107).   

 

Dagens samhälle representerar ett kunskapssamhälle som ställer höga krav på sina medborgare 

i form av utbildningar, arbetserfarenheter och moraliskt klanderfria bakgrunder för att vara 

attraktiva på arbetsmarknaden (Therborn, 2012). Att deltagarna inte uppfyller samhällets krav 

på utbildning och arbetserfarenhet har medfört att vi ser svårigheter för deltagarna att få uppleva 

att dennes behov eller begär har ett värde för andra. Det vill säga att ett erkännande på den 

första nivån har deltagarna inte fått innan sitt deltagande i Krami. Bristen i att motsvara kraven 

som arbetsmarknaden ställer på medborgarna tolkar vi har skapat svårigheter för deltagarna att 

uppleva sig uppskattade och dugliga. Att deltagarna har varit tvungna att söka bidrag från 

socialtjänsten har visat sig resultera i att de upplevde sig som exkluderade från samhället. 

Deltagarna ansåg inte att ”normala” människor lever på socialtjänsten. Vi tolkar det som att 

deltagarna upplevde försörjningsstödet som ett misslyckande av att inte klara sig själva och 

vara inkluderade i samhället, vilket kan betraktas som ytterligare en brist på erkännande. Detta 

relaterar vi till Honneths (2003) erkännande på den andra nivån, där deltagarna inte fick ett 

erkännande av att tillhöra samhället som majoriteten av samhällsmedborgarna. Att familjen tog 

avstånd från deltagarna har resulterat i att en avsaknad av den tredje nivån av ett erkännande 

existerar genom att deltagarna inte blev uppskattade för vilka de var. Familjernas 

avståndstagande från deltagarna är en bekräftelse på att inte vara accepterad för vilka 

personerna är och vilka handlingar de utför. Resultatet belyser även att majoriteten av 
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deltagarna inte uppskattade sig själva för de handlingar de utförde och tankesätt de hade före 

deltagandet i Krami. Dessutom fanns svårigheter för deltagarna att identifiera sig med vilka de 

tidigare varit. Anledningen till denna uppfattning tolkar vi beror på bristen på ett erkännande 

på både den första, andra och tredje nivån i deltagarnas närmiljö såväl som i samhället. Vi 

menar att bristen på erkännande inte hjälper deltagarna att återanpassas i samhället, utan håller 

fast deltagarna i kriminaliteten. Vi menar att brist på erkännande till och med kan öka brottsliga 

handlingar eftersom deltagarna finner någon form av erkännande i sin kriminella omgivning 

istället för erkännande från familjen, vännerna och samhället. Att inte kunna få möjligheten att 

identifiera sig på grund av bristen på erkännande av sin närmiljö och samhället leder till 

svårigheter med att förstå vad som är rätt och fel i sina beslut och handlingar. Det vill säga att 

utan en identitet upplevs tillvaron inte som meningsfull. Vår hypotes är att kriminella personer 

har en avsaknad av ett socialt nätverk som bidrar till att skapa trygghet hos personerna. 

Utbytesrelationerna mellan kriminella syftar endast till individuell egenvinning och hänsyn tas 

inte till varandra eller den omgivning som befinner sig runt om. Att vara kriminell anses som 

ett avvikande beteende av majoriteten av befolkningen i samhället. Detta resulterar i att 

kriminella personer har det svårt att få trygghet och hjälp eftersom det som anses vara avvikande 

upplevs som obehagligt av samhällsmedborgarna där ett avståndstagande oftast blir resultatet 

istället för att bidra med insatser för att motverka kriminalitet. Vi menar att ta avstånd från de 

som är avvikande skapar inte förutsättningarna för att etablera erkännande hos kriminella 

personer i sin närmiljö och av samhället. 

 

7.2. Kramis metod: Självdisciplinering och social responsivitet  

I detta tema kommer det att redogöras för vad som sker i Krami och hur deras metod ser ut och 

hur den fungerar. Vidare kommer det att belysa de samband som finns mellan de processer av 

disciplinering, sociala responsiviteten och erkännande som sker i programmet. 

