
 
 

 

 



 
 

 

Abstract 

I denna kvalitativa studie undersöks praktiker i disciplineringsstrategier för att få individer 

med sociala problem att bli anställningsbara. Undersökningen utfördes med alla tillgängliga 

personer på Krami i norra Sverige och fem semistrukturerade intervjuer genomfördes. 

Tidigare forskning om sociala problem, anställningens betydelse och samhälleliga instansers 

samverkan presenteras. Studiens teoretiska ramverk består av teorier om egenmakt och 

motivation (Heule, 2005: Hong et al. 2014), humankapital (Becker, 1993) disciplinering 

(Foucault, 1987) och “The capability approach” (Sen, 2005). Studiens tre huvudsakliga 

resultat är att Krami använder sig av olika disciplineringsstrategier för att kunna anpassa 

deltagarna till de normer och strukturer som existerar i samhället, och göra de 

anställningsbara. Dessa praktiker är utförandet av konsekvenspedagogik, att låta deltagarna ta 

eget ansvar och att synliggöra och utveckla deltagarnas egenskaper. 
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Författarnas tack 

Vi vill tacka Krami-verksamheter i norra Sverige för ert samarbete. Utan er hade denna studie 

inte varit möjlig. Extra tack till vår handledare Daniel Larsson, du är en klippa! 
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Inledning 
Arbetslöshet och kriminalitet är exempel på sociala problem (Jamrozik och Nocella, 1998). 

Sociala problem tenderar att korrelera med varandra, vilket också kriminalitet gör gentemot 

andra sociala problem. Tidigare forskning visar att sociala problem tenderar att undergräva 

individens inkomst, vilket i sin tur ofta späder på problematiken (Jamrozik och Nocella, 

1998). Om sociala problem blir omfattande blir konsekvensen ofta att individen hamnar i 

socialt utanförskap, vilket är vanligt för individer som suttit i fängelse (Jamrozik och Nocella, 

1998). Majoriteten av klienterna inom Kriminalvården lider av social utsatthet och 

utanförskap i samhället (Brottsförebygganderådet, 2017). Den kausala ordningen mellan 

kriminalitet och sociala problem är oklar. Det innebär exempelvis att det inte är givet att 

kriminalitet leder till avsaknad i arbetsförmåga, utan avsaknad i arbetsförmåga kan även leda 

till att en individ blir kriminell. Dessa har även tendens till att förstärka varandra genom att 

kriminella handlingar kan leda till avsaknad i arbetsförmåga och på grund av förlorad 

arbetsförmåga kan kriminalitet öka. Utbildningsnivå, bristande yrkesfärdigheter och svag 

anknytning till arbetsmarknaden är exempel på sociala problem vanliga för individer som 

suttit i fängelse (Sallander och Alvant, 2012). 

 

Svårigheten för före detta intagna att få anställning beror på avsaknad av anställningsbara 

egenskaper som relaterar till de normer och strukturer som råder i samhället. Detta ökar i sin 

tur svårigheten till etablering på arbetsmarknaden (Olofsson, 2014). Stämpeln som kriminell 

kan dominera bilden av en individ långt efter avtjänat straff. Detta får konsekvenser för 

individens “revansch” i samhället och påverkar möjligheterna till anställning (Fitzgerald 

O’reilly, 2014). De individer som besitter motivation till ett liv utan kriminalitet måste själva 

bli mer anställningsbara och få anställning. Många forskare menar att arbete och ekonomisk 

trygghet är en central väg ur sociala problem. Detta gäller även för individer som levt i 

kriminalitet, inte minst för att arbete och inkomst kan hålla individen borta från kriminella 

handlingar. Det kan i sin tur ha positiv påverkan på en individs välmående och samhället i 

stort (Olofsson, 2014; Ruskus, 2008; Reich, 2017; Agan, 2017; Fitzgerald O’reilly, 2014; 

Hong et al. 2014).  Statistik visar att 40 procent av individer som lever, eller har levt i 

kriminalitet är arbetslösa (Skaghammar, 2015) och att 40 procent av studerat klientel 

återfaller i brott efter utförd sanktion (Brottsförebygganderådet 2017). På grund av hög 

återfallsrisk, utanförskap och sociala problem blir dessa individer beroende av samhällets 
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välfärd (Nilsson, 2002). För att erhålla samhällets välfärd och få anställning är villkoret från 

samhälleliga instanser ändrat beteende och kräver i sin tur disciplin (Olofsson, 2014; 

Sallander och Alvant, 2012). Enskilda myndigheter har svårt att klara av att disciplinera 

individer till ett anpassat beteende, detta på grund av att myndigheter inte får och kan 

samarbeta med varandra på klientbasis utan klientens samtycke. För att få detta samtycke har 

myndigheterna Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Socialtjänsten börjat ett samarbete 

med akronymen Krami. Krami är en samhällelig instans vars enda syfte är att göra 

individerna anställningsbara.  

  

Syftet med studien är att undersöka praktiker i disciplineringsstrategier för att få personer med 

sociala problem att bli anställningsbara. I studien kommer praktik från en specifik 

samhällsinstans, Krami, att undersökas. Samarbetsprojektet Krami får genom nationella 

överenskommelser direktiv från staten. Krami arbetar utifrån målet att vägleda individer att 

finna, få och behålla ett arbete. Detta ska leda till ett laglydigt, självförsörjande liv där 

individerna deltar i nya sociala sammanhang (Krami, 2017). För att individen ska bli 

anställningsbar arbetar Krami för att anpassa individen till samhällets normer och strukturer. 

För att nå kunskap inom detta område har aktörer på Krami i norra Sverige intervjuats. Dock 

är Krami inte en myndighet eftersom att varje kommun (via Socialtjänsten) styr de lokala 

överenskommelserna på plats (Krami, 2017). Tidigare forskning om Kriminalvården och 

arbetet kring att möjliggöra anställning för individer som levt i kriminalitet har under de 

senaste decennierna varit begränsat, och endast ett fåtal vetenskapliga studier inom ämnet har 

publicerats (Riksrevisionen, 2015). Förutsättningarna för att minska återfall i brott är därmed 

sämre. Mer kunskap om arbetet med före detta kriminella behövs för att kunna arbeta 

långsiktigt och effektivt med integrering av denna grupp (Riksrevisionen, 2015). 
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Bakgrund 
Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten ansvarar för individer som lever med 

sociala problem och deras återanpassning till samhället. På grund av att myndigheter inte får 

dela uppgifter om klienter mellan varandra utan deltagarnas godkännande försvåras 

anpassningsarbetet (Sallander och Alvant, 2012). För att kunna motverka problemet att 

myndigheterna inte får dela data- och dokumentationssystem, existerar samhälleliga instanser 

som Krami, och gör samarbetet mellan myndigheterna möjligt. Samarbetet existerar för att 

dessa individer har svårt att få arbete. Genom att deltagarna på Krami godkänner att 

myndigheterna får dela information om individen och blir involverade i verksamheten ökar 

individens möjlighet till anställning. Kriminalvården ansvarar för samverkan mellan 

instanserna och deras värdeord “Bättre ut” ska motivera klienter till att fortsättningsvis leva 

ett liv utan kriminalitet och droger (Sallander och Alvant, 2012). Genom ett aktivt arbete från 

samhälleliga instanser att minska återfall i brott, ska trygghet och säkerhet öka 

(Kriminalvården, 2017). Arbetsförmedlingen arbetar med att ge stöd åt de individer som står 

långt från arbetsmarknaden, exempelvis de individer som levt i kriminalitet. Målet med 

samarbetet är att öka chansen för individer som levt i kriminalitet att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden, och därmed bli lagligt självförsörjande (Riksrevisionen, 2004). 

Krami 
Krami är en arbetsmarknadsinsats som genomförs efter avtjänat straff (Skaghammar, 2015). 

Samarbetet startade år 1980 och finns idag på 25 olika platser i Sverige. Kramis syfte är att 

utifrån yrkesinriktad rehabilitering kunna vägleda individer tillbaka till arbetslivet, bli 

självförsörjande och leva ett liv fritt från kriminalitet (Svensson och Persson, 2004). 

