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Abstract 
In this qualitative user evaluation, users from the Krami-programme in Borlänge have been 

interviewed on what they consider to have been positive changes in their social situation after 

participating in the programme. The respondents also point out factors in the programme that 

have supported these changes. The method consisted of interviews with five men who have 

undergone the Krami programme.  

The results show that Krami primarily helps the users to get an employment which results 

in the repeal of criminogenic factors. This plays an important part in the positive change of 

the users self-esteem, which tends to lead towards ”unlabeling” of the individual as 

“criminal”.  

The study also indicates other factors in the program that the users found helpful in their 

process of change highlighting the interaction between authorities, the approach of the Krami-

staff and also the common rules that the participants has to agree upon. The users also poins 

out the importance of ones own motivation for changes to take place. 
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Sammanfattning 
I denna kvalitativa brukarutvärdering har brukare från Krami-programmet i Borlänge 

intervjuats om vad de anser varit positiva förändringar i deras sociala situation efter att de 

genomgått programmet och vad i programmet de ansett har gynnat dessa förändringar.   

Studien visar att Krami främst hjälper brukarna att få ett arbete vilket i sin tur resulterar i 

upphävandet av kriminogena faktorer. Detta är en viktig del i en positiv förändring av 

brukarnas självkänsla vilket slutligen leder till ”avstämpling” från stämpeln som ”kriminell”. 

Studien indikerar också andra faktorer i programmet som brukarna anser vara betydande i sin 

förändringsprocess vilka är: samverkan mellan myndigheter, Krami-personalens 

förhållningssätt och de regler som brukarna måste vara överens om att hålla. 

Slutligen pekar brukarna också på betydelsen av den egna motivationens betydelse för 

förändring. 

 

Nyckelord: Krami, Brukarutvärdering, Vad hjälper, Kriminalitet, Arbete 
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1. Bakgrund och problemformulering 

Socialt arbete verkar inom ett brett område som innefattar hela människans livslopp (Adams, 

Dominelli & Payne, 2009). De sociala problem som socialt arbete riktas mot varierar till sin 

art beroende på vilken tid det utövas i och kan definieras på olika sätt utifrån vilken 

ontologisk utgångspunkt man har (Meeuwisse & Swärd, 2006a; Meeuwisse & Swärd, 2006b). 

Ett sådant problem som ofta är förbundet med förekomsten av andra svårigheter är 

kriminalitet. Teorier om kriminalitet har utarbetats i flera olika vetenskapliga discipliner som 

t.ex. sociologi, psykologi och biologi med skiftande vetenskapsteoretiska utgångspunkter och 

det finns idag ingen konsensus inom forskarsamhället i fråga om hur kriminalitet ska 

definieras (se Bergström, 2004; Ekbom, Engström & Göransson, 2011; Sarnecki, 2009). I sin 

enklaste form kan kriminalitet förstås som att begå straffbelagda handlingar 

(Nationalencyklopedin, 2013). Detta innebär att vad som är kriminalitet varierar beroende av 

tid och plats och av de normer som finns i samhället (Brante, Andersen, & Korsnes, 2001, s. 

164).  

Av de klienter som är aktuella inom kriminalvården återfinns ofta problem som missbruk, 

avsaknad av bostad och arbetslöshet (Ekbom m.fl., 2011, s. 299). Forskningsresultat tyder på 

att det finns samband mellan arbetslöshet och brottslighet (se t.ex. Chalfin & Raphael, 2009, 

s. 445 och Laub & Sampson, 2003, s. 237) och även att det finns en koppling mellan social 

uteslutning och brottslighet (Giddens, 2007, s. 305). Människor som är arbetslösa tenderar 

med andra ord att begå brottsliga handlingar i högre utsträckning än de som har ett 

förvärvsarbete och brottslighet riskerar också leda till svårigheter på arbetsmarknaden (Kobal 

& Zakelj, 2007). På samma sätt riskerar de som är utestängda från samhället på ett eller annat 

sätt att begå brott i högre grad än andra men riskerar också samtidigt att få fortsatta problem 

att få en plats i samhället (von Hofer & Tham, 2005, s. 436).  

En person som är kriminell riskerar alltså att hamna i en form av social exkludering från 

samhället och löper sannolikt större risk att exempelvis inte få ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. (se t.ex. Kobal & Zakelj, 2007).  

Systematiskt genomförda metaanalyser har gjorts som visar på vikten av en intensiv och 

beteendeinriktad behandling för att hjälpa personer med kriminell bakgrund bort från 

kriminalitet (Shaffer & Pratt, 2009). Program baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) som 

arbetar med att förändra tankar, beteenden och värderingar visar goda resultat på programnivå 

i frågan om återfallsfrekvensen i brottslighet (Shaffer & Pratt, 2009; Smith, Gendreau & 
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Swartz, 2009; McGuire, 1996, s. 7). Insatserna utgörs exempelvis av KBT, social 

färdighetsträning, återfallsprevention, främjande av prosociala aktiviteter, kognitiv terapi 

riktat mot värderingar och behandlingsinsatser inriktade på missbruk (Dowden, Antonowicz 

& Andrews, 2003; Hollin, 1999; Holloway, Bennett & Farrington, 2006; Pearson, Lipton, 

Cleeland & Yee, 2002; Gendreau & Andrews, 1990, s. 182). I arbetet med individer som har 

en omfattande kriminalitet bör insatserna dessutom vara intensiva och därtill inriktade på 

kriminogena faktorer hos den enskilde (Bergström, 2004, s. 218; Smith m.fl., 2009; 

Landenberger & Lipsey, 2005; Pearson m.fl., 2002). Kriminogena faktorer är individuella 

förhållanden som ökar risken för återfall i brott, exempelvis drogmissbruk, kriminella 

kognitiva mönster eller ett kriminellt nätverk och även arbetslöshet (Bergström 2004, s. 218; 

Sarnecki, 2009, s. 132f). Inträde på arbetsmarknaden är en viktig faktor för att bryta med 

kriminalitet och fortsättningsvis leva ett laglydigt liv. Därför finns en poäng i att utforma 

insatser som är utbildnings- och yrkesinriktade där färdigheter som är gångbara på 

arbetsmarknaden lärs ut (Wormith, Althouse, Simpson, Reitzel, Fagan & Morgan, 2007).  

I Sverige har utvärderingar gjorts av bland annat Krami-programmet som i sitt arbete 

innehåller inslag av kognitiva metoder och som har tydlig inriktning mot att få in brukarna på 

arbetsmarknaden. Även dessa studier visar positiva resultat på programnivå, det vill säga när 

enskilda klienters utveckling redovisas på en aggregerad nivå (Nyström, 1999; Nyström, Jess 

& Soydan 2002; Jess, 2005a)  

Här finns dock en så kallad black-box vilket innebär att man konstaterar en positiv effekt 

efter insatsen men där orsakssambandet är oklart i fråga om vad som åstadkommit 

förändringen (jfr. Sandberg & Faugert, 2007, s. 70; Blom & Morén, 2010, s. 140). Även om 

förändringar alltså konstateras är det oklart vad det är som hjälper, hur deltagarna uppfattar att 

deras förändring ser ut och vad de anser bidragit till förändringen. Finns det till exempel andra 

faktorer än inträdet på arbetsmarknaden som är viktiga för förändringen?  

Den här studien ägnas frågan om hur klienter, härefter brukare, uppfattar sin situation 

efter att ha genomgått en intervention i syfte att skapa förutsättningar för ett liv utan 

kriminalitet och vad de ansett hjälpt dem i den processen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om brukare som genomgått ett program i syfte att bryta 

med kriminalitet upplever förändringar i sin sociala situation efter att ha genomgått 

programmet. Därtill är syftet att studera vad i programmet som uppfattas bidra till 

förändringen. 

2.2 Frågeställningar 

• Hur anser brukare att deras sociala situation påverkats till följd av programmet? 

• Finns det komponenter i programmet som brukarna uppfattar som särskilt betydande 

rörande eventuell förändring? 

• Finns det komponenter i programmet som uppfattats som mindre bra eller som 

medfört något negativt för brukarna? 

2.3 Avgränsningar 

Med hänsyn till tidsaspekten i föreliggande studie begränsas urvalet till den verksamhet inom 

den så kallade Kramiverksamheten som bedrivs i Borlänge. Studiens urval avgränsas 

därutöver till personer mellan 25-50 år som haft arbete i minst sex månader efter avslutad 

insats.  

3. Centrala begrepp 

För att läsaren lättare ska kunna följa med i texten följer här en kortfattad redogörelse av 

studiens mest centrala begrepp.  

3.1 Brukare 
Begreppet brukare används ofta synonymt med begrepp som exempelvis klient, patient och 

boende (Skau, 2010, s. 30; Sandberg & Faugert, 2007, s. 95). I föreliggande studie används 

begreppet brukare som ett samlingsbegrepp för samtliga nyss nämnda kategorier. 

Begreppet avgränsas till att gälla de som mottar åtgärder eller nyttigheter (såväl service som 

kontroll) från det offentliga (Vedung, 2009, s. 119).  
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3.2 Utvärdering 
En definition som utarbetats av Vedung och som återkommer i utvärderingslitteraturen 

beskriver begreppet som en efterhandsbedömning av ”utfall, slutprestationer, förvaltning och 

beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet vilken tänkes spela en roll i 

praktiska beslutssituationer” (Vedung 2009, s. 23f).  

3.3 Krami 
Det första Krami projektet startades 1980 i Malmö som en samverkan mellan Kriminalvården 

och dåvarande Arbetsmarknadsinstitutet, AMI (där av akronymen ”Kr” ”ami”) och senare 

även kommunen. Idag är Krami en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 

och den kommun där respektive verksamhet bedrivs (Nyström, 2010). Varje myndighet bidrar 

med personal till Krami och man arbetar i samma lokal utifrån en programteori, ett 

gemensamt arbetssätt och utifrån en konsekvenspedagogisk modell (Nyström, m.fl., 2002, s. 

33). Målgruppen för verksamheten är huvudsakligen män i åldrarna 18-35 år som är aktuella 

inom kriminalvården och det finns idag tjugo Krami för män. Det finns även Krami för 

kvinnor på fyra platser i Sverige (www.kramimoa.se).  

Verksamhetens mål är att hjälpa deltagarna att finna, få och behålla ett arbete, att leva ett 

laglydigt liv och skapa nya sociala sammanhang för dessa personer. Kravet för att få delta i 

Krami är att man säger nej till kriminalitet, droger, våld eller hot om våld samt att man inte 

brukar alkohol under tiden för Kramis aktiviteter. Deltagaren skriver på ett kontrakt rörande 

detta och förbinder sig också att på begäran lämna drogtester (Nyström, m.fl., 2002, s. 33).  

3.4 Black-box 
Många gånger kan effekten av en insats konstateras. Dock finns emellanåt ett outforskat 

område i fråga om vad i insatsen som bidragit till effekten. Detta område benämns ibland som 

black-box och genom att undersöka denna kan eventuella faktorer som påverkat effekten 

fastställas (Blom & Morén, 2011, s. 140).  

4. Tidigare forskning 

Den för studien aktuella forskningen är med hänsyn till syftet inriktad på vad som leder till 

förändring för personer med en kriminell bakgrund.  
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4.1 Vad leder till förändring? 
Frågan om det är möjligt att rehabilitera eller behandla personer som lever med kriminalitet 

som en del av sitt livsmönster har i forskarsamhället varit föremål för många diskussioner. 

Bergström (2004, s. 209) menar att begreppet ”behandla” är problematiskt i sammanhanget. 

Det antyder i sig att kriminalitet är en form av sjukdom eller defekt som kan botas eller 

behandlas genom diverse metoder. Han förordar istället begrepp såsom ”påverka” eller 

”utbilda”. Begreppet verkar dock i diskursen om kriminalitet vara så pass vedertaget varpå 

denna studie även använder sig av begreppet ”behandla”. 