 

Krami arbetar för att öka deltagarnas förståelse för hur saker och ting fungerar i samhället och 

vilka normer och värderingar som råder. Exempelvis att komma i tid, visa ömsesidig respekt, 

ta ansvar, kunna samarbeta med andra, behärska sin impulskontroll och ta emot direktiv. 

Praktiken som erbjuds och utbildningen som Krami använder sig av syftar till att få deltagarna 

att närma och etablera sig på arbetsmarknaden. Hos Krami råder en nolltolerans gentemot 

kriminella handlingar vilket innebär att deltagare som missköter sig blir avstängda och om inte 

förbättring sker blir de tillslut uteslutna. 
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Foucault (2008) beskriver att självdisciplinering uppstår genom att vi handlar efter vad som 

förväntas av oss människor. Genom konsekvenser av våra handlingar kan människor skapa sig 

förståelse för vad som är rätt och fel. Det vill säga att man självdisciplineras. Inom alla 

disciplinära system finns straffmekanismer som består av rättskippningsmetoder. För att 

disciplineringen ska ske samt reproduceras är det viktigt att denna typ av maktutövning gäller 

alla samhällsmedborgare och synliggör de som bör belönas eller straffas utifrån sina handlingar 

(Foucault, 2008:216, 227). Att personer som inte utför handlingar som förväntas av omgivning 

leder till straff vilket skapar incitament för att självdisciplinera sig för att undvika framtida 

bestraffningar. Vår tolkning är att Kramis sätt att arbeta bidrar till att deltagarna ges kunskaper 

och förmågor som leder till att de får makt över sina liv. På nytt får deltagarna möjligheten att 

ta till sig kunskaper om rådande normer och värderingar i Krami vilket skapar förutsättningarna 

för att självdisciplineringen ska kunna fungera och dessa normer och värderingar grundar sig i 

samhället. Om deltagarna inte följer Kramis förväntningarna på dem så blir de avstängda, vilket 

skapar förutsättningen för att deltagarna ska kunna förstå vikten av konsekvenserna av att inte 

göra det som förväntas av en. Genom att deltagarna under vägledningsperioden få insikter om 

vikten av bland annat komma i tid, kunna ta emot direktiv bidrar det till att skapa en förmåga 

till självdisciplin.  

 

Asplund (1987) ger uttryck för vikten av social responsivitet, vilket anses vara ett mänskligt 

behov att kommunicera med andra och socialisera sig. Den sociala responsiviteten innebär att 

människor utför handlingar i avsikt att få respons och bekräftelse av omgivningen (Asplund, 

1987:29). Motsatsen till social responsivitet är asocialitet och responslöshet. Den asocialt 

responslösa individen beskrivs som svår att skapa en relation till, är misstrogen och skeptisk till 

vad som sker i motsats till responsiva individer som är lätta att skapa en relation till och som 

inte bär på en rädsla att ge sig in i nya situationer (Asplund, 1987:218). En person kan befinna 

sig i den konkreta socialiteten och den abstrakt socialiteten. Konkret socialitet involverar 

familjen och umgängeskretsen och präglas av känslor som glädje, sorg och aggressioner. I den 

abstrakta socialiteten finns ingen gemenskap och präglas av en avsaknad av känslor och syfte 

(Asplund, 1987:170–171). 

 

Vår tolkning är att Kramis metod är att upprätthålla en balanserad relation mellan social 

responsivitet och asocial responslöshet. När Krami upprätthåller denna balans skapas 

förutsättningarna för att deltagarna ska kunna etablera en gemenskap sinsemellan samt med 

personalen. Gemenskapen tolkar vi som en av de viktigaste komponenterna som deltagarna 
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upplevde under sitt deltagande i Krami. Gemenskapen mellan deltagarna kan tolkas som ett 

uttryck för den konkreta socialiteten där deltagarna upplever känslor som glädje och tillhörighet 

i ett sammanhang. Däremot är relationen mellan deltagarna och personalen till en viss del 