Klientelet på Krami är individer som har konsumerat vård i olika former under större delen av 

sitt liv och ansöker själva om sitt deltagande. De individer som passar Kamis målgrupp väljs 

selektivt ut i mån av plats. För att få individer att bli självförsörjande och få anställning 

samarbetar aktörerna på Krami utifrån en gemensam verksamhetsplan där gemensamma 

arbetsuppgifter och mål tillhandahålls1. Utmaningen föreligger i att kunna möta deltagarnas 

behov, samt uppdatera personalen om allt som sker. Resultatet av att kommunikation sker 

muntligt och inte via gemensamt dokumentationssystem leder till ineffektivitet, frustration 

                                                
1 Intervju med personal från Krami, 2017 
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och dubbeljobb2. Verksamhetsplanen består av en nationell överenskommelse mellan 

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen som styr ekonomi, mål och samverkan. För 

respektive kommun har Krami en lokal överenskommelse med Socialtjänsten. Utöver 

verksamhetsplanen föreligger ett nationellt handläggarstöd som beskriver respektive 

myndighets arbetsområde (Krami, 2017). Hur arbete delegeras och utförs bestäms således av 

personal på respektive kontor3. Samtliga aktörer ansvarar för kommunikation med respektive 

myndighet. Arbetsförmedlingen är den enda aktören som i samarbetet har 

myndighetsutövning och får besluta om praktik, lönebidrag, aktivitetsstöd, 

arbetsmarknadsutbildningar och nystartsjobb. Arbetet på Krami utgår ifrån en 

konsekvenspedagogisk metod där deltagarna arbetar utifrån sambandet mellan handling och 

konsekvens4. Pedagogiken ska ses som ett förhållningssätt, snarare än en teknik genom man 

vill manipulera människor (Kurtén-Vartio, 2015). Krami-verksamheterna i norra Sverige tar 

emot cirka 40-50 deltagare per år. År 2016 fick 70 procent av deltagarna på Krami arbete 

(Krami, 2017). 

 

                                                
2 Intervju med personal från Krami, 2017 
3 Ibid.  
4 Ibid. 
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Tidigare forskning 
Nedan presenteras områdets forskningsfält i relation till “Sociala problem som en social 

konstruktion”, “Arbetsgivares betydelse för möjligheten till anställning” samt “Samhällets 

instansers samverkan”. 

Sociala problem som en social konstruktion 
Individer i samhället har olika sociala förutsättningar och dessa kan leda till sociala problem, 

såsom arbetslöshet och kriminalitet (Jamrozik och Nocella, 1998). Dessa sociala problem 

tenderar ofta att ackumuleras, vilket innebär att ett socialt problem ofta leder till att individen 

får fler sociala problem och är därför av problematisk karaktär för både samhälle och individ 

(Jamrozik och Nocella, 1998). Tidigare forskning visar att sociala problem är 

kontextberoende och definieras utifrån rådande normer och strukturer i samhället (Loseke, 

2008; Jamrozik och Nocella, 1998). Vidare innebär detta att ett socialt problem i ett land inte 

behöver vara ett socialt problem i ett annat, och något som ansågs vara ett socialt problem för 

50 år sedan behöver således inte vara ett socialt problem idag. Sammantaget ska sociala 

problem förstås som en social konstruktion som skapas via individers handlande (Loseke, 

2008; Jönhill, 2012; Jamrozik och Nocella, 1998). Sociala problem är även en politisk fråga 

och fördelning av resurser och strukturer kan minska sociala problem (Jamrozik och Nocella, 

1998; Loseke, 2008). 

  

I denna studie undersöks sociala problem utifrån individer som levt i kriminalitet. 

Kriminalitet, socialt utanförskap och frånvaro från arbetsmarknaden kan leda till avsaknad av 

arbetslivserfarenhet, utbildning och brist i tal och skrift. Dessa faktorer är alla avgörande för 

hur anställningsbar och attraktiv en person är på arbetsmarknaden (Reich, 2017; Fitzgerald 

O’reilly, 2014; Hong et al. 2014). Sociala problem kan leda till ekonomisk otrygghet, 

bostadslöshet och utanförskap (Reich, 2017). De sociala problemen kan även förstärka 

varandra, vilket i sin tur kan leda till försämrad social integration och en ökad risk för 

exkludering ur samhället (Jönhill, 2012). 
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Anställningens betydelse 
För att kunna öka individens sociala förutsättningar och samtidigt minska sociala problem är 

anställning essentiell (Ruskus, 2008; Reich, 2017). Anställning är även en utav de främsta 

anledningarna till att individer inte återfaller i kriminalitet efter utförd sanktion, och därmed 

viktigt för ett fungerande liv efter frigivning (Ruskus, 2008; Reich, 2017; Agan, 2017; 

Fitzgerald O’reilly, 2014; Hong et al. 2014; Riksrevisionen, 2004). Längre perioder av 

arbetslöshet ger långsiktiga effekter för individen då kunskap och färdigheter inte underhålls, 

och därmed minskar på sikt. Det resulterar i svårigheter för individen att bli attraktiv på en 

arbetsmarknad som ständigt utvecklas och förändras (Olofsson, 2014). 

 

Tidigare forskning bekräftar att individer som varit kriminella ofta är socialt exkluderade från 

samhället på grund av att rädsla och hot karakteriserar bilden av kriminella individer. På 

grund av den generella bilden av individer med kriminell bakgrund anställer arbetsgivare 

hellre individer utan registrering i belastningsregister (Agan, 2017; Fitzgerald O’reilly, 2014). 

Belastningsregister kan indikera på att individen har svårt att samarbeta, har 

aggressionsproblem, svårt att komma i tid och bristande pålitlighet. Dessa mindre 

eftertraktade egenskaper är något arbetsgivare beaktar och arbetsgivarens syn på kriminalitet 

är därmed väsentlig i processen till anställning (Reich, 2017). Tidigare forskning visar att 

kunskap, utbildning och chans till utveckling ökar individens chans till återanpassning i 

samhället, minskar stigmatisering och ett liv utan kriminalitet (Fitzgerald O’reilly, 2014). För 

att möta detta är Sveriges anstalter så kallade vårdande insatser som arbetar för att utveckla 

individen genom att tillhandahålla dem kunskap och utveckling (Kriminalvården, 2017). En 

utmaning i arbetet med att återanpassa individer i samhället, är att kriminalitet påverkar 

individen negativt i form av dåligt självförtroende, psykisk ohälsa och drogmissbruk. Dessa är 

ofta barriärer för utbildning och återanpassning till samhället, inte minst för att kunna etablera 

sig på arbetsmarknaden (Fitzgerald O’reilly, 2014). Syftet med vårdande instanser är att få 

individen ur kriminalitet, vilket kan ha en positiv effekt på individens fortsatta beteende. 

Frihetsberövandet kan dock ha motsatt effekt och få konsekvenser för individens arbets- och 

kommunikationsfärdigheter (Ruskus, 2008). För att motverka konsekvenserna av att ha suttit 

frihetsberövad, och öka möjlighet till anpassning i samhället spelar samhälleliga aktörer stor 

roll (Fitzgerald O’reilly, 2014). 
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Samhälleliga instansers betydelsefulla samverkan 
I Sverige idag är mer än 40 procent av frivårdsklientelet arbetslösa (Kriminalvården, 2016). 

Tidigare forskning visar att via förebyggande arbete med fokus på integrering av individ i 

samhället kan kriminalitet och de sociala problem som följer reduceras (Kriminalvården, 

2015). På grund av detta är anstalters förberedande arbete nödvändigt och kan öka individens 

möjligheter till anställning och anpassning till samhället (Fitzgerald O’reilly, 2014). 

  

I Sverige har Frivården huvudansvar för att främja klientens anpassning till samhället 

(Riksrevisionen, 2004). Genom samarbete med berörda myndigheter, såsom 

Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Socialtjänsten möjliggörs anpassning för klienterna. 