Martinson (1974) hävdade i en studie från 1970-talet att man vid den tiden hittills inte 

funnit belägg för att behandlingsinsatser riktade till personer med en kriminell problematik 

skulle ha någon effekt, utan snarare att insatser leder i en negativ riktning på både individ och 

samhällsnivå. Detta resulterade i ett påstående som länge var den rådande uppfattningen 

rörande den aktuella målgruppen, nämligen att: nothing works (Sarnecki, 2009, s. 451). I dag 

är forskningsläget ett annat och forskare har lyckats belägga vilka insatser som har positiv 

effekt likväl vilka som inte har det. Främst är det utvecklandet av metoden metaanalyser som 

bidragit med evidens på området. I metaanalyser sammanvägs resultaten från flera andra 

(oftast kvantitativa) studier (Jegerby, m.fl., 2009, s. 216). På så sätt kan man dra slutsatser 

genom att sammanställa resultat från en stor mängd annan forskning. Metaanalyser tenderar 

att ge en överskådlig bild av det samlade forskningsläget inom ett specifikt område. I fråga 

om vad som leder till förändring har flera sådana analyser gjorts. Nedan refereras i huvudsak 

metaanalyser rörande forskningsläget inom det aktuella området.  

4.1.1 Behovsprincipen, riskprincipen och responsivitetsprincipen 

Ett tema som återkommer inom forskning om vad som har evidens i fråga om behandling av 

personer med kriminell bakgrund för att inte återfalla i brott är att identifiera och arbeta med 

kriminogena faktorer hos den enskilde. Bergström (2004, s. 218) förklarar kriminogena 

faktorer som den eller de individuella faktorer som kan öka återfallsrisken i brott. Det kan 

röra sig om alkohol- och narkotikamissbruk, kriminella tankemönster, antisociala attityder 

och värderingar samt brist på självkontroll (Smith, m.fl., 2009, s. 154). Sarnecki (2009) menar 

att arbetslöshet kan vara en riskfaktor för återfall i brott. Forskningsresultat stöder att 

återfallspreventiva insatser bör matchas mot dessa faktorer. Detta omnämns ofta i litteraturen 

som behovsprincipen (Bergström 2004, s. 218). Kan man påverka de kriminogena faktorerna i 

en positiv riktning minskar sannolikheten för att individen ska återfalla i brottslighet. Insatser 

bör alltså med fördel inriktas på dessa.  
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Vidare visar forskningsresultat att insatser ska motsvara graden eller allvaret av 

kriminalitet hos den enskilde. Det betyder att individer med en omfattande kriminalitet också 

har behov av omfattande och intensiva insatser. Detta omnämns ofta i litteraturen som 

riskprincipen (Bergström 2004, s. 218).  

En tredje princip som forskningsresultat pekar på som bör tas i akt för att arbeta effektiv i 

fråga om brottåterfallsprevention är den så kallade responsivitetsprincipen (Bergström 2004, 

s. 219). Smith, m.fl., (2009) delar in denna i en generell och en specifik del. Den generella 

innebär att effektiva interventioner ska baseras på kognitiva och beteendeinriktade metoder 

samt social inlärningsteori. Den specifika delen innebär att brukaren noggrant bör matchas till 

en behandling utifrån dennes personlighetsdrag och andra viktiga särdrag, exempelvis grad av 

motivation eller utifrån eventuella kognitiva brister. Till exempel kanske vissa brukare utifrån 

sina personlighetsdrag eller vissa egenskaper inte svarar bra på behandling i grupp, eller bör 

ha behandlande personal som inte är speciellt konfrontativa (Smith, m.fl., 2009, s. 154-155). 

Genom sin metaanalys bekräftar Smith, m.fl., (2009) att dessa principer är viktiga för en 

effektiv intervention. Andrews & Dowden (2006) visar i en studie att beaktande av 

riskprincipen bara ger effektivare behandling om den samtidigt matchas mot behovs- och 

responsivitetsprincipen.  

4.1.2 Metoder baserade på kognitiv beteende terapi (KBT). 

KBT-baserade behandlingsmetoder är en annan faktor som återkommer i forskningen kring 

effektiva preventiva metoder för brottsåterfall (Shaffer & Pratt, 2009; Smith, m.fl., 2009; 

McGuire, 1996, s. 7). Operant betingning är en av de komponenter som omnämns, vilket 

innebär inlärning av beteenden utifrån dess konsekvenser (Kåver, 2010, s. 67). Vidare nämns 

ofta träning av sociala färdigheter där nya beteenden lärs in som kan verka för ett fungerande 

socialt samspel. Modellinlärning och träning i moraliskt resonerande är ytterligare 

komponenter inom KBT som visat goda resultat. En grundtanke inom KBT är att känslor, 

tankar och beteenden påverkar varandra. Genom att arbeta med att utmana och förändra 

tanke-, känslo- och beteendemönster och att specifikt rikta in sig på de värderingar som stöder 

ett antisocialt beteende kan individen sannolikt få bättre förutsättningar för att inte återfalla i 

kriminalitet (Hollin, 1999).  

Landenberger & Lipsey (2005) styrker ovanstående resonemang genom att redovisa 

resultat från metaanalyser rörande faktorer som visats vara betydande för effektiv behandling. 

Deras forskningsresultat pekar i samma riktning som nyss omnämnda forskning. De lyfter i 

tillägg även fram träning i ilskekontroll som en viktig del i behandlingen.   
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4.1.3 Insatser inriktade mot arbete 

Rakis (2005) pekar på arbetets betydelse för att återintegreras i samhället. Ett arbete begränsar 

möjligheten för den enskilde att ägna sig åt kriminalitet och utgör ofta ett incitament till att 

inte begå ytterligare kriminella handlingar. Arbetet är för många en förutsättning för att inte 

återfalla i kriminalitet varpå behovet av interventioner som riktar in sig på detta är stort. En 

person med ett kriminellt förflutet konfronteras ofta, menar Rakis, med många olika barriärer 

i fråga om att kunna få ett arbete. Det kan röra sig om avsaknad av utbildning, en svag 

anknytning till arbetsmarknaden eller en historia av återkommande misslyckanden på 

arbetsmarknaden. Därför är insatser som riktas till dessa kriminogena faktorer viktiga för att 

motverka återfall i kriminalitet (jfr. Laub & Sampson, 2001).  

Wormith m.fl., (2007) pekar i en studie på vikten av att återintegrera före detta kriminella 

i samhället och lyfter fram vikten av träning i färdigheter som är gångbara på 

arbetsmarknaden som en viktig komponent för att effektivt kunna förhindra återfall i brott.  

4.2 Program med inriktning på att personer med kriminell bakgrund ska 

komma in på arbetsmarknaden  
I Sverige har utvärderingsstudier gjorts på program med huvudinriktning på att personer med 

kriminell bakgrund ska komma in på arbetsmarknaden. Krami är som framgått en 

programverksamhet med syfte att hjälpa före detta kriminella att finna, få och behålla ett 

arbete.  

Lindberg och Soydan (1993) visar i en studie att av de deltagare som genomgått Krami-

programmet i Örebro upplevde majoriteten att de fått en bättre situation socialt. Nyström och 

Soydan (1997) gjorde en uppföljningsstudie 1996 på samma brukare och konstaterade att 

även de som skrevs ut 1992 med ”icke lyckat” resultat fyra år senare uppvisade vissa positiva 

förändringar (Nyström & Soydan, 1997, s. 40). En annan slutsats var att de förändringar man 

observerade 1992 hos de som genomgått med lyckat resultat var bestående.  

Nyström (1999) redovisar i en effektstudie, utförd mellan 1996 och 1998 Krami-

deltagarnas situation före programmets start jämfört med en uppföljning ett år senare. I 

studien jämförs Krami med ett annat program (Knuff) och en grupp som får frivårdsinsatser. 

De områden som i studien anses mest centrala att undersöka i fråga om förändring är: arbete 

och försörjning, kriminalitet, familj och relationer och slutligen missbruk (Nyström 1999, s. 

63). I studien uppvisar Krami-gruppen positiva resultat på samtliga undersökta områden men 

att förändringen var störst inom arbete och försörjning (Nyström, m.fl., 2002, s. 85). Det enda 

område där någon av de andra grupperna visade ett bättre resultat var inom området familj 
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och relationer där deltagarna i Knuff-programmet uppvisade en något större förändring än de 

andra grupperna. I övrigt uppvisade Krami-programmet den största förändringen på samtliga 

områden i förhållande till de andra programmen. Studien hävdar att man har anledning att 

anta att förändringen var en effekt av programmet (Nyström, m.fl., 2002, s. 86)   

En annan aspekt av Krami-programmets effekt är utifrån samhällsekonomisk lönsamhet 

(Jess, 2005a; 2005b). Studien bygger på en samhällsekonomisk utvärdering gjord mellan 

1995 till och med februari 1999. Resultatet visar att Krami-programmen är 

samhällsekonomiskt lönsamma. Varje investerad krona i Krami ger i genomsnitt c:a 15 

kronor tillbaka sett i ett samhällsekonomiskt perspektiv (Nyström m.fl., 2002, s. 143f).   

Nyström, Jess & Soydan (2002) sammanväger resultatet från båda de andra studierna 

(Nyström, 1999 och Jess, 2005a) och menar att resultaten talar för att Krami är det program 

som sett till jämförelsegrupperna dels är bäst för brukarna i fråga om sociala förändringar och 

dels det program som är samhällsekonomiskt mest lönsamt (Nyström, m.fl., 2002, s. 157; Jess 

& Nyström, 2002). 

Sammanfattningsvis verkar Krami på ett framgångsrikt sätt återintegrera före detta 

kriminella till samhällslivet (Nyström, 2010, s. 643). 

5. Teoretiska perspektiv 

Studiens teoretiska utgångspunkter indelas i två olika delar. Först redogörs för hur man 

teoretiskt kan se på kriminalitet. Vidare följer en redogörelse för meta-teoretiska perspektiv 

på utvärdering som en teoretisk förklaring till varför brukarutvärdering som ansats är relevant 

för studien. 

5.1 Kriminalitet 
Kriminalitet likställs i Nationalencyklopedin med brottslighet och definieras där som 

begångna straffbelagda handlingar (Nationalencyklopedin, 2013). Kriminell är den som 

vanemässigt begår dessa handlingar (Nationalencyklopedin, 2013) vilket med andra ord 

betyder att en kriminell handling utförd vid endast ett tillfälle inte gör en person kriminell. Att 

begå ett mord gör alltså inte en person kriminell så till vida att det inte upprepas. Det 

förefaller ologiskt och i behov av en annan eller kompletterande förklaringsmodell. Inom 

forskningslitteraturen diskuteras många teorier som utifrån olika vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter söker förklara fenomenet kriminalitet. Teorier har, som tidigare nämnts, 

utarbetats i flera olika vetenskapliga discipliner som till exempel sociologi, psykologi och 
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biologi och det finns idag ingen konsensus inom forskarsamhället i fråga om hur kriminalitet 

ska definieras (Bergström, 2004; Ekbom, m.fl., 2011; Sarnecki, 2009).  

Biologiska förklaringsmodeller finner orsakerna till kriminalitet i biologiska faktorer hos 

människan. Exempelvis menade den italienske kriminologen Cesare Lombroso att det var 

möjligt att identifiera ”kriminella typer” genom olika kroppsliga egenskaper eller 

igenkänningstecken, en idé vilken idag förkastats (Giddens, 2007, s. 583). Inom dessa 

modeller diskuteras idag bl.a. huruvida kriminalitet kan förklaras exempelvis genom brister 

eller överskott av olika signalsubstanser i hjärnan. Forskning visar till exempel att det finns 

vissa samband mellan låga serotoninhalter och våldsbeteenden (Sarnecki, 2009, s. 148).  

Psykologiska förklaringsmodeller söker förklaringar till kriminalitet hos individen i form 

av exempelvis olika personlighetstyper som är mer eller mindre disponerade för kriminalitet 

(Gidens, 2009, s. 584).  

Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv hävdas att en störd anknytning i barndomen 

ofta föregår ett kriminellt beteende (Jerlang, 2008, s. 171). Här utgår alltså förklaringen ifrån 

att kriminalitet har att göra med trauman i barndomen, vilket ligger nära ett psykoanalytiskt 

perspektiv (Sarnecki, 2009, s. 159).  

Som kontrast till ovanstående teoretiska modell, som alltså tar sin utgångspunkt i 

barndomen, kan nämnas behaviorismen vars centrala utgångspunkt är människans beteenden.  

Här hävdas att beteenden betingas av dess åtföljande konsekvenser i form av belöningar såväl 

som bestraffningar (Skinner, 1953). Kriminella beteenden kan framstå som belönande för 

individen varpå sannolikheten att dessa beteenden fortsättningsvis används ökar.  

Bandura (1977), som företräder ett socialt inlärningsteoretiskt perspektiv, menar att 

beteenden lärs in genom imitation av de beteendemönster som omgivande individer, grupper 

eller massmedier uppvisar. Kriminalitet lärs enligt detta perspektiv in genom imitation av 

andra med kriminella beteenden. Kriminalitet framstår alltså som en form av inlärda 

beteenden som på olika sätt förstärkts och därav vidmakthålls. Detta kan utgöra en viss 

förklaring men lämnar samtidigt frågor gällande förhållandet mellan individ och samhälle 

obesvarade (Giddens, 2009, s. 584). 

Inom sociologin söker man förklaringar till kriminalitet i samhället. Det finns många 

teoretiska perspektiv som kan bidra till förståelsen av kriminalitet. Exempelvis kan 

kriminalitet, ur ett Marxistiskt perspektiv förklaras utifrån motsättningen mellan 

arbetarklassen och borgarklassen (bourgeoisien) där den senare definierar vad som är rätt och 

fel utifrån sina intressen (Cuff, Sharrock & Francis, 2008, s. 22ff).  Kriminalitet kan enligt 

denna förklaringsmodell ses som en reaktion på de rådande omständigheter i vilka individen 
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lever och kan även utgöra en förklaring till varför fler brott begås i lägre samhällsklasser 

(Chambliss & Mankoff, 1976, s. 9). Ytterligare ett exempel är sociologen Emile Durkheim 

som menade att de som utför kriminella handlingar ofta utestängs från samhället. Här skapas 

en gräns mellan de som gör det acceptabla och de som gör det oacceptabla vilket gör att social 

sammanhållning skapas hos de som reagerar mot de oacceptabla handlingarna (Cuff, m.fl., 

2008, s. 64).  

Kriminalitet är ett komplext fenomen och ingen av de ovan nämnda teorierna bär själv på 

hela sanningen. Många olika faktorer samverkar och det är inom ramen för denna studie 

omöjligt att redogöra för samtliga perspektiv och det komplicerade samspel som kan antas 

ligga bakom kriminalitet. En avgränsning måste därför göras varpå här presenteras ett 

teoretiskt perspektiv som utgör en förklaringsmodell rörande kriminalitet. Detta teoretiska 

perspektiv inkluderar psykologiska faktorer och kan ses ha en tydlig relevans i förhållande till 

studiens syfte. 

5.1.1 Stämplingsteori 

Stämplingsteorin utgår från omgivningens reaktioner på den enskildes eller gruppens 

överträdelser av regler och normer (Ejrnæs & Kristiansen, 2006, s. 80). Centralt är alltså 

samspelet som sker mellan avvikare och icke-avvikare. Avvikelse är utifrån detta perspektiv 

ingen personlig egenskap hos avvikaren utan snarare hur omgivningen definierar och riktar 

sanktioner gentemot det avvikande beteendet (Giddens, 2007, s. 590).  

Ett samhälle präglas av olika kulturella normer. Exempelvis utgör ett lands lagar en form 

av norm i fråga om vad som uppfattas som acceptabelt respektive oacceptabelt. Denna 

definieras och fastställs av den lagstiftande församlingen vilket i Sverige är riksdagen. 

Normen har här en juridisk aspekt men det finns även många andra exempel på normer i 

samhället som förväntas följas men som för den sakens skull inte är juridiska. Här kan 

nämnas sociala normer vilket bland annat beskriver hur en person förväntas uppträda i olika 

sammanhang (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2006, s. 52).  

När en individ utför en handling som bryter mot en norm i samhället, exempelvis genom 

att begå ett brott, förutsätter detta att denne blir påkommen för att kunna bli betraktad som en 

brottsling (Sarnecki, 2009, s. 201). Det är alltså endast i förhållande till sin omgivning och 

förutsatt att omgivningen upptäcker individens handling som denne kan klassas som 

avvikande (i detta fall kriminell) och stämplingsprocessen kan börja.  

När en person avviker ifrån en norm vid enstaka tillfällen och därtill inte är medveten om 

vilken norm som gäller brukar det benämnas som primär avvikelse vilket inte påverkar 
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personens självbild. Handlingen ses av omgivningen, så till vida att den ej upprepas, som en 

engångshändelse, men i det fall handlingen upprepas kommer omgivningen sannolikt att 

stämpla och attribuera handlingen till personen (Goldberg, 2005, s. 374). Här finns olika 

faktorer som avgör om personen stämplas eller inte. Exempelvis kan samma normbrott begås 

av personer från olika samhällsklasser där det i ena fallet ses som ett normalt beteende medan 

i det andra fallet handlingen stämplas som avvikande (Giddens, 2007, s. 590). I de fall 

individen medvetet bryter mot gällande normer, och avvikelsen inte ses som en 

engångsföreteelse av omgivningen, normaliseras inte heller den avvikande handlingen. 

Resultatet är att den enskilde slutligen stämplas som exempelvis kriminell. 

Stämplingsprocessen bidrar till att detta blir en del av personens identitet och självbild i det 

att den enskilde börjar identifiera sig som avvikare, läs kriminell. Detta benämns som 

sekundär avvikelse (Goldberg, 2005, s. 381). I och med identifikationen ökar det avvikande 

beteendet och stämplingen riskerar bli självuppfyllande. 

Nästa steg i processen är vad Goldberg (2005) benämner som avvikelsespiralen 

(Goldberg, 2005, s. 383). Stämplingen resulterar i en negativ självbild som i sin tur leder till 

sekundär avvikelse och fler misslyckanden vilket leder till mer stämpling. En person som 

stämplas som kriminell har sannolikt hamnat i ett socialt utanförskap. Stämplingen bidrar 

sannolikt till svårigheter att exempelvis komma in på den reguljära arbetsmarknaden eller att 

få vänner som lever ett ”icke-avvikande liv”. Självbilden blir allt mer befäst och det sociala 

handlingsutrymmet minimeras.  

För att bli av med stämpeln kriminell måste personen upphöra med sina kriminella 

handlingar. Goldberg (2005) menar att om detta ska möjliggöras måste både beteende och 

självbild förändras. Att förändra samhällets normer (vilka är en förutsättning för stämpling) är 

svårt därför krävs att den individ som stämplats istället tar steg mot att anpassa sig efter 

normen. Om dessa begynnande steg lyckas kan detta vara de första stegen mot en omvärderad 

självbild som också kan resultera i fler beteenden som ”avstämplar” (Goldberg, 2005, s. 380). 

Även Laub & Sampson (2001) lyfter fram flera viktiga faktorer för att detta ska lyckas, 

däribland förändringen av identiteten som kriminell till identiteten som icke-kriminell. 
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5.2 Meta-teoretiska perspektiv på utvärdering 

5.2.1 Meta-teorier 

Då föreliggande studie är en brukarutvärdering av Krami-programmet presenteras här ett 

metateoretiskt perspektiv på utvärdering. Detta för att sätta brukarutvärderingen i ett teoretiskt 

sammanhang vilket kan tänkas förklara dess relevans för studien. 

Utvärdering av interventioner på programnivå kan ske på flera olika sätt. Det kan 

exempelvis ske genom samhällsekonomisk utvärdering, effektutvärdering eller som 

måluppfyllelseutvärdering (Vedung, 2009; Sandberg & Faugert, 2007). Valet av angreppssätt 

avgörs av den bakomliggande ontologiska föreställningen om den verklighet utvärderingen 

avser att uttala sig om (Danemark, 2011, s. 57). Här är alltså fråga om teorier om hur 

verkligheten är utformad, eller med andra ord, om vilka metateoretiska utgångspunkter man 

har (Danemark, 2011, s. 58). Dessa utgångspunkter lägger grunden för föreställningar om hur 

man kan nå kunskap vilket i sin tur avgör vilken utvärderingsmodell man använder sig utav.  

5.6.2 Realism 

Realism är en utgångspunkt med föreställningen att verkligheten är objektiv och oberoende av 

betraktaren och att vetenskapen är ett medel som kan blotta och visa denna verklighet. Detta 

bottnar i en naturvetenskaplig positivistisk vetenskapssyn men har även kommit att bli 

betydande inom samhällsvetenskapen (Thomassen, 2011, s. 80). Inom denna 

vetenskapstradition läggs stor vikt vid att kvantifiera forskningsresultat och låta dessa 

genomgå sträng prövning för att på så sätt kunna nå sann kunskap (Danemark, 2011, s. 61).  

Genom att konstatera samband mellan en insats och dess effekter kan man gå vidare och 

formulera olika hypoteser, söka stöd för dessa, och på så sätt fastställa vissa statistiskt 

signifikanta samband och finna evidens för insatsen (Danemark, 2011, s. 60f). Utvärderingar 

som kan kvantifiera och påvisa effekter blir i sammanhanget betydelsefulla därför att man just 

söker samband mellan insats och effekt (Oscarsson, 2009, s. 23). Genom så kallade RCT-

studier1 och genom att sammanställa resultat av flera RCT-studier i meta-analyser kan man 

konstatera olika insatsers effekt. En kritik mot utvärdering som bygger på sådana 

metodologiska upplägg är att den inte lyckas belysa orsakssamband mellan insats och resultat. 

Det uppstår, vilket diskuterats tidigare, en så kallad black box där man kan konstatera ett visst 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  RCT – Randomized Controlled Trials. En forskningsdesign som bygger en randomisering av försökspersoner i 

försöks- och kontrollgrupp. För en diskussion om RCT se ex. Bergmark m.fl. 2011	  
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resultat utifrån före- och eftermätningar men det som sker där i mellan är mer höljt i dunkel 

(Blom & Morén, 2011, s. 142).   

Forskningsdesigner som RCT-studier och metaanalyser anses förvisso betydande och 

anses ha en hög grad av evidens (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011, s. 58; Antilla, 

2009, s. 100; Oscarsson, 2009, s. 23f) men Hydén (2008) ställer sig dock kritisk till detta och 

menar att denna typ av forskning är behäftad med avsevärda begränsningar och svagheter i 

förhållande till evidensbaserad praktik. Hydén frågar sig om resultat av metaanalyser gjorda i 

en annan kulturell kontext än exempelvis den svenska med automatik kan generaliseras till en 

svensk kontext (Hydén, 2008, s. 13). I fråga om metoder är det av vikt att besvara frågor om 

”var när och hur” dessa är verksamma vilket forskning som grundas i kvalitativ design och 

metod kan bidra med svar på (Hydén, 2008, s. 16).  

5.6.3 Idealism 

En annan ontologisk föreställning om verkligheten är idealism. Verkligheten ses här som 

socialt konstruerad, som något vi hela tiden skapar med vårt språk och genom vår kultur 

(Danemark, 2011, s. 66). Sett utifrån detta meta-teoretiska perspektiv avvisas tanken att 

genom generella teorier kunna förklara samhället. Kunskap om verkligheten nås här genom 

många små fragment om verkligheten (Blom & Morén, 2011, s. 76).  

Effekten av en insats är viktig att belysa men utifrån detta perspektiv läggs mer vikt på att 

skapa förståelse för processer vilket görs genom användandet av kvalitativa 

forskningsmetoder (Danemark, 2011, s. 67). Utvärdering inom socialt arbete bör därför inte 

bara fokusera på effekter utan även på processerna som är förbundna med hur insatsen ges 

(Fisher, 2002, s. 309). 