konkret men samtidigt också abstrakt. Det finns en balans mellan den konkreta socialiteten och 

den abstrakta socialiteten hos Krami. Det är personalen som skapar denna balans när de arbetar 

med att omforma deltagarna till att följa normer och värderingar som en övervägande majoritet 

i samhället delar. Om den abstrakta socialiteten är övervägande finns risk för att deltagarna blir 

för disciplinerad vilket resulterar i deltagarna blir främmande för gemenskapen och 

verksamheten de deltar i och utvecklar med tiden en risk för utbrändhet eller ett motstånd. Den 

konkreta socialiteten ska inte heller dominera över den abstrakta då finns risk för att incitament 

saknas för viljan till att förändras och deltagarna kan finna sig nöjda med gemenskapen som 

den är. Målet för Krami och dess personal blir således att aktivt arbeta för att deltagarna ska 

acceptera den självdisciplin som är en viktig del i den abstrakta socialiteten. Det innebär att 

fylla en funktion i samhället samt vara en god samhällsmedborgare som arbetar, försörjer sig 

själv och gör rätt för sig. Detta sker genom inslag av asocial responslöshet där Krami personalen 

tränar deltagarna till att vara responslösa för att istället uträtta det de ska i viss mån samtidigt 

som de blir socialt responsiva genom gemenskapen bland deltagarna. Genom detta upprätthålls 

en balans mellan att vara socialt responsiv och asocial responslös vilket innebär att deltagaren 

befinner sig i den konkreta socialiteten och samtidigt i den abstrakta socialiteten. Vi tolkar det 

som att när denna balans upprätthålls skapas förutsättningarna för att deltagaren ska 

självdisciplineras och fullfölja sitt deltagande hos Krami och i förlängningen kunna anpassa sig 

till de villkor som gäller i arbetslivet. 

 

Brist på erkännande har också innebörden brist på social responsivitet enligt vår mening. 

Genom att inte få erkännande som nämnts i temat: utanförskap och brist på erkännande leder 

det till att människor upplever en begränsning i sin socialitet och responsivitet. Erkännande och 

social responsivitet är enligt Asplund (1987) och Honneth (2003) ett mänskligt behov. Vi menar 

att ett samband finns mellan dessa två begrepp, där en avsaknad av erkännande från sin 

gemenskap, omgivning och samhälle finns, existerar det även en brist på social responsivitet. 

Vidare menar Asplund i dialog med Michel Foucault att människor i olika situationer under 

historien fråntagits sin möjlighet att vara responsiv på det sätt individen är van vid och förväntar 

sig för att i nästa skede återfå responsiviteten i en transformerad form. Asplund använder 

fängelset som exempel där den intagne ska lyda olika regler, tidvis är isolerad, ska arbeta och 

får kommunicera med andra under vissa betingelser. När en viss responsivitet sedermera 
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erbjuds, som att fritt samtala på rastgården, förverkligas förväntan på responsivitet fast i 

begränsad utsträckning som individen kan komma att vänja sig vid. Att återfå begränsade 

responsiva möjligheter ger då en viss tillfredsställelse och individen anpassar sig över tid till 

den ordning som gäller (Asplund, 1987:76ff). Vi anser att dagens samhälle i högre utsträckning 

är abstrakt på grund av den individualisering som moderniteten medfört. Vår hypotes är att 

detta har resulterat i att människor begränsas i sina val genom allt fler lagstiftningar som kan 

bidra till ett främlingskap för vem man är och vilka handlingar som anses godtagbara i 

samhället. Därför är huvudinslaget i Kramis metod att upprätthålla balansen mellan konkret 

socialitet och abstrakt socialitet samt självdisciplinering är av stor betydelse för en lyckad 

självförändringsprocess som ska resultera i en etablering på arbetsmarknaden. 

 

7.3. Att uppnå erkännande 

I detta tema förklaras vikten av att få erkännande och hur erkännandet skapar förutsättningen 

för att lyckas bryta med sin destruktiva livsstil och åter uppleva sig som en del av samhället.  