Trots att lagar och styrdokument föreligger kan avsaknad av vissa specifika bestämmelser 

försvåra samarbetet mellan myndigheterna (Sallander och Alvant, 2012). Strukturella faktorer 

såsom otydliga ansvarsområden, att aktörerna arbetar var för sig, olikheter i struktur, skilda 

mål och ekonomiska intressen, tenderar att försvåra samarbetet mellan aktörerna (Eliasson 

och Segerstedt, 2013). För att kunna arbeta professionellt med brottsförebyggande arbete och 

återanpassning till samhället behöver myndigheterna samarbeta (Sallander och Alvant, 2012). 

På grund av samhälleliga instanser får fler individer chans till arbete och återanpassning till 

samhället. 
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Teoretiskt ramverk 
Studiens teoretiska ramverk innefattar Humankapital (Becker, 1993), The capability approach 

(Sen, 2005), Egenmakt, Motivation (Hong et al. 2014; Ellegård och Nordell, 1997) och 

Disciplinering (Foucault, 1987). Tillsammans presenteras teorierna som en kedja för att 

möjliggöra förståelsen för vad individer med kriminell bakgrund och sociala problem behöver 

för att kunna anpassas till samhällets normer, strukturer och nå anställningsbarhet. 

Individens investerade förutsättningar 
Som tidigare skrivits bör sociala problem förstås som en social konstruktion som utgår från, 

och skapas i sociala sammanhang, i relation till de normer och strukturer som råder i 

samhället (Loseke, 2008; Jönhill, 2012; Jamrozik och Nocella, 1998). Normer och strukturer 

definierar samhälleliga system och vägleder individen till att agera på ett fördelaktigt sätt 

(Olofsson, 2014). Att känna tillhörighet till samhället är viktigt för individens välmående 

(Wilkinson, 2005). Individer i samhället förväntas vara inkluderade i de samhällssystem som 

existerar. Detta behöver dock inte vara synonymt med att känna tillhörighet, ett exempel på 

ofrivillig inkludering kan vara att leva i kriminalitet (Olofsson, 2014). För att individen ska 

kunna motverka sociala problem och ta kontroll över sitt liv kan individen investera i 

utbildning, kompetensutveckling och arbetslivserfarenhet. Följaktligen kommer individens 

färdigheter och karriärmöjligheter att öka (Dellnäs, 2002). De färdigheter och resurser 

individen besitter och kan utöka, kallas för humankapital (Becker, 1993). 

 

Med ett rikt humankapital kan individen utveckla resurser och utöka möjligheter, exempelvis 

genom högre lön eller att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden (Becker, 1993; Dellnäs, 2002). 

Investering i humankapital, och omsättning av resurser görs via individens förmågor (Sen, 

2005). Detta kan ske genom arbetslivserfarenhet eller fördjupade studier (Berntson et al. 

2006). Individens sociala bakgrund påverkar de förutsättningar individen har för att öka sitt 

humankapital och spelar roll för hur väl individen utvecklas (Becker, 1993). Funktioner, 

förmågor och resurser utgör en central del av teorin “The capability approach” och är ett av 

studiens teoretiska ramverk som tillsammans med humankapital möjliggör en beskrivning av 

hur individer med sociala problem kan återanpassas till samhället (Sen, 2005; Kuklys, 2005; 

Robeyns, 2005). 
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Funktioner beskriver individens integrering i samhället (Kuklys, 2005; Sen, 2005; Robeyns, 

2005). Människor besitter olika resurser och humankapital, men detta räcker inte för att vara 

inkluderad i samhällets normer och strukturer. Individen behöver även ha förmåga att kunna 

omsätta resurserna och göra dessa till funktioner, för att fungera i samhället (Sen, 2005). 

Förmågan att kunna omsätta humankapital och resurser skapas via disciplinering, och 

individerna lär sig hur man ska vara i relation till de normer och strukturer som existerar 

(Foucault, 1987). Avsaknad av funktioner gör att individen riskerar att bli socialt exkluderad 

ur samhället (Larsson, 2006). Förmågor operationaliseras genom sätt att leva, chans till frihet, 

samt andra aspekter som rör individens förutsättningar för att uppnå individuella mål (Sen, 

2005; Kuklys, 2005; Robeyns, 2005). Funktioner och förmågor bör samverka för att individen 

ska kunna öka sitt humankapital, vilket i sin tur definierar de möjligheter individen har för att 

uppnå individuell välfärd (Kuklys, 2005; Becker, 1993). För att individen ska kunna vara 

inkluderad i samhället behöver individen både materiella och icke materiella resurser (Sen, 

2005). Pengar är ett exempel på en materiell resurs och utbildning är exempel på en icke 

materiell resurs (Becker, 1993; Sen, 2005). Om en individ har bristande förmågor kan 

individen behöva fler resurser för att fungera och vara en del av samhället. Vilka resurser som 

behövs beror på kontext och är beroende av individens förmågor (Larsson, 2006). 

Funktionsvariationer, individuell välfärd och bakgrund skiljer sig åt mellan individer och ger 

olika förutsättningar för att anpassas till samhället och de normer och strukturer som existerar 

(Sen, 2005). 

Individens motivation betydelsefull för integrering 

Motivation och egenmakt är viktigt för att individen ska kunna anpassas till samhället och bli 

anställningsbar (Hong et al. 2014). Enligt Sen (2005) är motivation en förmåga som måste 

finnas hos den individ som vill fungera och vara en del av samhället (Kuklys, 2005; Sen, 

2005; Robeyns, 2005). För att individen ska finna motivation behöver individen ha egenmakt 

(Hong et al. 2014). Egenmakt består av ansvar och kontroll över sitt eget liv och kan leda till 

anpassning till samhället och bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Egenmakt ökar 

individens förståelse för vad hen är kapabel till att uppnå och används i samband med 

individuell utveckling (Ellegård och Nordell, 1997; Ruskus, 2008). Individer som lever, eller 

har levt i kriminalitet, står ofta i beroendeställning till samhällets instanser. Via de resurser 

samhälleliga instanser erbjuder kan individen utöka egenmakt och motivation, vilket i sin tur 

ökar anpassning till samhällets normer och strukturer, samt ökar anställningsbarheten (Heule, 
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2005; Hong et al. 2014). Motivation och egenmakt kan tillhandahållas via disciplinering 

(Foucault, 1987). 

Disciplinering relaterar till maktrelationer som förklarar hur individer anpassas till de normer 

och strukturer som råder i samhället. Syftet med, och effekten av, disciplinering är att forma 

individers handlingar efter önskvärt beteende. Disciplinering handlar om att förkroppsliga 

beteenden, utan att de ska straffas fram och är därmed en subtil form av maktutövning. Detta 

genom att mäta egenskaper, färdigheter och beteenden individen besitter. Disciplinering 

handlar inte om att framtvinga önskvärda beteende, utan att skapa möjligheter och vilja att 

utföra en handling (Foucault, 1987). Resultatet kan senare gynna både individ och samhälle 

genom tillförandet av kunskap, insikt och omdömen (Foucault, 1987). Genom att mäta 

avvikelser och skillnader mellan grupper, kategoriseras och rangordnas individer i samhället. 

Individen är således en produkt av maktutövning (Foucault, 1987). Samhälleliga instanser 

verkar för en ökad tilltro på förändring och möjliggör ett laglydigt liv och anställning (Hong, 

et al. 2014). De arbetar för att förebygga sociala problem genom att tillhandahålla individer 

resurser, som i sin tur är ämnade att stärka de funktioner och förmågor en individ behöver för 

att bli inkluderad i samhället och attraktiv på arbetsmarknaden (Laruffa, 2016; Sen, 2005). 

Att anpassas till samhället 

Anställningsbarhet definieras utifrån individens förmåga att kunna omsätta resurser och 

humankapital för att fungera i samhället (Sen, 2005; Becker, 1993). På grund av det kan man 

anta att deltagarna på Krami ofta saknar förmåga att omsätta resurser till funktioner, vilket gör 

att de har svårt att bli anställningsbara och passa in i samhället (Sen, 2005). Att bli 

anställningsbar är individens eget ansvar och uppnås genom att tillvarata de resurser 

samhällets instanser erbjuder. Detta i form av utbildning, kompetensutveckling och praktik 

(Fejes, 2016). Givet att kriminalitet kostar mycket pengar (Brottsförebygganderådet, 2017) 

och att sociala problem orsakar kriminalitet (Jamrozik och Nocella, 1998) är det rimligt att 

argumentera för att sociala problem även är samhällets ansvar. 