Brukarutvärdering fyller utifrån ovanstående resonemang en viktig funktion i fråga om 

att öppna upp black-box och belysa processerna inom ramen för insatsen vilket bidrar med 

viktig kunskap, som dels kan användas av praktiker och som dels kan bidra till skapandet av 

en evidensbaserad praktik (Steinholtz Ekecrantz, 2009, s. 118). En av de allvarligaste 

bristerna med RCT-studier är nämligen att de inte tar brukarnas perspektiv i beaktning 

(Fischer, 2002).  

Med utgångspunkt i detta perspektiv är det alltså önskvärt att genomföra utvärdering som 

är brukarorienterad där brukarna får mer makt att definiera och beskriva social förändring (jfr. 

Dahlberg & Vedung, 2001). 
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6. Metod  

I denna del av uppsatsen presenteras först en presentation av utvärderingsbegreppet, 

brukarperspektivet och brukarutvärdering följt av en mer ingående genomgång av 

brukarutvärdering och hur brukarperspektivet växt fram. Denna diskussion avslutas med 

några kritiska reflektioner om brukarutvärdering. Då föreliggande studie utförs som en 

brukarutvärdering görs därför valet att presentera brukarutvärdering relativt ingående.  

Vidare presenteras studiens population och urvalsförförande, design och 

forskningsmetod, undersökningsmetod, operationalisering av begrepp, tillvägagångssätt, 

validitet och reliabilitet, forskningsetiska överväganden och slutligen en diskussion av för- 

och nackdelar med vald forskningsansats och metod.  

6.1 Utvärdering 
Utvärdering har en förhållandevis kort historia (Vedung, 2009, s. 20) men är ett fält som 

stadigt vinner mark. Begreppet utvärdering är idag populärt och används därför med stor 

variation vilket gör att det riskerar att urholkas på mening (Vedung, 2009, s. 23f).  

Utvärdering definieras i utvärderingslitteraturen på olika sätt. Vissa forskare menar att 

utvärdering kan utföras före, likväl som under eller efter en intervention (Sandberg & Faugert, 

2007, s. 20f). Vedung är kritisk till detta synsätt och menar att utvärdering alltid är en 

bedömning i efterhand (Vedung, 2009, s. 22). Denna definition av utvärdering så som 

tillbakablickande gör att begreppet inte urvattnas och riskerar blandas ihop med andra typer 

av analyser (Vedung, 2009, s. 23f). Föreliggande studie ansluter sig till Vedungs definition av 

utvärdering som en efterhandsbedömning. 

Inom utvärderingsfältet finns flera olika metoder att tillgå beroende på vilken som är den 

centrala frågeställningen för utvärderingen. Då föreliggande studie genomförs som en 

brukarutvärdering redogörs nedan för denna modell och inte övriga utvärderingsmodeller.  

6.2 Brukarorienterad modell 
Brukarmodellen är den som är mest central för föreliggande studie. Brukarorienterad 

utvärdering utgår från brukarens möte med verksamheten eller interventionen (Vedung, 2002, 

s. 128). Brukarutvärderingens centrala utgångspunkt är brukarens behov eller önskningar i 

förhållande till insatsen eller tjänsten (Vedung, 2002, s. 128). Man kan här se på processen 

fram till dess att en tjänst levereras, själva ögonblicket då tjänsten levereras, brukarnas egna 

attityder till tjänsten och om effekterna av tjänsten motsvarar brukarnas behov eller 

önskningar (Vedung, 2011, s. 117).  
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6.2.1 Framväxten av brukarperspektivet 

Kich & Reeder (1969) konstaterar i slutet på 1960-talet, att den syn som varit rådande i fråga 

om brukares deltagande i utvärdering var att de varken kan eller ska ha inflytande över 

utvärdering av professionellas insatser. Tio år senare menar Levkov & DeShane (1979) att 

utvärdering av brukare som direkt berörs av en insats är en bra idé som ännu väntar på sin tid.  

I början av 1980-talet börjar brukarutvärdering allt mer att diskuteras och föras upp på 

agendan i utvärderingsdiskursen. Man pekar på vikten av att involvera brukare i arbetet med 

utvärdering, för att på så sätt kunna möta specifika behov och för att bättre kunna utforma 

program och policys som utgår från brukarna (Connoly & Porter, 1980; Levington & Hughes, 

1981).  

Jämfört med attityden till brukarmedverkan i utvärdering som Kich & Reeder (1969) 

redogjorde för kom tongångarna på 1990-talet att vara radikalt annorlunda. Flera forskare 

menar nu att brukarutvärdering är viktig för att man ska ha möjlighet att på ett effektivt sätt 

kunna utföra nödvändiga förändringar och förbättringar av service riktad till brukarna. 

Diskussioner förs även om brukarutvärderingens potentiella möjlighet att ge myndigheter en 

ökad legitimitet och att därtill även främja en demokratisk process (se Maier, 1992; Cousins 

& Earl, 1992; Warin, 1993; Dahlberg & Vedung, 2001).  

Dahlberg & Vedung (2001) menar att brukarutvärderingens primära förtjänster är att den 

i sig har potential att utjämna maktförhållandet mellan professionella och brukare. 

Brukarutvärdering sägs åter vara nödvändig för att kunna utforma serviceinsatser i enlighet 

med brukarnas önskemål. Ytterligare ett argument är att brukarutvärdering är nödvändig för 

att kunna kostnadseffektivisera och i högre grad leda organisationen i riktning mot dess mål.  

Även brukarutvärderingens bieffekter diskuteras av Dahlberg & Vedung (2001). De gör 

gällande att brukarutvärdering stimulerar till aktivt deltagande vilket kan generaliseras till 

andra områden av livet och på så sätt fostra individen till en mer aktiv demokratisk 

medborgare. De menar även att brukaren genom sitt deltagande helt enkelt kan komma att 

känna sig mer nöjd och glad (Dahlberg & Vedung, 2001, s. 67f). 

Under 2000-talet har forskningen om brukarutvärdering ytterligare framskridit. Brukaren 

framhålls idag som en part som har rätt att själv delta i hur deras problem ska både definieras 

och lösas. Det har även från politiskt håll genomförts reformer för att stärka brukarnas 

intressen utifrån att brukaren kan anses vara expert på sitt eget problem och därför menas ha 

en självklar roll i utvärderingsprocessen (Steinholtz Ekekcrantz, 2009, s.111; Boody, 2009). 

Att involvera brukare i utvärderingsarbetet och i forskning gör att man kan komma fram till 
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nya kunskaper som är av vikt för det sociala arbetet. Detta är speciellt tydligt när det gäller 

sociala hjälp- och stödinsatser (Beresford, 2010).  

6.2.2 Brukarutvärdering – en form av empowerment 

Brukarutvärdering utifrån ovan anförda resonemang går i linje med det sociala arbetets 

diskurs om empowerment och styrkeperspektiv, det senare beskrivet av Saleebey (2009). 

Styrkeperspektivet jämförs med ett patologiskt perspektiv, där det sociala arbetet ofta tagit sin 

utgångspunkt i människors problem. För att kunna hjälpa människor har socialarbetaren ofta 

fokuserat på problem och utifrån dessa ställt diagnoser. Detta utvecklar ett förhållande mellan 

professionella och brukare som bygger på att den professionelle får rollen av experten som 

ska avhjälpa problemet. Styrkeperspektivet utgör en kontrast där förändringsarbetet istället tar 

sin utgångspunkt i brukarens förmågor och styrkor. Två bärande tankar i detta perspektiv är 

att varje individ har styrkor och att professionella bäst hjälper brukarna genom att samarbeta 

med dem (Saleebey, 2009, s. 15, 17). 

6.2.3 Brukarutvärdering i ett kritiskt perspektiv. 

Även om brukarutvärdering vunnit mer anseende så finns det kritiska aspekter som bör lyftas 

fram. Till att börja med kan det i vissa fall vara svårt att bedöma vem som egentligen är 

brukare, vilket resulterar i svårigheter gällande utvärderingens utgångspunkt. Man behöver 

därför fråga sig var gränsen mellan brukarutvärdering och annan utvärdering ska dras, en 

gränsdragning som många gånger kan vara problematisk (Vedung, 2011, s. 117; Sandberg & 

Faugert, 2007, s. 96).  

Vidare vill brukare generellt att den service de åtnjuter ska förbättras (Sandberg & 

Faugert, 2007, s. 96). Emellertid kan man inte kräva av brukare att de ska ha en helhetsbild 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv för insatser och service vilket inom offentlig förvaltning 

oftast inte kostar brukarna något, alternativt ytterst lite. Tjänstemän och ansvariga politiker 

måste däremot ha en helhetsbild där även de ekonomiska aspekterna tas till vara. Här kan en 

motsättning uppstå mellan brukarnas krav på förbättring och ekonomiska aspekter som inte 

tillåter dessa förbättringar. I sämsta fall kan detta leda till brukarmissnöje och politikerförakt 

(Vedung, 2009, s. 124) och till att insatsens legitimitet minskar (Vedung, 2011, s. 119). 

Brukarutvärdering kan dessutom vara problematiskt inom områden där brukarna är 

underkastade tvångsåtgärder som inom exempelvis kriminalvård (Sandberg & Faugert, 2007, 

s. 96). Även frågan om till vilken grad det är rimligt att tillgodose brukarnas önskemål är 

aktuell då dessa många gånger inte kan tillåtas gå före professionella värderingar (Vedung, 

2009, s. 125).   
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6.3 Population och urvalsförfarande 
Studien syftade till att undersöka brukare som genomgått Krami varpå denna grupp även 

utgör totalpopulationen (Bryman, 2002, s. 101 ). Urvalet avgränsades till dem som genomgått 

Krami-programmet i Borlänge, en avgränsning närmast motiverad utifrån studiens 

tidsbegränsning. Borlänge ansågs geografiskt sett beläget på ett sådant sätt att studien 

möjliggjordes.  

Från början gjordes valet att använda ett kriterieurval (Marlow, 2001, s. 140): 

Respondenterna skulle vara eller ha varit inskrivna på Krami det senaste året, vara mellan 25-

50 år och därtill haft varaktigt arbete i minst sex månader efter insatsen. Om möjligt skulle 

respondenterna även ha aktualiserats på Krami de senaste tolv månaderna. Utifrån 

urvalsramen skulle sedan ett oberoende slumpmässigt urval göras (Bryman, 2002, s. 104) för 

att välja sex respondenter vilket sågs som en önskvärt antal respondenter (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2010, s. 130).  

För att sammanställa en urvalsram och därtill komma i kontakt med respondenterna var 

hjälp från Kramis personal en förutsättning, främst för att namn och personuppgifter till 

respondenterna föll under sekretesslagstiftningen. Det var svårt att ställa krav på att personal, 

som har sitt ordinarie arbete att sköta, skulle vara behjälpliga i att ta fram en urvalsram exakt 

utifrån de kriterier jag som forskare bestämt mig för. Efter att ha fått skriftlig och muntlig 

information om studien ägnande personalen en eftermiddag åt att sammanställa möjliga 

respondenter och att kontakta dem för medgivande till vidare kontakt med mig som forskare. 

Jag saknade därmed kontroll över personalens urval av respondenter och var utlämnad åt 

deras ansträngningar och hjälp. Det kunde inte kontrolleras om samtliga brukare inom ramen 

för kriterierna kontaktats vilket gjorde att urvalet fick anpassas efter rådande förutsättningar. 

Resultatet var en urvalsram med sju respondenter som hade haft arbete i minst sex månader. 

Då sex respondenter ansågs vara önskvärt och samtidigt rimligt att intervjua gjordes ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s. 114f) från urvalsramen där en respondent uteslöts 

utifrån geografiska förutsättningar. Detta medförde att det slutligen fanns sex respondenter att 

tillgå. I ett sent skede av studien valde dock en respondent att avstå från deltagande varpå fem 

stycken återstod.  