 

Samtliga deltagare har efter sitt deltagande i Krami etablerat sig i samhället genom att ha börjat 

arbeta, utbildat sig och inte längre ha en relation till kriminaliteten. De upplever heller inte en 

relation till den person som de var före deltagandet i Krami. Vår tolkning är att deltagarna efter 

sitt deltagande har kunnat förverkliga sig genom att bli erkända av sin omgivning och samhället 

med hjälp av Krami. Deltagarna har blivit erkända genom ett flertal olika processer. Honneth 

(2003) delar upp erkännandet i tre olika nivåer (Honneth, 2003:105–107). Den första nivån av 

erkännandet för deltagarna har skett genom att familjen återigen har tagit upp och etablerat en 

stark relation med dem, vilket har bidragit till att deltagarna upplever att de återigen har ett 

värde för någon annan. Genom att deltagarna självmant har valt att genomföra ett deltagande 

hos Krami har de bevisat för familjen att de är redo för en självförändring och har insikt om att 

deras tidigare handlingar varit fel. Insikten tror vi bidrar till att deltagarna inte längre ses som 

avvikande och uppfattas inte längre som obehagliga av sin familj. Även arbetsgivarna 

involveras i första nivån eftersom dessa har valt att anställa deltagarna vilket innebär att 

deltagarna tillfredsställer ett behov och får ett värde hos arbetsgivarna. Deltagarna får genom 

arbetsgivarna möjligheten att fylla en funktion på arbetsplatsen och vi anser att deltagarna då 

kan uppleva att de fyller en funktion i samhället genom deras inkludering på arbetsmarknaden. 

En annan typ av erkännande som uppstått är när deltagarna har slutfört sitt deltagande hos 

Krami som resulterar i att de upplever en känsla av stolthet på grund av deras självförändring. 

Denna stolthet tydliggörs genom att de går vidare och inte längre är beroende av Kramis hjälp. 
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Erkännandet som deltagarna upplever efter sitt deltagande avbryts inte efter en viss tid, utan 

fortskrider kontinuerligt exempelvis genom att de blev tillfrågade att medverka i denna uppsats 

vilket i sin tur är ett erkännande av att de har lyckats att bryta med kriminaliteten. 

 

I den andra nivån har deltagarna fått ett erkännande genom att inte längre behöva ta hjälp av 

olika samhällsinstanser såsom socialtjänsten, arbetsförmedlingen etc. Eftersom deltagarna med 

hjälp av Krami etablerat sig på arbetsmarknaden anser vi att det har resulterat i en 

självförsörjning där de har möjligheten att skaffa sig en egen bostad och deras tillvaro blir 

därmed tryggare. De upplever sig tillräkneliga precis som majoriteten av samhällsmedborgarna. 

En annan variant av erkännande i denna nivå existerar genom att de tillhör som tidigare nämnts 

en ny gemenskap, vilket tillskriver dem ett erkännande utifrån den förändring som skett i deras 

liv och för vilka de är idag. I den tredje nivån upplever deltagarna att de blir erkända genom att 

de arbetar, gör rätt för sig och bidrar till samhället genom att betala skatt, vilket de tidigare inte 

gjorde. Att deltagarna får möjligheten att betala skatt upplever de som ett kvitto på ett 

erkännande från samhällets sida. Deltagarna har således ett värde för samhällsgemenskapen de 

ingår i, då de bidrar till välfärdens existens och utveckling. 