För att samhällets instanser ska kunna råda bot på individers sociala problem och kunna 

anpassa dem efter samhällets normer och strukturer används disciplinering som strategi 

(Foucault, 1987). Via disciplinering, där samhälleliga instanser formar önskvärda beteenden 

hos individerna, formar de individerna att anpassas till samhället (Foucault, 1987). Detta kan 

förstås utifrån Broadys resonemang i Den dolda läroplanen (2007). I denna beskrivs hur 

skolan fostrar elever till anpassning och underkastelse under maktförhållanden. Genom 
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underkastelse upprätthålls disciplin och individen gör det som krävs för att lyckas. Eleverna 

lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande och formulera mål för det arbete som utförs (jmf. 

Foucault, 1987). För att kunna bli en del av skolan och de regler som dominerar måste 

eleverna lära sig arbetsrutiner, att passa tider och hålla överenskommelser (Broady, 2007). 

Genom disciplinering förbättras moral, utbildar, bevarar hälsa och kan ge upphov till nya 

krafter (Foucault, 1987). Disciplin är en metod som verkar för att utvinna användbara resurser 

individen besitter. Metoden syftar till att öka, påskynda och effektivisera individens 

färdigheter, samt ge verktyg till att införliva egen kraft till att nå mål, och i detta fall; att 

kunna bli anställningsbar och anpassas till samhället (Foucault, 1987). 
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Metod 
I detta avsnitt kommer Tematisk analys som metod att presenteras, följt av studiens 

urvalsprocess och kodningsprocess. Studien genomförs i relation till etiska överväganden och 

kapitlet avslutas med en kritisk granskning av metodval.   

Urval och datainsamling 
Samtliga intervjuguider som använts i datainsamlingen utgår från samma grundmall, med 

semistrukturerade frågor, men skiljer sig något på grund av informanternas olika 

arbetsbefattningar. Semistrukturerade frågor möjliggör djupare redogörelse och rikare 

beskrivning från informanterna. Informanternas upplevda verklighet och synsätt kan därmed 

urskiljas (Bryman, 2011). Nedan visas ett exempel på en fråga ur intervjuguiden, följt av en 

följdfråga: 

  

Exempel: Hur upplever du att förutsättningarna är för en före detta intagen på 

arbetsmarknaden? Är det svårt? Är det lätt? På vilket sätt? 

 

I norra Sverige finns tre Krami-verksamheter. Samtliga kontaktades och delgavs information 

om studien. En utav Krami-verksamheterna avböjde förfrågan om att delta i studien. Efter 

godkänt deltagande från de två andra Krami-kontor i norra Sverige utfördes fem 

semistrukturerade intervjuer med samtliga anställda, vilket innebär att samhällsaktörer från 

respektive myndighet, således Socialtjänsten, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen har 

deltagit i studien. En undersökning har därmed genomförts med alla tillgängliga personer på 

Krami i norra Sverige. Detta har genererat tillräckligt mycket data och mättnad har uppstått. 

Intervjuerna tog mellan 45–60 minuter att genomföra. Informanterna är både utbildade 

socionomer och socialpedagoger. En första kontakt etablerades via e-post där studiens syfte, 

presentation av skribenter till studien och relevansen av deltagandet presenterades utförligt. 

De informanter som bad om att få ta del av intervjuguiden innan påbörjad intervju, fick ta del 

av denna via e-post. På grund av att Norrland är stort - och otillgängligt utfördes två intervjuer 

via telefon, och tre intervjuer utfördes ansikte mot ansikte på ett Krami-kontor. 
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Tematisk analys 
Tematisk analys används som verktyg för att kunna identifiera teman och mönster i 

datamaterial, såväl självklara som underliggande (Braun och Clarke, 2006). Metoden är 

flexibel och möjliggör rik och detaljerad analys av empiri. Empiri identifieras, analyseras, 

beskrivs i detalj och utgör därefter den data som ligger till grund för studien. Analysmetoden 

prefereras när studien kräver en detaljerad bild av individens verklighet, hur den uppfattas, 

individers erfarenheter samt de effekter av diskurser som är verksamma i samhället (Braun 

och Clarke, 2006). Studien är teoridriven vilket innebär att teorierna ligger till grund för den 

empiriska analys som utförs. Informanternas ord används i relation till befintliga teorier och 

ökar förståelse för området (Bryman, 2011). Då tematisk analys innefattar vissa likheter med 

innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2003), används även inslag av denna analysmetod. 

Graneheim och Lundmans (2003) beskrivning av kodningsprocessen har använts på grund av 

att den är mer utförlig gällande manifest- och latent innehåll, vilket möjliggör djupare analys 

eftersom data från informanterna även framkom via metaforer och icke explicita uttryck. 

Kodningsprocess 
Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande från informanten. Datamaterialet 

transkriberades efter att samtliga intervjuer genomförts. Ur det transkriberade datamaterialet 

har koder, kategorier och teman identifierats (Braun och Clarke, 2006; Graneheim och 

Lundman, 2003). Kodningsprocessen har varit iterativ, vilket innebär att processen har gått 

fram och tillbaka mellan kodning, kategorisering och tematisering (Hjerm och Lindgren, 

2010). 

Kodning, kategorisering och tematisering 
En kod är en enhet av analys och skapas utifrån den information som är mest förekommande 

eller av mest intressant karaktär i förhållande till vad som undersöks (Braun och Clarke, 

2006). Både koder och kategorier analyseras fram ur materialet och kategorierna arbetas fram 

för att minska meningsenheterna till mer konkreta ord. Kodningsprocessen har varit noggrann 

för att minska förlorat innehåll när kategorier analyserats. Detta för att materialet lättare ska 

kunna hanteras i relation till teorier och fungera som en röd tråd mellan samtliga teman 

(Braun och Clarke, 2006). I kodningsprocessen hanterades både manifest och latent innehåll, 

vilket både är det som explicit uttrycks i ord, samt det som uttrycks i form av ljud, suckar och 

pauser (Graneheim och Lundman, 2003). Teman som sammanfattar materialet har i sin tur 

analyserats fram (Braun och Clarke, 2006). Studiens analys presenteras utifrån studiens tre 
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huvudsakliga resultat. I varje resultat presenteras två tillhörande teman. Teman fångar viktig 

information i relation till syftet och presenteras med hjälp av underliggande meningar, 

kategorier och koder (Graneheim och Lundman, 2003). Nedan återges ett utdrag ur 

kodningsschemat: 

 

Tabell 1: Kodningsprocess 
 

Intervju Kodning Kategorier Tema 

Fråga: Hur fungerar ert 

uppföljningsarbete? 
Svar: Personen skrivs ut från 

Krami när man har mått målet, 

att finna, få och behålla arbete 

och/eller reguljära studier, då 

skrivs man ut från krami. Sen kan 

det ju vara så att har man ett 

anställningsstöd eller liknande så 

är man ju fortfarande inskriven 

på arbetsförmedlingen. Och då 

har vi ju en uppföljning senast tre 

månader efteråt, så är det ju 

lagstadgat. 

 Skrivs ut när målet är nått 

Finna, få, behålla arbete eller 

studier 

  

Anställningsstöd, fortfarande 

inskriven på 

arbetsförmedlingen 

 

Uppföljning senast 3 månader 

efter 

 

Lagstadgat 

  

  

Krami-

processen 

  

Kramis mål 

  

Livet efter 

Krami 

  

Krami som en 

skola 

  

Finns det 

egentligen 

någon annan 

väg 

 

Kritisk granskning av metod 
Kvalitativa studier kräver ett rikt datamaterial för att mättnad ska kunna uppnås (Braun och 

Clarke, 2006). Då samtliga informanter pratat öppet och svarat utförligt på samtliga frågor har 

ett rikt datamaterial erhållits och vad vi anser tillräcklig med kunskap om 

undersökningsobjektet. Genom en iterativ kodningsprocess har materialet analyserats ett 

flertal gånger och samtliga koder ligger till grund för identifierade teman (Braun och Clarke, 

2006). Semistrukturerade intervjufrågor har ökat informantens möjlighet att tala fritt och 

öppet om sina erfarenheter, vilket har genererat rik data där informanten haft tid att reflektera 

över sitt svar, med minskad påverkan från någon annan (Bryman, 2011). Svårigheten i att 

informanterna får svara öppet på frågorna är att de kan svara på kommande frågor, och kan 

leda att vissa frågor ofrivilligt utelämnas (Bryman, 2011). 