Den ursprungliga ambitionen om kriterieurval övergavs alltså till förmån för ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s. 115). Bekvämlighetsurvalet riskerar förvisso att inte 

utgöra ett representativt urval men utifrån studiens förutsättningar, framförallt i fråga om tid 

och ekonomi, bedömdes detta vara en acceptabel lösning (Bryman, 2002, s. 114).  Fördelen 
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med detta urval var att det fanns respondenter som gett samtycke till att kontaktas för att få 

ytterligare information och därefter ta ställning till deltagande i studien.  

6.4 Design och metod 
En studies design handlar om hur man går till väga för att på bästa sätt kunna undersöka 

studiens centrala frågeställningar (Bryman, 2002, s. 42). I denna studie undersöktes sociala 

förändringar och vad som kan ha bidragit till dessa hos brukare som genomgått Krami-

programmet. Valet gjordes därför att använda en efter-design utan jämförelsegrupp. Detta kan 

förvisso hävdas vara en svag design utifrån det metateoretiska perspektiv som presenteras 

tidigare och som omnämns realism. Detta eftersom ingen före-mätning görs och ingen 

kontrollgrupp finns (jfr Sundell, 2009, s. 69). Valet föll ändå på denna design då brukarnas 

specifika erfarenheter av att genomgått ett program var i fokus och därför att det realistiska 

perspektivet, såsom till exempel Hydén (2008) påpekar, behöver kompletteras med andra. 

Utifrån den aspekten ansågs designen vara adekvat för studiens syfte.  

Den forskningsansats som valdes och som bäst ansågs svara mot studiens syfte och 

frågeställningar var en brukarorienterad utvärdering som lät brukarna beskriva sina 

erfarenheter och värdera insatsen (Vedung, 2011, s. 116f). Vidare gjordes valet att utföra en 

kvalitativ studie då detta antas på ett bra sätt kunna spegla brukarnas känslor och uppfattning 

av sin livsvärld i högre grad än en kvantitativ studie förmår att göra (Repstad, 2009, s. 15). 

Utifrån studiens fokus på brukarerfarenheter gjordes vidare valet av en induktiv 

forskningsansats vilket innebär att teori genereras via empiri (Bryman, 2002, s. 22). 

Till skillnad från kvantitativ forskning söker kvalitativ forskning att närmare studera ett 

visst fenomen och hur det kan upplevas eller gestalta sig för enskilda individer eller grupper 

(Repstad, 2009, s. 13). Den ger därför en möjlighet att se det sociala livet från aktörernas 

perspektiv (Bryman, 2002, s. 250) och därtill möjlighet att beskriva fenomen mer 

uttömmande och detaljrikt. Sammantaget gör detta att vad som antas finnas i den så kallade 

black box blir bättre utrett (Bryman, 2002, s. 265).  

6.5 Undersökningsmetod 
I fråga om metod valdes kvalitativa intervjuer som redskap för att samla in data (Bryman, 

2002). För att intervjupersonerna skulle ha en stor frihet i att kunna besvara frågorna valdes 

en semistrukturerad intervjuform, vilken har större potential att uppnå detta än vad t.ex. en 

strukturerad intervju har (Bryman, 2002, s. 123). Målsättningen var att respondenterna vid 

behov skulle ges frihet och möjlighet att ta upp teman även utanför ”intervjuramen”, och att 
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svaren skulle kunna bli mer fylliga än om en strukturerad intervjuform använts. I valet av 

metod fanns också, som redan nämnts, ambitionen att i någon mån kunna öppna black-box 

och skapa en förståelse av vad som kan vara betydelsefullt för förändring sett utifrån ett 

brukarperspektiv. 

6.6 Operationalisering av begrepp  
Ett område som kom att bli ett genomgående tema i studien var sociala förändringar, eller 

förändringar i brukarnas sociala situation, vilket är relaterat till kriminalitet. Kriminalitet är i 

sig, som redan påvisats, ofta knutet till missbruk, problem med familj och relationer samt 

arbete och försörjning (Nyström, m.fl., 2002). Därför gjordes valet att dessa områden primärt 

fick stå i fokus för undersökningen. Förändringar i brukarnas sociala situation har alltså 

operationaliserats till förändringar inom områdena kriminalitet, missbruk, familj och 

relationer samt arbete och försörjning dock med stort utrymme för ytterligare definitioner från 

brukarna.  

Ett annat område som var centralt för studien var Krami-programmets komponenter. Här 

valdes de som ansågs utgöra de mest centrala: deltagargruppen, arbetsförberedande 

verksamhet som sker på Krami, personalen, kontrakt, regler, drogtester, samverkan och de 

fritidsaktiviteter Krami gemensamt genomför.  

6.7 Tillvägagångssätt 

6.7.1 Litteratursökning  

Efter att studiens syfte och frågeställningar fastslagits söktes tidigare forskning på primärt 

fyra databaser: Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Psyc Info och ERIC. Även 

Summon@dalarna har använts, dock i begränsad utsträckning. För sökord, kombinationer av 

sökord och resultat av sökningarna se bilaga 1. Förutom detta har flera för studien relevanta 

böcker och ytterligare artiklar vilka annan forskning refererat till studerats. Denna del av 

forskningsprocessen tog tid men grundlade också värdefull kunskap för studiens fortsatta 

gång.  

6.7.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 2) utgick från studiens aktuella syfte och frågeställningar samt 

utifrån vad som skulle kunna antas vara relevant mot bakgrund av tidigare forskning. I arbetet 

med intervjuguiden var ambitionen att täcka de områden som var aktuella för studien 

samtidigt som respondenterna skulle kunna vara fria att besvara frågorna så omfattande som 
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möjligt och därtill ha möjlighet att bidra med andra teman (Bryman, 2002, s. 305). Till en 

början formulerades många olika frågor som genom en gallrings- och omformuleringsprocess 

kondenserades till ett antal huvudteman med eventuella följdfrågor. Frågeställningarna 

utformades i mesta möjliga mån i deskriptiv form för att så långt som möjligt få 

respondenterna att beskriva den egna uppfattningen om sin verklighet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängerud, 2007, s. 298).  En önskan hade varit att göra provintervjuer före de 

riktiga intervjuerna, dock fanns ej personer tillgängliga som hade inblick i kunskapsfältet 

(Esaiasson, m. fl., 2007, s. 302). Intervjuguiden fick därför istället bearbetas noggrant av mig 

som intervjuare och frågorna fick var för sig analyseras i förhållande till tänkbara svar. I den 

processen omformulerades och ströks vissa frågor vilket var tidskrävande men nödvändigt.  

6.7.3 Intervjuer 

Då studien granskades av forskningsetiska nämnden (se nedan) och beslutet dröjde en aning 

bokades tid för intervjuer med samtliga respondenter endast en vecka före intervjutillfällena. 

Respondenterna kontaktades via telefon och brev (se bilaga 3). Efter att man muntligen 

samtyckt till deltagande bokades tider för intervjuer och respondenterna tillfrågades om de 

hade några önskemål rörande tid och plats för intervju (Repstad, 2009, s. 95f). Två 

respondenter önskade att bli intervjuade i sina respektive hem. Övriga godkände av mig 

föreslagna alternativ vilket resulterade i att en intervju hölls i ett studierum på ett bibliotek 

och två i ett rum på Högskolan Dalarna. Varje intervju började med att respondenterna 

noggrant informerades om de forskningsetiska principerna (www.codex.vr.se), sedan fick de 

frågan om intervjuerna kunde spelas in, vilket samtliga godkände. Inspelning skedde med en 

smartphone och transkriberades sedan ordagrant. Det transkriberade materialet uppgick till 

närmare 60 sidor.  

6.7.4 Analys 

Då utgångsläget för studien var brukarerfarenheter valdes en ”bricolage” som metod i 

analysarbetet vilket innebär en kombination av olika metoder vilka forskaren kan röra sig fritt 

emellan (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 251). Utifrån studiens frågeställningar, valdes vissa 

teman ut för undersökningen, dock med utrymme för att andra teman skulle kunna 

framkomma. Dessa teman analyserades systematiskt för att undersöka vilka kategorier och 

underteman som skulle kunna tänkas falla ut inom dessa (Williams, Tutty & Grinnell, 2011, s. 

454ff).  
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Materialet transkriberades och lästes först grundligt igenom flera gånger. Även det 

inspelade materialet lyssnades igenom åtskilliga gånger i syfte att hitta så många nyanser som 

möjligt av det som sades (jfr. Kvale & Brinkmann, 2010, s. 251).  

Analysarbetet inleddes med identifiering av meningsenheter som relaterade till temat 

förändring (Coleman & Undrau, 2011, s. 454). När alla instanser som relaterade till detta tema 

fångats sammanställdes dessa och lästes åter igenom i syfte att se vilka mönster som 

framträdde och vilka underkategorier som kunde falla ut från valda teman (Kvale & 

Brinkmann, 2010, s. 252). Här fann jag att temat förändring handlade om upphävandet av 

kriminogena faktorer. De underteman som föll ut ifrån detta var upphävande genom arbete 

och upphävande genom nya sociala relationer, vilket i sig föll ut: nya relationer genom arbetet 

och i förbättrade familjerelationer. Ett annat undertema visade sig också vara upphävande 

genom drogfrihet vilket i sig föll ut i drogfrihet genom det egna beslutet samt arbetets 

betydelse för drogfrihet. Då studiens syfte var att undersöka förändringar efter genomgått 

program kom inte fokus att ligga på förändringen inom området missbruk då samtliga 

respondenter redan uppnått detta vid programstarten. Drogfriheten var dock omöjlig att helt 

förbise då respondenterna ansåg denna vara förutsättningen för ett icke kriminellt liv. Inom 

temat förändring återfanns även begreppet självkänsla vilket föll ut i underkategorierna: 

självkänsla på grund av arbete och försörjning, självkänsla på grund av drogfrihet och icke-

kriminalitet, självkänsla på grund av nya och/eller förbättrade sociala relationer och 

självkänsla på grund av omvärldens positiva reaktioner.   

Nästa tema som analyserades var begreppet ”vad hjälper”, alltså vad brukarna uppfattat 

som betydande inom Krami-programmet. Samma procedur som ovan följdes i att identifiera 

de instanser som relaterade till temat: Sammanställa och kategorisera dessa följt av ytterligare 

genomläsning för att söka efter mönster, kategorier och underkategorier. Här fann jag följande 

underkategorier: insatsens karaktär, egen motivation, personal, vilket föll ut i 

underkategorierna motiverande insatser, kravbild, hjälpinsatser och uppföljning. Vidare 

återfanns regler, kontrakt och drogtester, skapandet av rutiner och struktur och slutligen 

samverkan, vilket i sig föll ut i tidseffektivitet och prevention. 

Ytterligare ett tema som framkom utifrån respondenternas berättelser var olika synsätt på 

de fritidsaktiviteter som utförs inom ramen för Krami. 

Efter att ha sammanställt och kategoriserat empirins olika delar analyserades dessa genom att 

relatera och knyta dem till teoretiska begrepp och tankegångar som bedömdes kunna utgöra 

förklaringsmodeller.   
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6.8 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär i sin enklaste form att forskaren mätt det som avsågs att mäta reliabilitet 

innebär i sin tur att mätningen skett på ett tillförlitligt sätt. Begreppen har varit föremål för 

åtskilliga diskussioner bland forskare. Bryman (2002) menar till exempel att det inom 

kvalitativ forskning kan behövas ett alternativt sätt att beakta dessa begrepp då de ofta 

förknippas med kvantitativ forskning (jfr Raines, 2011, s. 497ff; Bryman, 2002, s. 257ff). Av 

utrymmesskäl redogörs kortfattat för de åtgärder som vidtagits i syfte att försöka stärka 

studiens validitet och reliabilitet. 

Validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet innebär bland annat att 

det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 

idéer som utvecklats utifrån dessa (jfr. Bryman, 2002, s. 257, Esaiasson, m.fl., 2007, s. 64). 