 

Genom att deltagarna har skapat sig förutsättningarna att kunna självförverkliga sig har det 

bidragit till att deltagarna kan bestämma och kontrollera över vad som ska ske i deras liv och 

framtid. Sammanfattningsvis har förändringsprocessen varit lyckad för samtliga deltagare. Alla 

deltagare beskriver att de har fått ordning på sina liv och i dagsläget har fungerande vardagar 

utan kriminalitet. Vi antar att om en förändringsprocess ska bli lyckad behövs dessa typer av 

erkännanden. Dessutom kan det vara av stor vikt att deltagarna är socialt responsiva under 

förändringsprocessen. Det krävs av deltagarna att de är mottagliga för de insatser som Krami 

bedriver och det är man endast när man är socialt responsiv. Förmodligen är de deltagare som 

har hoppat av eller misslyckats individer som karakteriseras av asocialitet och responslöshet, 

det vill säga att de inte har varit eller är mottagliga för de insatser som erbjudits. Asociala 

responslösa individer präglas av att vara skeptiska och är aldrig med helhjärtat i den pågående 

sociala processen. Efter sitt deltagande upplever alla deltagare tillhörighet till samhället och 

anledningen varför deltagarna upplever en tillhörighet grundar vi i att de lyckats med sin 

självförändring. Genom att de har blivit av med stigmatiseringen och fått ett erkännande 

resulterar det i att deltagarna idag har arbete, bostad och är självförsörjande.  
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8. Avslutande sammanfattning och reflektion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka förändringar och effekter Kramis insatser 

har bidragit med för de personer som deltagit i Kramis program. Ambitionen har varit att skapa 

en förståelse på vilket sätt Krami bidragit till förbättrade livsvillkor för deltagarna och vilket 

resultat det får. Vidare har syftet också varit att skapa en förståelse för deltagarnas arbete med 

sig själva och betydelsen av samspelet mellan deltagare och Kramis resurser.  Frågeställningen 

som vi har formulerat och har till avsikt att besvara är följande: 

 

• På vilket sätt har deltagarna upplevt att deras livsvillkor har förändrats efter att ha 

genomgått ett deltagande hos Krami och vad är det i programmet som har bidragit till att 

de kommit ut i samhället och etablerat sig på arbetsmarknaden? 

 

Resultatet belyser att livsvillkoren för samtliga deltagare har förändrats i positiv riktning efter 

deltagandet i Krami. Samtliga har efter deltagandet i Krami etablerat sig på arbetsmarknaden 

vilket har resulterat i att de är självförsörjande, har eget boende och upplever sig inkluderade i 

samhället. Framförallt har ett deltagande i Krami resulterat i att deltagarna har brutit med sina 

kriminella liv och har en fungerande vardag. Ur resultatet av intervjuerna framgick det att 

Krami lyckas med att etablera en förståelse för vilka handlingar som är accepterade i sin 

gemenskap och i samhället när viljan till förändring finns hos deltagarna. Denna förståelse 

involverar bland annat att komma i tid, ta emot direktiv, respektera andra och anpassa sig efter 

rådande normer. Samtliga deltagare har i sina tidigare liv handlat irrationellt och utfört 

kriminella handlingar vilket många gånger har resulterat i ett avvikande beteende med 

utgångspunkt i samhällets rådande normer. Före deltagandet i Krami fanns ingen medvetenhet 

om detta hos deltagarna. Krami har etablerat en insikt om att kriminella och irrationella 

handlingar är något som omgivningen uppfattar som avvikande och kan leda till att 

omgivningen tar avstånd och värsta fall exkluderar personer som uppfattas vara avvikande.  

Krami använder sig av individuella handlingsplaner som är speciellt anpassade efter 

personernas förutsättningar vilket antingen kan vara att fördjupa sin kunskap genom utbildning, 

praktik eller direkt träda in på arbetsmarknaden. Krami utgår från det individuella behovet före 

det kollektiva vilket deltagarna upplever framgångsrikt jämfört med de instanser de tidigare 

tagit hjälp av. Enligt deltagarna väljer Krami att se människans behov framför statistiken och 

andra bakomliggande faktorer.  
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I dagens samhälle är arbete, höga utbildningar och självförsörjning viktiga komponenter som 

anses vara en självklarhet. Samhället ställer höga krav på sina medborgare i form ovanstående 

vilket innebär att var och en ska ha en etablerad självdisciplinering som skapar förutsättningarna 

för att uppnå dessa krav. Dagens kunskapssamhälle skiljer sig från det tidigare industrisamhället 

som inte alls ställde samma höga krav på sina medborgare. Dagens kunskapssamhälle erkänner 