 15 

På grund av distans och tidsbrist genomfördes olika datainsamlingsmetoder, vilket i sig är 

problematiskt men som troligtvis inte påverkat resultaten. En identifierad nackdel med 

telefonintervjuer är att informanternas kroppsspråk, reaktion på frågor, minspel eller gester 

inte går att identifiera (Bryman, 2011). Trots att en mer distanserad relation etableras mellan 

informant och intervjuperson var samtliga intervjuer rika på information. Vid intervjuer 

ansikte mot ansikte kan informanterna påverkas av intervjuarens egenskaper, såsom kön, 

klass, ålder och bakgrund. Informanterna kan således svara på ett sätt som de tror att 

intervjuaren uppskattar. Vid telefonintervju minskar risken för denna typ av påverkan 

(Bryman, 2011). Tematisk analys är en flexibel metod och på grund av det utgår analysen 

ifrån identifierade resultat, följande presenteras studiens teman. Krami som valt studieobjekt 

möjliggör att analys och resultat kan spegla liknande samhälleliga instanser, vilket studien 

syftar till att kunna göra. 

Etiska överväganden 
Denna studie är utförd i enlighet med forskningsetiska förhållningssätt och de fyra etiska 

riktlinjerna; nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga informanter har godkänt inspelning av intervju och två 

informanter har efter begäran fått ta del av intervjuguiden. I enlighet med samtyckeskravet har 

allt deltagande i studien skett frivilligt, samtliga informanter hålls anonyma och intervjuerna 

kommer att raderas när studien är färdig. Information som erhålls kommer endast att användas 

i forskningsändamål, i enlighet med konfidentialitetskravet. Avidentifiering har varit en viktig 

aspekt i detta då det är få personer som jobbar på Krami i norra Sverige. Vi har därför valt att 

endast presentera informanternas utbildning. 
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Analys och resultat 
Nedan kommer studiens empiri att analyseras utifrån studiens teoretiska ramverk. Analysen 

presenteras utifrån studiens tre resultat, “Konsekvenspedagogik”, “Individens eget ansvar” 

och “Synliggöra och utveckla egenskaper”. Under respektive resultat följer studiens 

identifierade teman. 

Konsekvenspedagogik 
Konsekvenspedagogiken utgör grunden för hur verksamheten på Krami arbetar. 

Konsekvenspedagogiken i sig är därmed inte ett resultat, men visar sig vara betydelsefull då 

den utgör en stor del av den disciplineringsstrategi som används för att deltagarna på Krami 

ska kunna anpassas till samhället och bli anställningsbara. Hur detta går till presenteras och 

analyseras mer utförligt i relation till studiens teman “Krami som en skola” och “Att 

tillhandahålla individerna de verktyg som behövs”. 

Krami som en skola 
Krami använder ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt i målet om att göra deltagarna 

anställningsbara och anpassade till samhället. Strategin utgår ifrån att de lär deltagarna förstå 

konsekvenser av sina handlingar. Målet med Krami är att deltagarna ska finna, få behålla 

arbete eller reguljära studier. För att kunna uppnå detta mål måste individerna lära sig att 

handlingar som utförs får konsekvenser för individen. I Kramis dagliga verksamhet utgår 

konsekvenspedagogiken ifrån att lära deltagarna att det är viktigt att passa tider, vara drogfri 

och att närvara. I citatet nedan beskriver en informant varför tillsynes banala handlingar är 

viktiga: 
En del har ju jättesvårt med att passa tider här, men vi är ju jättenoga med det för att det är en 

förberedelse till arbetslivet, att man kommer hit i tid. 

 

Kramis konsekvenspedagogiska arbetssätt utgår ifrån vissa tvingande regler samtliga 

deltagare på Krami måste förhålla sig till. Konsekvenspedagogiken används som en 

disciplineringsstrategi och lär deltagarna vad som händer om de inte uppfyller de krav som 

ställs. Om individen inte är drogfri bryter deltagaren avtalet med Krami och måste sluta, 

samma sak händer om individen återfaller i brott. Citatet nedan beskriver vad som händer när 

Kramis regler inte efterföljs: 
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Det kan vara att de inte fixar att passa tider, eller inte fixar andra saker, och då blir de ju 

utskriven. Det kan vara för att vi tycker att de inte prioriterar Krami. Eller att de är 

frånvarande utan att meddela sig. 

Konsekvenspedagogiken är en disciplineringsstrategi som går att likna vid den disciplinering 

som sker i skolan (Broady, 2007). Krami lär deltagarna att underkasta sig makt genom att 

ställa krav på individen. Att komma i tid kan ses som en enkel handling att utföra, men är en 

viktig del i arbetslivet och därmed för anställningsbarheten. Det handlar inte endast om att få 

verksamheten att fungera, det är också relaterat till att individen måste underkasta sig 

verksamhetens behov. Genom underkastelse upprätthålls disciplin och individer lär sig 

anpassas till det Krami kräver. Denna konsekvenspedagogiska disciplinering gör att individen 

kan anpassas till samhället och bli anställningsbar (Broady, 2007; Foucault, 1987). Med 

utgångspunkt i Foucault (1987) behövs en sluten enhet, likt Krami, som kontrollerar närvaro, 

övervakning och beteende, för att disciplin ska kunna skapas. Vidare handlar inte 

disciplinering om att framtvinga en handling hos deltagarna, utan att skapa möjligheter och 

förståelse för varför man bör vilja utföra den (Foucault, 1987). 

Att tillhandahålla deltagarna de verktyg som behövs 
Kramis konsekvenspedagogiska förhållningssätt möjliggör utveckling av individens 

humankapital och resurser för att framöver kunna återinvestera dessa och bli anställningsbara 

(Becker, 1993). Anställningsbarhet definieras utifrån individens förmåga att kunna omsätta de 

resurser och humankapital som de besitter, och i sin tur kunna bli fungerande 

samhällsmedborgare (Becker, 1993; Sen, 2005: Kuklys, 2005). Krami arbetar med att 

tillhandahålla individer de verktyg som behövs för att individerna själva ska lära sig omsätta 

sina resurser och humankapital. För att möjliggöra detta lär Krami deltagarna att olika 

beteenden får olika effekter och konsekvenser. Citat nedan beskriver hur Krami disciplinerar 

deltagarna att bete sig i mötet med andra människor för att kunna passa in i samhället: 

Om du (deltagaren) ringer och skriker […] hur skulle du reagera om någon ringde och skrek 

på dig? Om du provar att prata med henne eller han på det här sättet så kanske du får bättre 

bemötande […] 

 

Att lära deltagarna hur de ska bete sig för att få bättre bemötande ingår i 

konsekvenspedagogiken. Konsekvenspedagogiken tillåter en disciplinering där deltagarna 

anpassas efter de normer och strukturer som råder i samhället. Disciplineringens syfte är 

vidare att forma individers handlingar till ett önskvärt beteende (Foucault, 1987). 
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Konsekvenspedagogiken är således en disciplineringsstrategi som utgår från maktutövning 

och ska lära individerna att välja leva ett liv som bygger på de normer och strukturer som 

dominerar i samhället. Först då lär man individen att anställningsbarhet är möjligt och 

individen blir attraktiv på arbetsmarknaden (Laruffa, 2016). 

Individens eget ansvar 
Studiens andra resultat är “Individens eget ansvar” och är en disciplineringsstrategi 

samhälleliga instanser använder sig av för att få individer med sociala problem att anpassas 

till samhället och bli anställningsbara. ”Individens eget ansvar” kommer att analyseras utifrån 

studiens tema “Egenmakt och motivation” och “Finns det egentligen någon annan väg”. 

Egenmakt och motivation 
För att en individ ska kunna anpassas till samhällets normer och strukturer, och bli 

anställningsbar, är individens egenmakt och motivation essentiell (Hong, et al. 2014). 