För att stärka denna aspekt av validiteten har ett noggrant arbete lagts ner vid utformandet av 

intervjuguide i syfte att kunna infånga ett så rikt datamaterial som möjligt. Datainsamlingen 

utfördes noggrant och systematiskt och samtliga intervjuer spelades också in. Inspelningarna 

var av god kvalitet och endast vid ett tillfälle rådde oklarhet om ett ord. Transkriberingen av 

det inspelade materialet utfördes sedan ordagrant och analyserades därefter systematiskt. För 

att stärka den interna validiteten ytterligare har studiens handledare granskat 

forskningsprocessen. Dessutom seminariebehandlas studien vid ett så kallat slutseminarium 

vilket ger studenter från Socialarbetarprogrammet vid Högskolan Dalarna tillfälle att 

genomföra en kritisk granskning. Sammanfattningsvis kan studien sägas ha en hög intern 

validitet vilket är eftersträvansvärt i kvalitativ forskning (Larsson, 2008, s. 116). 

Extern validitet avser huruvida studiens resultat kan generaliseras utanför 

undersökningen till en större population eller kontext (Esaiasson, m.fl., 2007, s. 64). En 

fullständig förteckning över alla potentiella respondenter och därtill ett obundet slumpmässigt 

urval hade ökat studiens generaliserbarhet (Esaiasson, m. fl., 2007, s. 64).  Generaliserbarhet 

är dock inte huvudfokus inom kvalitativ forskning då den ofta undersöker små grupper för att 

där gå på djupet och istället generalisera resultat till teori (jfr Larsson, 2008, s. 118; Bryman, 

2002, s. 270f). Studiens avgränsning till Krami i Borlänge och till ett relativt få antal 

respondenter får sägas begränsa generaliserbarheten till en större population, men i 

sammanhanget kan dock sägas att flera av studiens resultat stöds av tidigare forskning. Det är 

ändå rimligt att anta att varken innehållet i den behandling som ges inom Krami i Borlänge 

eller respondenterna som deltar i denna studie nämnvärt skiljer sig från den behandling som 

ges inom Krami på andra orter. Utifrån detta kan ett försiktigt antagande göras om att det bör 

finnas utrymme för viss generaliserbarhet (Esaiasson, m. fl., 2007, s. 187). Detta är dock 
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ytterst en empirisk fråga där andra, senare måste bedöma studiens generaliserbarhet utifrån de 

data den presenterar (Lincoln & Guba, 1985, s. 316). 

Angående studiens reliabilitet har detta bland annat att göra med studiens replikerbarhet 

(Bryman, 2002, s. 257). Vissa forskare har diskuterat begreppet reliabilitet såsom pålitlighet 

där insyn i forskningsprocessen är central (Bryman, 2002, s. 260). Försök har därför gjorts att 

återge detta på ett så transparent sätt som möjligt för att den ska kunna återupprepas och även 

kritiskt granskas. Att återupprepa en kvalitativ forskningsstudie är dock svårt då individers 

livsvärld kan förändras och replikerbarheten därav försvåras (Bryman, 2002, s. 270). Kvale & 

Brinkmann (2010, s. 263) menar att reliabilitet också har att göra med om intervjupersonerna 

kommer att ge samma svar till en annan forskare, vilket är svårt att uttala sig om. 

Ansträngningar har gjorts för att respondenterna skulle känna sig så trygga som möjligt och 

kunna berätta så öppet och ärligt som möjligt om sina erfarenheter. Till exempel genom 

betoningen av de forskningsetiska principerna och genom att låta respondenterna själva välja 

tid och plats för intervju. På så sätt skulle förutsättningarna för ett trovärdigt resultat kunna 

öka. Sammanfattningsvis är det ändå svårt att säga något säkert om studiens reliabilitet. Även 

här är seminariebehandling och diskussion med studiens handledare av vikt. Det är sedan 

också upp till läsaren att kritiskt granska studien och dess process och därav bedöma 

reliabiliteten. 

6.9 Etiska överväganden   
Då studien berörde enskilda som begått brott och haft långvarigt missbruk fanns i studiens 

inledning en viss tveksamhet inför om intervjuer med respondenterna skulle kunna påverka 

deras psykiska välmående exempelvis genom att väcka traumatiska minnen till liv. Studien 

handskades också med känsliga personuppgifter då samtliga respondenter dömts för brott (se 

bilaga 4) varpå valet gjordes att studien skulle etikprövas av Högskolan Dalarnas 

forskningsetiska nämnd. Nämnden sammanträdde 2013-11-26 och godkände studien.  

För att garantera respondenternas anonymitet har samtliga person- och ortsnamn i det 

empiriska materialet fingerats och respondenternas åldrar har angetts ungefärligt. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.codex.vr.se) har varit vägledande för att 

säkerställa att studien blev etiskt sett väl genomförd. Respondenterna informerades noggrant 

om dessa principer, först genom informationsbrevet sedan även muntligt inför varje intervju. 

Särskilt betonades anonymiteten och min tystnadsplikt med tanke på brukarnas kriminella 

bakgrund. Vikt lades även vid att betona att deltagandet var frivilligt och att respondenterna 

när som helst kunde välja att avbryta intervjun utan att behöva förklara sig; att allt inspelat 
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och skrivet intervjumaterial skulle komma att raderas efter att studien färdigställts; att studien 

efter seminariebehandling kommer att offentliggöras.  

6.10 Metoddiskussion 
Som tidigare framgått har en semistrukturerad intervjuform använts som metod för 

datainsamling. Intervjuer är alltid ett svårt hantverk som ställer stora krav på intervjuaren 

(Kvale & Brinkmann, 2010). I föreliggande studie har fem respondenter intervjuats vilket 

ansågs vara acceptabelt, om än i minsta laget (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 130). För att 

stärka studiens reliabilitet hade ytterligare ett antal intervjuer varit önskvärt då detta sannolikt 

resulterat i ett fylligare datamaterial. Det kan också diskuteras om intervjuer med 

fokusgrupper varit en alternativ metod för datainsamlingen då denna låter deltagarna ge sin 

kollektiva bild av ett fenomen (Billinger, 2008, s. 170). Dock gjordes valet med individuella 

intervjuer då detta dels ansågs kunna bidra till att respondenterna kunde dela mer personliga 

erfarenheter vilket passade studiens syfte och dels att fokusgruppintervjuer är svårare att 

organisera rent praktiskt (Bryman, 2002, s. 338).  

Kvalitativ forskning är som regel behäftad med en begränsning av generaliserbarhet 

(Bryman, 2002, s. 270). Denna studiens styrka ligger snarare i brukarnas medverkan och 

deras möjligheter för att genom vald metod ge sina perspektiv vilket tänktes kunna öppna 

black-box och därigenom bidra till en stärkt evidensbaserad praktik inom socialt arbete 

(Oscarsson, 2009). 

Ytterligare en aspekt som bör belysas ur ett kritiskt perspektiv är risken för så kallade 

intervjuareffekter som innebär att respondenterna påverkas av vem som ställer frågorna vilket 

alltid är en risk (Esaiasson, m.fl., 2007, s. 301). I aktuellt fall finns dock ingen anledning att 

tro att denna effekt påverkat nämnvärt vilket emellertid enbart kan avgöras av studiens 

respondenter. 

7. Resultat och analys  

Här presenteras studiens empiriska material, det vill säga resultat och analys av intervjuerna. I 

fokus för resultatredovisningen står intervjuernas centrala teman som är de sociala 

förändringar respondenterna upplevt efter att ha genomgått Krami, vad som uppfattats som 

betydande i programmet samt vilka faktorer inom programmet som det råder delade meningar 

om. Resultatpresentationen sker på sådant sätt att analyser varvas med resultat. Citat från 

respondenterna lyfts också fram. Detta görs i syfte att tillsammans med den övriga texten ge 
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en ökad förståelse av vad respondenterna sagt under intervjutillfällena samt att stärka studiens 

validitet.  

För att ge läsaren en ökad kontextuell förståelse följer här lite bakgrundsfakta angående 

respondenterna: 

Roland är 50 år och har en bakgrund med omfattande missbruk och kriminalitet. Han har 

ett flertal fängelsestraff bakom sig och blev inskriven på Krami för ett år sedan. Idag har han 

arbete och engagerar sig så mycket han kan i sina barn och barnbarn. 

Kalle är 35 år och har en bakgrund med omfattande missbruk och kriminalitet. Han har 

många fängelsestraff bakom sig och har även genomgått flera av kriminalvårdens program. 

Under det senaste fängelsestraffet som var mycket långt blev han också drogfri. Kalle kom till 

Krami för ett år sedan i samband med att fängelsestraffet omvandlats till vårdvistelse. Via 

Krami gick han en utbildning följt av praktik och sedan vidare till arbete. Kalle har idag ett 

stabilt förhållande med en kvinna.  

Micke är 40 år och har en bakgrund med omfattande missbruk och kriminalitet. Före 

Krami genomgick han en missbruksbehandling vilken gjorde honom drogfri. Han berättar 

dock att han hade ett återfall under tiden på Krami. Micke är den av respondenterna som haft 

arbete under längst tid efter att han kom till Krami för drygt tre år sedan. Idag lever han med 

sin familj. 

Lars är 35 år och har en bakgrund med omfattande missbruk och kriminalitet med en lång 

rad fängelsestraff. Han har liksom Micke genomgått missbruksbehandling innan han 

aktualiserades på Krami. Lars lever som ensamstående men engagerar sig mycket i sina 

syskons familjer. Han säger sig jobba mycket med sin självbild, en process som tar tid. 

Christoffer är 25 år och har till skillnad från de andra respondenterna inte haft en 

missbruksproblematik. Han har haft ett kriminellt nätverk och har även dömts för 

narkotikarelaterad brottslighet men poängterar att han inte missbrukat själv. Idag har han 

arbete och säger sig i framtiden gärna vilja arbeta med människor på något sätt, eventuellt på 

ett häkte. 

7.1 Förändringar  

7.1.1 Sociala förändringar 

Samtliga av studiens respondenter har efter sitt deltagande i Krami gått från mer eller mindre 

omfattande kriminalitet, missbruk och arbetslöshet till att idag ha arbete och egen försörjning.  

Arbetet lyfts av flera respondenter fram vid sidan av drogfriheten som en av de viktigaste 

faktorerna för att kunna leva ett laglydigt liv. Micke säger:  
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Jag vet att jag måste gå och lägga mig… jag måste gå upp kl. 5:30 eller så. Det 
skapar rutiner och det är jätteviktigt. Hade aldrig rutiner förut. Du vet, nu kan man 
inte hålla på som förut (Micke, 40 år).  

 

Micke framhåller att de rutiner som ett arbete kräver inte är kompatibla med kriminalitet och 

missbruk vilket kan tolkas som att Arbetet är en viktig faktor för att inte återfalla i 

kriminalitet. Roland lyfter vidare fram vikten av nya relationer och visar arbetets betydelse för 

att dessa relationer ska kunna uppstå:  
Ja men nu har jag mycket från jobbet… man blir å känna massa annat folk och så 
[…]. Det finns inget behov av dom gamla kompisarna mer. Jag vet ju vad dom 
gör… Nej det är inget kul… (Roland, 50 år). 

 

Roland beskriver här hur arbetet möjliggör att nya relationer skapas och hur relationerna till 

det gamla kriminella nätverket därmed försvagas, något övriga respondenter också bekräftar 

gäller dem. Man upplever sig också ha fått förbättrade familjerelationer i och med att man inte 

längre ägnar sig åt kriminalitet. Lars beskriver hur friheten från kriminalitet och missbruk 

förändrat hans familjerelationer: 
Det är klart jag har ju fått det bättre med min familj nu… Jag är med och hjälper 
syskonen med deras barn och försöker ställa upp så mycket jag kan… Och jag är ju 
mycket mer närvarande nu… (Lars, 35 år). 

 

För Lars har förändringen inneburit att han är närvarande och delaktig i sina syskons och 

syskonbarns liv på ett annat sätt än förut. De två närmast ovanstående citaten kan tolkas som 

att Krami-deltagandet och att respondenterna därav fått arbete innebär att nya, icke-kriminella 

relationer skapas och att det kriminella umgänget därmed också upphör varpå även en annan 

kvalitet i familjerelationerna kan komma till stånd.  