enbart människor om de är tillräckligt självdisciplinerade och uppnår samhällets krav. Att 

uppnå samhällets krav innebär att människor kan fungera i ett samhälle som utmärks av abstrakt 

socialitet och ständigt reproducerar det abstrakta. Därför anser vi att Krami lyckas med att 

upprätthålla balansen mellan konkret och abstrakt socialitet vilket innebär att deltagarna delvis 

formas till normalitet och accepterar samhället som det är vilket leder till ett självförverkligande 

genom olika erkännande av samhället, omgivningen och de själva, vilket är ett mänskligt behov 

enligt Axel Honneth (2003). Denna slutsats är inspirerad av Michel Foucault (2008) då även 

han anser att normalitet skapas genom att acceptera samhället för vad det är och dess krav på 

självdisciplinering. Att Krami upprätthåller balansen bidrar även till att minska risken för att en 

alltför tuff självdisciplinering sker hos deltagarna. En alltför hög självdisciplinering anser vi 

skulle riskera att rubba balansen mellan den konkreta socialiteten och abstrakta socialiteten. 

Rubbas balansen till följd av en hög grad av självdisciplinering kan det resultera i att deltagarna 

blir främmande för sig själva och utbrända i den mån Asplund (1987) beskriver och känner 

inget syfte i att fullfölja sin förändringsprocess och medverkan hos Krami.  

 

Tidigare forskning gjord av Nilsson & Estrada (2009) understryker att arbete är bland det 

viktigaste för att bryta med en kriminell livsstil. Av det skälet förstår vi vikten av Kramis syfte 

att få deltagarna i arbete då det är en del av processen för att bryta sig loss från kriminaliteten. 

Viljan som samtliga deltagare hade för att påbörja förändringsprocessen kan sättas i relation till 

Aresti, Eatough och Brooks-Gordon (2010) artikel som belyser att när kriminella börjar 

definiera sin destruktiva livssituation får de motivation att vilja förändra sig (Aresti, Eatough, 

Brooks-Gordon, 2010:174–175). Vår tolkning av resultatet visar att samtliga deltagare började 

definiera sin situation och upplevde en hopplöshet vilket ledde till kontakt med Krami som i 

sin tur ökade deras självinsikt och vilja till att förändring ska ske. Eatough och Brooks-Gordon 

(2010) forskning visar vikten av att självförändringen inte endast innebär att ta avstånd från 

kriminalitet utan det handlar istället om att utveckla en laglig identitet och inkluderas i 

samhället. Vi kompletterar deras resonemang med att erkännande skapar förutsättningen för att 

utveckla en laglig identitet och inkluderas i samhället, vi anser inte att en av beståndsdelarna är 

viktigare än den andra utan de samverkar och tillsammans skapar förutsättningarna för att 
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lyckas med självförändringsprocessen. Att gemenskapen mellan både personalen och 

deltagarna är av vikt speglar sig i uppsatsens resultat. Maruna och Roys (2007) forskning visar 

att det finns en problematik när en individ ska bryta med ett kriminellt liv då det krävs att man 

bryter sig fri från det förflutna. Att bryta med det förflutna innebär ett avståndstagande från 

bland annat sin tidigare gemenskapskrets. Det kan resultera i svårigheter för individens arbete 

med självförändringen (Maruna & Roys, 2007:114). Vi anser att Krami skapar en stark 

gemenskap mellan deltagarna och personalen i syfte att motverka svårigheter för individens 

arbete med självförändringen. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att frågeställningen är besvarad och syftet uppnått. Eftersom vi i 

denna uppsats utgått från före detta deltagares upplevelser och erfarenheter av Krami så anser 

vi att det skulle vara av intresse att studera deltagare som valt att avbryta sin medverkan. Detta 

skulle vara intressant för att fånga upp deras perspektiv, upplevelser och erfarenheter av vad 

som inte har fungerat under deras medverkan i Krami. Kan avhoppen bero på att balansen 

mellan den konkreta socialiteten och abstrakta socialiteten rubbats genom en alltför hård 

disciplinering? Något annat vi finner av intresse att studera skulle vara betydelsen av den 

samverkan som sker mellan de tre myndigheter är möjlig att generalisera och implementera 

inom andra samhällsorgan för att underlätta hantering av individer som är socialt utsatta samt 

om en samverkan kan öka livsvillkoren bland samhällsmedborgarna 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Bakgrundsfrågor:  

- Kön? 