Egenmakt ökar individens kontroll och ansvar, vilket i sin tur ökar förståelsen för vad 

individen är kapabel till att uppnå. Egenmakt är viktig för individens motivation eftersom 

individen inte kan bli motiverad till att ändra sitt liv om individen inte har kontroll över det 

(Heule, 2005). Motivation gör att det är möjligt för individen att ändra sitt liv och även hur 

pass kapabel en individ är till att fungera i samhället (Sen, 2005). Motivation och egenmakt 

gör det möjligt att omsätta de resurser och humankapital (Becker, 1993) som individen får via 

Krami, till att fungera i samhället och uppnå anställningsbarhet. En del i arbetet om att uppnå 

egenmakt handlar om att öka individens kontroll och ta ansvar, vilket en informant förklarar 

nedan: 
Vi försöker ju få dem att ta så stort ansvar som möjligt [...] De ska bland annat vara 

självhjälpande, självbestämmande, ta ansvar och vara trovärdig [...] Vi försöker så långt som 

möjligt att hitta vart de befinner sig och få dem att ta ansvar. 

 

Att ta ansvar och kontroll över sitt liv visar att individen är trovärdig. Trovärdighet är en 

attraktiv egenskap hos arbetssökande och kan leda till anställning. Via Krami får individerna 

resurser för att kunna utöka sitt humankapital, lära sig omsätta dessa och fungera i samhället. 

Om individerna har egenmakt och motivation nog för att kunna ändra sitt levnadssätt, 

upplever informanterna att förutsättningarna för anställning generellt är goda för deltagarna. 

En informant beskriver nedan hur egenmakt uppnås: 
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Om jag pratar med arbetsgivare, så säger de flesta arbetsgivare att du (deltagaren) ska göra 

dina arbetsuppgifter och man ska ha en vilja att lära [...] den inställningen som arbetstagaren 

kommer med är ju den viktigaste, det är de signaler jag får av arbetsgivare. 

 

Deltagarna på Krami beskrivs som individer med mycket kreativitet. Krami arbetar för att 

kanalisera kreativiteten så att deltagarna kan utveckla kompetens och bli anställningsbara. 

Materiella svårigheter, såsom belastningsregister och frånvaro från samhället, spelar generellt 

mindre roll för individens anställningsbarhet. Hur anställningsbar individen är grundar sig 

snarare i hur individen uppfattar sig själv, mål i livet, viljan att förändras och hur individen 

presenterar sig själv (Sen, 2005). Samtliga informanter belyser vikten av att ansvaret ligger på 

individen och att personalen på Krami endast är där för att kunna vägleda individen åt rätt 

håll. En informants liknelse nedan beskriver hur vägledningen brukar gå till: 

 
Tänk dig att det är du (deltagaren) som kör bilen, det är du som gasar, det är du som bromsar. 

Vi på krami ska sitta med som kartläsare, vi ska försöka hjälpa dig att läsa den här kartan. 

Vad händer om jag (deltagaren) skulle svänga här? [...] men det är deltagaren som i slutändan 

väljer var och hur bilen ska parkeras. 
          

Bilen är en metafor för hur förutsättningar och möjlighet till etablering på arbetsmarknaden 

ser olika ut för olika individer. Metaforen bekräftar även individens eget ansvar för att uppnå 

anställningsbarhet, och att Krami endast finns där som vägledning. Individerna når 

arbetsmarknaden via praktik, utvecklingsanställning, nystartsjobb eller arbetsutbildning. 

Beroende på vilken väg deltagaren tar, kommer detta få olika utfall. Krami-processen tar 

uppskattningsvis en vecka till sex månader och majoriteten av deltagarna har arbete inom ett 

år5. Deltagandet på Krami är ett aktivt arbete som ska öka individens motivation, egenmakt, 

färdigheter, social kompetens och arbetslivserfarenhet. Dessa delar är essentiella för att kunna 

välja ett liv utan kriminalitet, anpassas till samhällets normer och strukturer och bli 

anställningsbar. 

 

Informanterna på Krami beskriver att en del av uppföljningsarbete som utförs är att ha kontakt 

med deltagarna efter avslutat deltagande. Där uppmuntras deltagarna till att komma tillbaka 

och besöka Krami, äta lunch och visa upp sig. Citatet nedan beskriver en återvändande 

deltagare: 

 

                                                
5 Intervju med personal från Krami, 2017 



 20 

De brukar kika in här, ta med sig matlådan och käka lunch och visa upp sig [...] det är ju en 

effekt på de som är här att det händer saker och så känner de stolthet när de kommer tillbaka, lite 

rakare i ryggen och kanske med arbetskläder och matlåda. 
  

Att ha med sig matlåda kan tyckas vara en relativt vanlig handling, men på Krami 

representerar matlådan att en individ fått anställning och blir som vilken arbetande individ 

som helst, och därmed inkluderad i samhället. Handlingen ökar motivationen både hos 

individen med matlådan, och för deltagarna på Krami. Detta bekräftar även personalens 

arbete. Informanterna beskriver att “dörren alltid är öppen” på Krami. Handlingen används 

som en disciplineringsstrategi i den bemärkelsen att det ökar individernas motivation, genom 

att låta före detta Krami-deltagare visa att de har fått anställning. Detta ökar individernas 

motivation till ett laglydigt liv med anställning. 

Finns det egentligen någon annan väg 
Att gå på Krami är frivilligt och ökar möjlighet till anställning. Informanterna upplever att 

individer som inte väljer Krami, och istället ”väljer en annan väg” ofta faller tillbaka i 

kriminalitet. Informanterna redogör för att samhälleliga instanser är individernas största chans 

till återanpassning till samhället och arbetsmarknaden. Att definiera deltagande på Krami som 

frivilligt är problematiskt eftersom det är mindre sannolikt för dessa individer att leva ett 

laglydigt liv utan samhälleliga instansers stöd (Heule, 2005). Nedan återger två informanter 

vad de tror händer med individer som inte väljer Krami: 

 
1. [...] De som avbryter Krami gör ju ofta det för att de återfaller i missbruk och då är de inte 

aktuella för arbetsmarknaden i alla fall [...] avbryter man Krami är det oftast på grund av 

återfall. 

 
2) Jag skulle gissa på att de flesta återgår till gammalt beteende, många åter till missbruk 

kanske. 

 

På grund av detta utgör Krami en viktig roll för möjligheten att återanpassas till samhället och 

arbetsmarknaden. Dock är det rimligt att argumentera för att det frivilliga deltagandet på 

Krami är en förutsättning, men kan rimligen inte ses som frivillig. Detta eftersom deltagandet 

visar sig vara den största chansen till anställning för individer med sociala problem och som 

levt i kriminalitet. En disciplineringsstrategi Krami använder sig av är att säga att deltagandet 

är frivilligt. Det gör att individerna måste ta eget ansvar för sitt deltagande, och lyckas de inte 
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med detta kan de inte gå kvar på Krami. Detta minskar i sin tur deras chanser till anställning, 

och precis som informanterna ovan redogör för, är kriminalitet och missbruk oftast 

alternativet. 

Synliggöra och utveckla egenskaper 
Studiens tredje resultat är att en strategi för att utöva disciplinering är att synliggöra och 

utveckla deltagarnas egenskaper, för att passa de normer och strukturer som dominerar i 

samhället och göra dem anställningsbara. Detta beskrivs utifrån tema “Frånvarons effekt på 

anställningsbarhet” och “Tillit och förtroende till Krami-familjen”. 