När de förändringar respondenterna beskriver och som delvis redogjorts för ovan 

analyseras närmare framkommer att de består i att olika kriminogena faktorer upphävts hos 

den enskilde (Bergström, 2004, s. 218; Sarnecki, 2009, s. 132f). De kriminogena faktorer som 

tydligast förändrats förutom brottsligheten är inom arbete och försörjning, missbruk och 

förändringar inom relationer.  

I fråga om förändringar orsakade av Krami som program är det av vikt att inta ett kritiskt 

förhållningssätt i fråga om vad som är en effekt av vad (jfr. Nyström, m.fl., 2002, s. 87). Sett 

utifrån tidigare forskning (Nyström, 1999; Nyström, m.fl., 2002; Jess, 2005a) finns ett 

samband mellan Kramideltagande och att få arbete vilket även föreliggande studie visar. 

Sarnecki (2001) visar att ett kriminellt nätverk kan leda till en ökad brottslighet varpå det 

kan finnas en god brottspreventiv effekt i att nya, icke-kriminella nätverk skapas och att 
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familjerelationer förbättras. Även här stöds föreliggande studies resultat av tidigare forskning 

(jfr. Linberg & Soydan, 1993; Nyström, 1999; Nyström, m.fl., 2002).  

7.1.2 Motivationens betydelse 

Samtliga respondenter återkommer frekvent till vikten av att själv fatta beslut om förändring 

och att sedan hålla fast vid beslutet. På frågan vad som är viktigast för förändring säger Kalle:  
Det är mina beslut jag tatt, att jag ska lägga ner allting då… Med droger och 
kriminalitet och sen hållt fast vid det beslutet. Vart stenhård (Kalle, 35 år). 

 

Kalle betonar här vikten av det egna beslutets och motivationens avgörande betydelse för 

förändring. Detta framkommer tydligt även i de andra respondenternas utsagor där det 

uttrycks som en avgörande faktor för att både påbörja och bibehålla ett liv utan kriminalitet 

Samtliga respondenter lyfter fram det egna beslutet som viktigare än något annat och gör 

också gällande att man haft en hög grad av motivation när man påbörjat programmet. Att 

motivationen är viktig när det gäller upphörandet av avvikande beteenden visar tidigare 

forskning. Cohen & Felson (1979) menar till exempel att brott begås under förutsättning att 

förövaren är motiverad att göra brottet, att ett lämpligt objekt för brottet finns till hands samt 

att det finns en avsaknad av bevakning. Tas en av dessa faktorer bort kan brottet förhindras 

varpå teorin även blir viktig i fråga om brottsprevention. Studiens respondenter uppvisar inte 

längre en motivation att begå brott utan snarare att förändra sina livssituationer. Motivation 

kan mot denna bakgrund antas utgöra dels en viktig faktor för att lyckas i programmet och 

dels för att inte återfalla i brottslighet.   

7.1.3 Förändrad självbild 

Arbete och egen försörjning har bidragit till en förändrad självbild hos flera av 

respondenterna. Micke, som haft en bild av sig själv, präglad av kriminaliteten och negativa 

handlingar mot brottsoffer, berättar på frågan hur han ser på sig själv nu: 
Som en Svensson typ… Alltså som alla andra i samhället. […] det är precis det 
jag strävar efter… För mig är det nått positivt (Micke, 40 år). 

 

Micke berättar med stolthet att han numer ser sig som en vanlig ”Svensson”. Detta uttalande 

beskriver hur självbilden förändrats efter deltagande i Krami och i det att Micke fått arbete. 

Respondenterna vittnar om att man tidigare i livet på olika sätt varit präglad av dels en svag 

självkänsla som inneburit att man inte varit stolt över sig själv, och dels att omvärlden 

reagerat på ett sätt som förstärkt den negativa självbilden. Självbilden förändras i takt med att 

livet förändras och att omgivningens reaktioner blivit allt mer positiva. Lars säger: 
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Som min brors fru. Hon ser mig som en människa idag. Förut såg hon mig inte 
som en människa men nu ser hon på mig som en människa. Det var jättekul att 
höra det […] förut såg hon mig som en zombie eller en robot (Lars, 35 år).  

 

Lars berättar att personer i hans omgivning förut sett honom som ”en robot eller zombie” 

vilket kan tolkas som en person utan känslor som gör oönskade handlingar utan tanke på 

konsekvenser, men att hans förändring inneburit att han blivit mer mänsklig och närvarande. 

Förändringen av självbilden i negativ riktning är central i stämplingsprocessen då denna 

börjar med omvärldens reaktioner och resulterar i en internaliserad negativ självbild som gör 

att stämpeln, exempelvis kriminell, blir självuppfyllande (Goldberg, 2005). Respondenterna 

vittnar om just denna process. Goldberg beskriver vidare hur exempelvis steg i riktning mot 

arbetslivet och positiva reaktioner på detta kan vara betydande för en förändrad självbild 

(Goldberg, 2005, s. 380).  

Mycket tyder på att upphävandet av kriminogena faktorer påverkar respondenternas 

självbild vilket är en viktig faktor för att stämplingen som kriminell ska upphöra. Eftersom 

stämpling har sin grund i faktorer utanför individen (Goldberg, 2005) är det svårt att uttala sig 

om huruvida stämplingen upphävts eller inte. Dock verkar den internaliserade negativa 

självbilden hos respondenterna ha förändrats vilket utgör ett steg mot att respondenterna slutar 

stämplas som kriminella. 

7.2 Krami-programmet – Vad uppfattas som betydande? 
I intervjumaterialet framkommer flera olika teman i fråga om vad respondenterna uppfattat 

som viktigt i programmet rörande sin förändring. En viss variation finns bland dessa. De 

teman respondenterna har konsensus kring presenteras nedan och därefter följer 

redovisningen av teman som inte är lika vanligt förekommande.  

7.2.1 Inriktning mot arbetsliv 

Samtliga brukare har haft problem med att etablera sig på arbetsmarknaden på grund av sin 

kriminalitet. Christoffer som efter avtjänat fängelsestraff har haft problem med att få arbete 

säger: 
Nej men sen att jag att jag fick börja på Krami. Där tog det fart på riktigt.  Jag 
kommer aldrig glömma det [---]Jag fick ju nästan jobb direkt sen (Christoffer, 25 
år).  

  

För Christoffer har deltagandet i Krami, med dess tydliga inriktning mot arbetslivet verkligen 

bidragit till hans förändring. Att få ett arbete är något som av respondenterna beskrivs som 
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förutsättningen till egen försörjning, lägenhet och fortsatt drogfrihet. Kalle som avtjänat 

många straff och försörjt sig genom sin kriminalitet säger: 
Det som förändrats mest är ju med arbete och försörjning… Att jag är helt 
självförsörjande idag och inte lever på min kriminalitet. Det känns skitbra! Jag går 
på moln fortfarande […]. Nu har jag ett fint hem, fin lägenhet och min fru och du 
vet man bygger upp nånting hela tiden du vet… å det är schysst som fan  
(Kalle, 35 år). 

  
Kalle beskriver arbetet som den största förändringen i hans situation och som även 

möjliggjort andra förändringar. Liknande utsagor återkommer hos samtliga respondenter och 

pekar på betydelsen av att Krami skapar förutsättningar för arbete. Att Krami bidrar med 

praktisk hjälp, stöd och kontakter i riktning mot arbete uppfattas som positivt av 

respondenterna. Angående detta säger Kalle: 
Man fick lära sig att skriva CV och personligt brev och sånt. Det har jag ju aldrig 
heller gjort innan, det var jättebra. Vi fick mycket praktisk hjälp tycker jag (Kalle, 
35 år). 

 

Kalle menar att han som före detta kriminell aldrig har lärt sig vad som krävs för att söka 

arbete men att han fått hjälp och stöd på Krami i att lära sig detta. 

De tre närmast ovanstående citaten kan tolkas som att inträdet till arbetsmarknaden är 

huvudorsaken till att flera andra förändringar kommer till stånd. Krami-programmets 

grundläggande inriktning att ge arbete eller utbildning är enligt respondenterna en avgörande 

faktor till Krami-programmets positiva inverkan. Flera av respondenterna har deltagit i andra 

program genom kriminalvården men menar att Krami varit avgörande på grund av att det 

leder till arbete. Forskning visar också att detta är av vikt för att bryta med en kriminell livsstil 

(Laub & Sampson, 2003). 

7.2.2 Krami skapar struktur 

Micke berättar att rutiner tidigare saknats i hans liv och att de rutiner deltagandet i Krami 

skapat  har varit bra för honom:  
Ja att man hade nånstans att gå några timmar om dan så man fick nån sorts rutin på 
dagen även om det kanske bara var ett par timmar så var det skitbra… å just att det 
var varje dag också. Det var viktigt. Just det där att varje dag behöva gå ur sängen 
och åka iväg å göra nånting (Micke, 40 år). 

 

Micke ger uttryck för vikten av att Kramis verksamhet sker på en daglig basis. För honom har 

det inneburit att nödvändiga strukturer, för ett väl fungerande liv, har börjat upprättats. Den 

dagliga verksamheten skapar i sig strukturer och rutiner vilket av respondenterna uppfattas 

som betydande och kan tolkas som en betydande del i deras förändringsprocess.  
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Laub & Sampson (2003) pekar på ett antal olika vändpunkter på vägen ut ur kriminalitet. 

Här framhålls att en faktor av betydelse är att ha en sysselsättning som kan skapa rutiner och 

en struktur i vardagen. Laub & Sampson (2001) menar vidare att vardagsstrukturen som 

skapas av sysselsättning också tenderar att reducera förbindelsen till kriminella nätverk vilket 

i sig kan skapa en minskad risk för återfall i kriminalitet.  

Att Krami bidrar till en daglig sysselsättning gör att strukturer och rutiner upprättas i 

brukarnas liv. Därför kan det faktum att man utformat programmet som en daglig verksamhet 

med fasta tider antas vara en möjlig faktor i black-box, som främjar brukarnas 

förändringsprocess. 

7.2.3 Regler, kontrakt och drogtester 

Krami innefattar ett antal regler vilka brukarna förväntas följa. Vid inskrivning tecknar dessa 

ett kontrakt där det framgår vad man förväntas följa. Christoffer talar med viss stolthet om en 

ansvarskänsla som skapas av kontraktet. 
Det kändes som att man fick ett ansvar […] när jag får ett sånt där ansvar så vill 
jag leva upp till det 110 %. Så det var inge alkohol, droger eller nått sånt där. Jag 
kände att jag hade ansvar. Kontraktet blir lite av en morot (Christoffer, 25  år). 

 

Christoffer anser att kontraktet skapar motivation att sköta sig. Samtliga respondenter anser 

att kontraktet i någon mån fyller en funktion men ofta uttrycks emellertid åsikten att man själv 

inte behöver kontraktet på grund av styrkan i den egna motivationen. Dock anser även de 

respondenter som har den åsikten att kontraktet skapar en trygghet då man vet att de andra 

skriver under samma sak och därmed förväntas sköta det. Vidare anser flera respondenter att 

kontraktet motverkar en jargong där kriminalitet står i fokus. Sammanfattningsvis verkar 

kontraktet dels skapa en trygghet i att man vet vad alla förväntas ställa upp på och dels 

motivation att visa att man kan sköta det. Kramis regler uppfattas som rimliga av samtliga 

respondenter. En av respondenterna säger uttryckligen att det varit av vikt för att inte fortsätta 

med missbruk. Då drogfrihet är en av Kramis regler är också drogtesterna en naturlig del i 

sammanhanget. Respondenterna anser sig själva inte behöva drogtesterna men anser ändå att 

dessa fyller en funktion i form av kontroll av andra. Detta kan tolkas som att genom dessa 

medel minimeras möjligheten att missbruka vilket skapar trygghet inom deltagargruppen. 

Missbruksforskning pekar också på att yttre gränser kan skapa en känsla av att inte få, eller 

kunna missbruka, som ett steg mot att själv inte vilja göra det (Melin & Näsholm, 2011, s. 