- Ålder? 

- Deltar du fortfarande eller är du före detta deltagare i Krami?  

- Hur länge har du varit inskriven i Krami? 

- Sysselsättning idag?    

 

Före deltagande i Krami 

• Vilka utbildningar hade du innan deltagandet i Krami? (grundskola, gymnasiet, 

eftergymnasial)   

o Följdfråga: Varför de inte gick ut skolan? Varför gick du klart skolan?  

• Har du arbetat något innan deltagande i Krami?  

o Följdfråga: (Ja)  -Med vad? Tog du själv initiativet att arbeta?     

(Nej) – Varför inte? Ville du jobba?  

• Vad för slags problematik hade du innan deltagandet i Krami? (Kriminalitet, missbruk, 

utanförskap)?  

o  Följdfråga: Motivera varför?  

• Vad fick dig att vilja delta i Krami?  

o Följdfråga: Motivera varför?  

• Hur uppfattade du dig själv innan deltagandet i Krami?  

o Identitet 

o Självuppskattning 

o Livsvillkor 

• Hur såg din umgängeskrets ut innan deltagandet i Krami?  
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Följdfråga: Har ni fortfarande relation? Har de också brutit från kriminaliteten? 

• Upplevde du dig som en del av samhället innan deltagandet?   

• Har du innan ditt deltagande i Krami mottagit hjälp av samhällsresurser? 

• Har du innan ditt deltagande i Krami mottagit hjälp av ditt nätverk, familj etc. 

Under deltagandet i Krami 

• Vad var de positiva aspekterna som du upplevde under ditt deltagande i Krami?  

• Vad var de negativa aspekterna som du upplevde under ditt deltagande i Krami?  

• Vad upplevde du som mindre bra under ditt deltagande? Är det i behov av förändring 

framöver? 

• Upplevde du någon form av förändring under deltagandet? (identitet, självförtroende, 

ansvar) 

• Uppstod det några motgångar under ditt deltagande?  

o om ja, vilka var då verktygen för att motverka dessa i förhållande till Krami? 

• Hur skulle du beskriva din tid på Krami innan du avslutade ditt deltagande? 

• Kan du beskriva på vilket sätt Krami förändrade din livssituation under deltagandet? 

• Upplevde du dig själv som mer inkluderad i samhället under ditt deltagande i Krami? 

• Upplevde du en förändring av hur samhället behandlade och uppfattade dig? 

Efter deltagandet i Krami 

• Vilka utbildningar har du idag?  

• Vilka arbetserfarenheter har du idag?  

• På vilket vis har Krami hjälpt dig med din personliga utveckling?  

o Ansvarstagande?  

o Respekt?  

o Konsekvenstänk?  

o Moral?  

• Vad har Krami bidragit med för din förändring?  

o Följdfråga: Vad har denna förändring inneburit?   

• Inom vilka områden i ditt liv skedde en förändring i önskad riktning? (Boende, 

livsvillkor, ekonomi, trygghet?  

• Hur identifierar du dig idag?  

o Följdfråga: hur tror du andra identifierar dig idag gentemot innan du deltog i 

Krami?  

• Vad tror du är anledningarna till att förändringarna har skett?  
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• Upplever du idag att du är en del av samhället?  

• Har du kommit till rätta med den problematik som rådde innan deltagandet idag?  

• Vilka insatser har varit mest avgörande för ditt fullföljande av programmet?  

• Vad har du för inställning till den personen du var före ditt medverkande i Krami?  

o Upplever du att Krami har bidragit med den uppfattningen du har idag om ditt 

gamla jag?  
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