Frånvaros effekt på anställningsbarhet 
Att deltagarna på Krami är en i mindre fördelaktig situation på arbetsmarknaden beror på 

olika anledningar. En anledning är att flertalet individer suttit i fängelse under en längre tid 

och därmed varit frånvarande från samhället. Att vara frånvarande från samhället minskar 

arbetslivserfarenhet, kompetens och andra egenskaper som är essentiella för anställning 

(Olofsson, 2014). För att kunna göra individerna anställningsbara arbetar Krami för att 

synliggöra och utveckla deltagarnas egenskaper. Detta görs genom att förse deltagarna med 

verktyg som behövs för att utveckla resurser, humankapital och att bli anställningsbar 

(Becker, 1993). Krami vägleder individerna i att kunna anpassa humankapital och resurser (i 

detta fall deras egenskaper), för att fungera i samhället. I vägledningen arbetar personalen för 

att utveckla egenskaper som är eftertraktade hos arbetsgivare och strävar efter att ge 

deltagarna förmåga att kunna omvandla dessa resurser till funktioner (Kuklys, 2005; Sen, 

2005). När individerna har de funktioner som krävs för att anpassas till samhället och bli 

anställningsbara, är individen inte längre socialt exkluderad. Citat nedan beskriver hur man på 

Krami talar om anställningsbarhet och att bli anställd: 

 
Man pratar inte bara om hur arbetsmarknaden ser ut, utan vad man har för personliga 

egenskaper, vad har jag (deltagaren) med mig i min ryggsäck, vad är jag duktig på, vad vill 

jag, men också hur ser min ekonomi ut [...], vad gör jag på min fritid [...], hur ser min hälsa ut 

och hur mår jag i allmänhet, så att man liksom får med hela livspusslet. 

 

Anställningsbarhet är dels ett tillstånd och dels en del av en individs personlighet. För att 

kunna sätta ord på vad anställningsbarhet innebär utför deltagarna en övning där de 

rangordnar den kompetens och egenskaper de tror att arbetsgivare värderar högt hos sina 

anställda. Citatet nedan exemplifierar övningen: 
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1000 arbetsgivare är tillfrågade vad de tycker är viktiga egenskaper hos en praktikant eller 

anställd [...] passa tid kommer etta, det här med skolfärdigheter kommer ganska långt ner och 

då kan man koppla det till vad arbetsgivarna värderar. Det är ju social handlingskompetens 

att man tar ansvar, att man är trovärdig [...] och det är ju sånt poängterar vi (personal) att det 

är ju sånt ni (deltagare) själva kan påverka. 

 

Övningen baseras på resultatet av en undersökning utförd på arbetsgivare. Resultatet visar att 

utbildning kommer långt ner i prioritetsordningen, och förmågan att komma i tid är mest 

väsentlig. Något som arbetsgivare värderar högt är social handlingskompetens, att kunna 

presentera sig själv och att ha självförtroende. Dessa egenskaper underlättar vägen till arbete 

och anställningsbarhet eftersom individen har reflekterat över sina handlingar, sitt förflutna 

och vem individen vill vara i framtiden. Individen har därmed lärt sig att omsätta resurser och 

humankapital till funktioner, och således fungera i samhället och anpassas till de normer och 

strukturer som finns (Kuklys, 2005; Sen, 2005). 

Tillit och förtroende till Krami-familjen 
Ett annat sätt för Krami att få individerna att synliggöra och utveckla egenskaper, vilket är en 

av strategierna de använder sig av för att disciplinera deltagarna, är att skapa familjär 

stämning på Krami. Detta gör att tillit till personalen på Krami ökar och deltagarna 

uppmuntras till att våga prata öppet om kriminalitet och tidigare beteende. I samspelet mellan 

deltagare och personal beskriver informanterna hur personliga band skapas. En informant 

berättar att förtroende anses vara viktigt i processen till återanpassning: 

 
Det tar ju tid för en del att bygga ett förtroende för myndighetspersoner [...] det är ju att 

bygga upp förtroendet som är det första innan man kan komma dem på djupet och få dem att 

öppna sig så att man kan hjälpa dem på rätt sätt. 

 

Citatet exemplifierar en utav disciplineringsåtgärderna Krami använder sig av för att 

underlätta och vägleda deltagarna i processen i att återanpassas till samhälle och 

arbetsmarknad (Foucault, 1987). Genom att personalen förminskar sin roll som 

myndighetsutövare och istället träder in i rollen som vän eller coach, skapas ett förtroende 

mellan deltagare och personal. Detta leder till att personalen på ett mer effektivt sätt kan få 

individen att förstå hur förändring måste ske för att kunna nå sitt mål, anpassas till samhället 

och få anställning (Foucault, 1987). Genom att öka deltagarnas färdigheter i bemötande och 

samspel lär personalen deltagarna hur de ska agera i sociala sammanhang. Personalen 
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“indoktrinerar” därmed deltagarna till att passa in i samhället och de normer och strukturer 

som finns (Foucault, 1987; Jönhill, 2012). Detta leder i sin tur till att deltagarna ökar sin 

anställningsbarhet och kan få anställning, vilket är Kramis mål (Krami, 2017). 
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Diskussion 
En individ som går på Krami har både levt i kriminalitet och har sociala problem i form av 

arbetslöshet (Jamrozik och Nocella, 1998). För att ta sig ur de sociala problem som uppstått i 

relation till att individen levt i kriminalitet måste individen ha resurser och humankapital nog 

för att kunna bli anställningsbar (Becker, 1993). Humankapital och resurser skapas i sociala 

sammanhang, vilket Krami-verksamheten utgör ett exempel på. Deltagarna på Krami besitter 

resurser och humankapital, men för att omsätta dessa till funktioner och därmed kunna 

fungera i samhället behöver individerna förmågan att kunna omsätta dem. Dessa förmågor 

utvecklas i Krami-verksamheten och individen får möjlighet att omsätta resurser och 

humankapital för att så småningom bli anställningsbar (Sen, 2005: Kuklys, 2005; Robeyns, 

2005). För att kunna lyckas med det måste individen ha motivation (Hong et al. 2014). 

Motivation uppstår i relation till individens egenmakt och tillhandahålls via 

disciplineringsstrategier (Foucault, 1987). Studien syftar till att undersöka praktiker i 

disciplineringsstrategier för att få personer med sociala problem att bli anställningsbara.  

Krami konstruerar sociala problem 
Sociala problem är en social konstruktion skapad av människor och definierar attityder, 

tillstånd och beteenden som avviker från det normala (Jamrozik och Nocella, 1998). Individer 

med sociala problem tenderar att bli missanpassade och hamna utanför samhället. För att 

motverka utanförskap och minska sociala problem visar forskning att anställning är essentiell 

(Agan, 2017; Reich, 2017). Målet med Krami är att individer ska bli anställningsbara, för att 

vidare erhålla anställning. Det dagliga arbetet på Krami ska öka deltagarnas 

anställningsbarhet genom att tillvarata och återinvestera humankapital och resurser på rätt sätt 

(Becker, 1993). I den dagliga verksamheten på Krami ska resurser och humankapital öka för 

att kunna motverka sociala problem. Genom att tala om sociala problem och att aktivt arbeta 

för att motverka dessa, är Krami med och reproducerar sociala problem. När Krami gör 

antaganden om att kriminalitet och arbetslöshet är avvikande beteenden som måste 

motverkas, skapar och upprätthåller de sociala problem som existerar i samhället (Jamrozik 

och Nocella, 1998). 
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Konsekvenspedagogikens motsägelsefulla disciplinering 
 Krami använder sig av ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt för att kunna disciplinera 

individer till att anpassas till samhällets normer och strukturer, och vidare bli anställningsbara. 

Krami redogör för hur konsekvenspedagogiken ska ses som ett förhållningssätt, och inte en 

teknik genom vilken man vill manipulera människor (Kurtén-Vartio, 2015). Det 

konsekvenspedogiska förhållningssättet ska heller inte framtvinga en handling hos deltagaren, 

utan snarare skapa möjlighet till att vilja utföra den (Foucault, 1987). Dock är detta 

motsägelsefullt i relation till hur den används i praktiken. I praktiken används 

konsekvenspedagogiken som en disciplineringsstrategi där Krami anpassar individerna utefter 

hur de vill att individerna ska vara. Om individerna inte anpassar sig efter Kramis regler och 

förhållningssätt avbryts deltagandet och individen får klara sig själv. Att säga att 

konsekvenspedagogiken inte är framtvingande är därmed motsägelsefullt eftersom det enda 

alternativet som ges till deltagarna är att underkasta sig Kramis regler och förhållningssätt. 

Deltagarna bli således “indoktrinerade” i samhällets normer och strukturer, och uppnår 

anställningsbarhet. Konsekvenspedagogiken utgår ifrån att individen ska förstå 

konsekvenserna av sina handlingar. Detta för att individen ska förstå att deras kriminella 

handlingar inte är hållbart i längden. 

  

I denna process används konsekvenspedagogiken som en praktik i disciplineringsstrategier, 

som dessutom sägs vara frivillig att delta i (Foucault, 1987). Att deltagandet är frivilligt gör 

att motivation till att fortsätta delta skapas hos individen. Konsekvenspedagogiken används 

därmed både för att lära individen hur man ska bete sig, samt att hitta inre motivation till att 

fortsätta deltagandet. När individen finner motivation kan individen omsätta de resurser och 

humankapital som Krami tillhandahåller (Becker, 1993). Därmed spelar det mindre roll hur 

rikt humankapital en individ besitter eftersom förmågan att kunna omsätta dessa till 

funktioner är det som får individen att fungera i samhället (Sen, 2005; Kuklys, 2005; 

Robeyns, 2005). Att deltagandet på Krami är frivilligt, kan dock ses som motsägelsefullt. 

Frivillighetsaspekten är inte självklar, eftersom konsekvensen av att inte välja Krami, visar sig 

vara att stanna i kriminalitet. Det frivilliga deltagandet kan därmed ses som ett sätt att 

disciplinera deltagarna på. Genom att säga att deltagandet är frivilligt kommer individerna att 

behöva anstränga sig för att fortsätta deltagandet. Detta är dels ett sätt att ge individen frihet 

under ansvar, men också ett sätt att disciplinera individen genom att anpassa individens 

beteende så att det passar organisationens (Broady, 2007).  
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Tillbaka till skolbänken 
Genom praktiker i disciplineringsstrategier anpassas individen till önskvärt beteende 

(Foucault, 1987). Kramis disciplineringsstrategier utgår ifrån att bryta ner individen och få 

denne att förstå att gamla livsmönster och beteenden inte längre är ett alternativ. Via kunskap 

och nya erfarenheter som Krami tillhandahåller byggs individen upp igen och individen får de 

resurser och humankapital som behövs (Becker, 1993). Broady (2007) förklarar detta via Den 

dolda läroplanen där han beskriver hur skolan fostrar elever till anpassning och underkastelse 

under maktförhållanden. Via detta upprätthålls disciplinering och individen gör det som krävs 

för att lyckas. Disciplinering skapas i en sluten enhet som kontrollerar beteenden (Foucault, 

1987). Krami går därmed att likna vid att gå i skolan. Disciplineringen gör att individerna får 

de resurser och humankapital de inte fick när de gick i grundskolan. Somliga handlingar kan 

verka banala, men tillsynes viktiga för att kunna bli disciplinerade. De får resurser och 

humankapital, och dessutom de förmågor som behövs för att kunna omsätta dessa och bli 

anpassade och anställningsbara (Becker, 1993; Kuklys, 2005; Sen, 2005; Robeyns, 2005). Att 

komma i tid är en simpel handling, men avgörande för individers anställning. Genom att 

“sätta sig i skolbänken” igen lär sig individerna hur de ska underkasta sig arbetsgivarnas 

makt, göra som man blir tillsagd, komma i tid och därmed passa in i samhället och bli 

anställningsbara. Kramis praktiker i disciplineringsstrategier är lyckade eftersom att 70 

procent av deltagarna får jobb efter avslutat deltagande, vilket i sin tur möjliggör inkludering i 

samhället och att bli kvitt sociala problem (Krami, 2017). 
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Bilagor 

Informationsbrev 
 

Hej!  

Mitt namn är Johanna Dexe och tillsammans med min uppsatspartner, Julia Halén, är vi 

intresserade av kontakt med er. 

 

Vi skriver just nu en D-uppsats på 15 hp i organisation och ledarskap vid Umeå Universitet. 

Syftet med vår uppsats är att undersöka samarbetet mellan Socialtjänsten, Kriminalvården och 

Arbetsförmedlingen angående anställningsbarhet för före detta frihetsberövade. Vi har varit i 

kontakt med både Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten som hänvisade oss till er. För att 

kunna fullfölja denna undersökning skulle vi vilja utföra intervjuer med er på Krami. 

 

Hör gärna av er antingen på telefon eller mail. 

 

Hälsningar, 

Johanna och Julia 
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Intervjuguide 
 

Introduktion 

1.  Du kan väl börja med att berätta lite om dig själv, vad du heter och hur gammal du är? 

2. Vad har för utbildning? 

3. Vad har du för arbetsbakgrund som gjorde att du hamnade på Krami? 

4. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Vad ingår i ditt uppdrag? Hur länge har du 

jobbat med det? 

Arbetsförmedlingens frågor 

5. Vilka är Arbetsförmedlingens ansvarsområden inom Krami? 

6. Vad är målet med ert arbete? 

7. Vad kan du, som representant från arbetsförmedlingen, erbjuda personer som vänder sig till 

Krami? 

8. Hur ser processen ut för att få en före detta intagen ut på arbetsmarknaden? Hur lång tid tar 

det uppskattningsvis? 

9. Vad är individens egna ansvar i processen? 

10. När en person skrivs ut från Krami, hur fungerar uppföljningsarbetet ni utför? 

11. Hur stor andel av de som vänder sig till er får jobb? Uppskattningsvis. 

12. Du som arbetsförmedlare har ju myndighetsutövning. Vad innebär det och vad anser du är 

för-och nackdelarna med detta? 

 

Rekrytering och individualiseringsprocessen/ Responsibiliseringsprocessen 

13. Hur upplever du att förutsättningarna är för en före detta intagen på arbetsmarknaden? Är 

det svårt? Är det lätt? (på vilket sätt? utveckla). 

14. Hur tycker du att det praktiska arbetet fungerar? Vad fungerar inte? 

15. Tycker ni att ni har tillräckligt med resurser för att göra ett bra arbete? 

 

Anställningsbarhet 

16. Använder ni ordet anställningsbar? Om ja, berätta vad det innebär för er. Om nej, vad 

använder ni för ord istället? Hur talar ni om att bli anställd? 

17. Vilka egenskaper bör en arbetstagare ha för att vara attraktiv på arbetsmarknaden? 

18. Vad anser du är en mindre attraktiv arbetstagare? 
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19. Vad finns det för i svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden när man suttit i fängelse? 

Utveckla. 

20. Är det vanligt idag att arbetsgivare frågar efter brottsregister? Hur hanterar ni det? 

21. De som inte får jobb via Krami, var tar de individerna vägen? 

22. Hur arbetar ni med att få f.d intagna motiverade till att gå med i Krami? 

23. Vad händer med de individer som inte väljer Krami? 

 

Samverkan 

24. Vill du beskriva samarbetet mellan arbetsförmedlingen, socialtjänsten och kriminalvården 

på Krami, och hur ni arbetar för att få ut f.d intagna på arbetsmarknaden? 

25. Ser ni alla tre aktörer som en enhet eller arbetar ni var för sig? 

26. Hur arbetar ni med de andra två aktörerna? 

27. Har någon aktör större ansvar för samarbetet? Varför är det så? 

28. Vad gör du för att göra samarbetet hållbart? 

29. Vad fungerar bra i samarbetet? 

30. Vad fungerar mindre bra i samarbetet? 

31. Anser du att det är en fördel för en kommun att ha en Krami verksamhet? 

32. Anser du att ni påverkar på en samhällelig nivå? Om ja, hur? 

 

Verksamhetsplan 

33. Hur ser er verksamhetsplan ut för att få f.d intagna in på arbetsmarknaden? 

34. Hur mycket används verksamhetsplanen? 

35. Har alla tre aktörer en gemensam verksamhetsplan? 

36. Har alla tre aktörer var sin verksamhetsplan också? 

37. Hur bundna är ni till er verksamhetsplan? 

38. Jobbar ni utanför ramarna av verksamhetsplanen? 

39. Vad är bra i VSP? 

40. Vad är mindre bra i VSP? 

41. Om VSP inte används, vilka styrdokument utgår du ifrån då? 

42. Anser du att du är fri i ditt beslutsfattande? 

43. Har du någon att tillägga? 

 

 

 