180).   

Sammanfattningsvis verkar gemensamma regler och drogtester skapa trygghet i gruppen 

men kan också tolkas fungera som ett redskap för att lära sig pro-sociala beteenden som kan 
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generaliseras till andra livsområden (Kåver, 2006, s. 81). Även detta verkar vara faktorer som 

man kan härleda till det som i uppsatsen getts beteckningen black-box.  

7.2.4 Personalen 

Respondenterna anser att personalen har en viktig roll för hur väl Krami-programmet lyckas. 

Kalle som före Krami aldrig varit självförsörjande säger: 
Dom har vart med på när jag haft möten och sen att dom har guidat mig hur jag 

ska göra när man ska söka jobb och sånt. Det kanske låter skitlätt för en normal 

människa att söka jobb, men för en annan… (Kalle, 35 år).  

 

Kalle gör gällande att personalen är ett viktigt stöd i processen mot att komma i arbete och att 

personalen hjälper till utifrån de behov som den enskilde har. Stöd och hjälp men också att 

personalen ställer krav är framträdande i vad man uppfattar som bidrag till förändringen. 

Respondenterna lyfter fram att personalen inte gör jobbet åt dem utan att de själva får ta 

ansvar för att söka arbete. De får bland annat skriva CV och personligt brev under vägledning 

av personalen. Genom detta anser respondenterna att personalen bidrar till stärkt motivation.  

Vid en analys av vad respondenterna säger om personalen framgår tydligt att dessa är till 

stor hjälp. Ord som ”hjälper” och ”stöttar” är exempelvis mycket framträdande i 

respondenternas berättelser. Också personalens respektfulla bemötande av respondenterna 

framkommer i intervjuerna. Micke säger på frågan hur han upplevt sig bemött av personalen:  
Väldigt bra… Inga fördomar dom brydde sig inte vad man gjort tidigare… man 
var bara välkommen och så då… Det är jävligt skönt (Micke, 40 år). 

 

Micke uppskattar att han inte bemöts utifrån vad han tidigare gjort utan att han bemöts som 

den person han är. Övriga respondenter har liknande erfarenheter och vid en tolkning av detta 

verkar det som att respondenterna många gånger varit föremål för andras fördomar varpå 

personalens bemötande kan antas utgöra en motivationshöjande faktor och verka för en styrkt 

självkänsla hos brukarna. Det verkar som att personalen lyckas att utjämna den maktassymetri 

som kan antas finnas mellan professionella och brukare (Skau, 2010, s. 67).  

Saleebey (2009) beskriver ett så kallat styrke-perspektiv, där utgångspunkten är brukarens 

förmåga och styrka till förändring. Enligt Saleebey är två bärande tankar i detta perspektiv att 

varje individ har styrkor och dels att professionella bäst hjälper brukarna genom att samarbeta 

med dem (Saleebey, 2009, s. 15-17). Att urskilja styrkor och förmågor och att finna resurser 

hos de brukare man möter är av stor vikt (Skau, 2010, s. 33). Detta utmanar till aktivt 

samarbete mellan professionell och brukare (Saleebey, 2009, s. 17). Enligt denna studies 

resultat verkar det som personalen ifråga lyckas med detta. Det förefaller även som att 
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centrala komponenter i ett empowerment-orienterat perspektiv såsom egenmakt, kontroll, 

självtillit och stolthet (Swärd & Starrin, 2006, s. 262) genom personalens agerande och 

bemötande vävs in i arbetet med brukarna vilket ytterligare är processer som kan tänkas 

innefattas i black-box. 

Vidare lyfts uppföljningen efter att man fått arbete fram som något viktigt. På 

Christoffers arbetsplats var en annan anställd vid ett tillfälle alkoholpåverkad, vilket gjorde 

det svårt för Christoffer att utföra sitt arbete, han berättar:  
När jag blev utskriven så sa dom att dom skulle höra av sig… Dom gjorde det, då 
hade det blivit problem med en grej [se ovan]. Jag snackade med dom och det löste 
sig (Christoffer, 25 år). 

 

Personalen står kvar och följer upp även när man gått vidare till arbete vilket skapar 

ytterligare trygghet och stärkt möjlighet att bibehålla arbetet, vilket är viktigt utifrån ett 

preventivt syfte och för en fortsatt förändring (Nyström, 2010, s. 656f).  

 

7.2.5 Samverkan 

Ett annat tema som framträder är vinsterna med samverkan. Roland har i likhet med de andra 

respondenterna dåliga erfarenheter av myndighetskontakter och att bollas runt mellan dessa. 

Hans erfarenheter av samverkan på Krami är däremot annorlunda:  
Det blir smidigt som bara den vet du. Annars skulle man fått ringa runt till allihop 
själv och så kanske man inte hade tänkt på nått och så… Ska man ringa till nästa 
så får man ringa tillbaka och så går det runt bara. Nej men här fick man snabb och 
direkt kontakt med allihopa vet du (Roland, 50 år). 

 

Samverkan resulterar i att brukarnas frågor kan få snabba svar vilket av många anses som 

mycket betydelsefullt. Kalle uttrycker det så här: 
Hade man en fråga så kunde man ju få svar på den med en gång. Till 
arbetsförmedlingen hur det går till och hur jag ska göra om jag ska ha praktik och 
sånt… (Kalle, 35 år). 
 

Roland och Kalle belyser här hur samverkan möjliggör att få adekvat och snabb hjälp i fråga 

om det man är i behov utav. Något som också övriga anser vara betydande. Det kan tolkas 

som att närheten till myndigheterna och deras snabba behandling av respondenterna resulterar 

i att processer i kontakten med myndigheterna inte stannar av. Lars belyser ett resultat av 

detta: 
[…] det tar stopp och då blir man less och så skjuter man upp det och skiter i 
saker… Du vet då ringer man inge mer utan då fortsätter man med det man hållt på 
med… kriminalitet […] man gör det man tycker sig kunna (Lars, 35 år). 
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Lars har genom åren haft omfattande kontakter med olika myndigheter och erfarit att det tagit 

stopp och att han därigenom inte fått den hjälp han behövt. Han exemplifierar här vad 

samtliga brukare ytterst sett menar är en betydande faktor för att inte återfalla i kriminalitet 

och/eller missbruk nämligen att det inte tar stopp i kontakten med myndigheterna.  

Samverkan i Krami beskrivs som bidragande till snabb och relevant hjälp där arbete är 

målet. Respondenterna ger i fråga om samverkan tydliga exempel på dess vinster bl.a. och 

menar att det har en återfallspreventiv funktion.  

Vid en analys av samverkan inom Krami framträder flera faktorer som forskning 

konstaterat främjar goda resultat (Danemark & Kullberg, 1999). Inom Krami samverkar tre 

myndigheter kring en tydligt avgränsad målgrupp och med en specifik målsättning vilket i 

litteraturen anges som en framgångsfaktor i samverkan (Danemark & Kullberg, 1999, s. 56). 

Danemark (2000, s. 15) menar att detta är en avgörande skillnad på att samarbeta eller 

samverka. En viktig del verkar utifrån respondenterna vara att myndigheterna i Krami är 

samlokaliserade i gemensamma lokaler. Brukarna kan därför, på en och samma plats, få 

tillgång till den kompetens och det stöd de är i behov av. Man förefaller dessutom ha lyckats 

åstadkomma ett lagarbete där alla myndigheterna är involverade med sin specifika kompetens 

(Danemark & Kullberg, 1999, s. 56) vilket resulterar i att brukarna får relevant hjälp av 

samtliga myndigheter. Enligt respondenternas utsagor kan det tolkas som att personalen också 

är vad Bång och Rudstam (refererade i Danemark & Kullberg 1999, s. 36) benämner som 

uppgiftscentrerade i sin yrkesidentitet vilket anges som en förutsättning för god samverkan. 

Föreliggande studie visar att en vinst med samverkan är dess potential att verka 

missbruks- och brottsåterfallspreventivt i det att processen mot sysselsättning inte stannar upp 

hos någon myndighet. Här är samverkan, där snabb och relevant hjälp kan ges brukarna, en 

faktor som återfinns i black-box och som bidrar till en fortgående förändringsprocess med en 

bibehållen motivation.   

7.3 Krami-programmet – faktorer som det finns delade meningar om 
Av intervjumaterialet framgår inte att det finns några faktorer som respondenterna uppfattar 

orsaka en negativ förändring i något avseende. Dock finns två områden där respondenternas 

åsikter i fråga om betydelsen för den egna förändringen är olika. De två områdena är själva 

deltagargruppen och fritidsaktiviteterna. 

I fråga om gruppen anser tre respondenter att den i olika mån varit viktig främst för att 

man motiverat varandra. Övriga anser att deras egen motivation och arbete är det viktiga och 

att gruppen i detta avseende betyder väldigt lite. 
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Gällande fritidsaktiviteterna tycker en respondent att det inte finns något positivt med 

dem, medan tre anser att det fyller en funktion framförallt gällande gruppens gemenskap och 

sammanhållning. Kalle tycker att fritidsaktiviteterna var jobbiga och tråkiga men anser dem 

ändå vara viktiga: 
Ja det är jävligt viktigt för mig nu när jag är drogfri och fri från kriminaliteten å ta 

mig igenom saker fast det är jobbigt du vet. Det är skitviktigt för mig att ta mig 

igenom. Jag har aldrig gjort det innan (Kalle, 35 år). 

 

Även om Kalle anser fritidsaktiviteterna vara tråkiga såg han, i likhet med de flesta andra 

respondenterna, det som positivt att man får komma med förslag, lyssna på varandra och 

komma överens om vad man ska göra för aktiviteter. 

Detta kan tolkas som en viktig aspekt sett utifrån ett demokratiskt perspektiv. 

Demokratins kärna är den enskilde individens eller gruppens deltagande och makt över något 

och är således en grund för den enskildes deltagande och möjlighet att påverka en situation 

(Dahlberg & Vedung, 2001). Demokratibegreppet kan indelas i direkt- och indirekt 

demokrati, men också i en tredje form vilken kan benämnas deliberativ demokrati (Økland & 

Henriksbø, 2009, s. 151). Här är den meningsfulla processen central varpå deliberativ 

demokrati är centralt för brukardeltagande inom vilket ett demokratimotiv finns (Hultqvist & 

Salonen, 2011, s. 47). Egenmakten är central och inom brukardeltagande, som står i en 

demokratisk tanketradition, är frigörelse och empowerment väsentligt. Att ges möjlighet att 

vara med och skapa en meningsfull process går i linje med det deliberativa 

demokratibegreppet. Det kan därför tänkas utgöra en plattform för ett empowerment-

orienterat socialt arbete varpå processerna i anslutning till fritidsaktiviteterna är lika viktiga 

som själva aktiviteterna. 

8. Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka om brukare, efter att ha genomgått ett 

program i syfte att bryta med kriminalitet, upplever förändringar i sin sociala situation. Därtill 

har syftet varit att studera vad i programmet som uppfattas bidra till förändringen. 

Studien visar att det fanns ett samband mellan deltagande i Krami-programmet och 

förändring i brukarnas sociala situation vilket också stöds av tidigare forskning (Nyström, 

1999; Nyström, m.fl., 2002; Jess & Nyström, 2002). Den mest framträdande sociala 
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förändringen är att dessa kommit i arbete. Tillgången till arbete förefaller även leda till att 

andra kriminogena faktorer försvagas.  

Studien visade också på faktorer i black-box som kan förstås som viktiga i programmet 

och som bidrog till att förändring kunnat ske. Det innebär att studien kan bidra med teorier, 

eller åtminstone fragment till teorier om vad som åstadkommer effekter av Krami och vad 

som inom programmet utgör viktiga komponenter som gynnar förändring, sett ur ett 

brukarperspektiv. Studien har visat faktorer både på individuell-, interpersonell- och 

programnivå vilka tillsammans kan anses vara viktiga för brukarnas förändring. Nedan 

diskuteras några av dessa faktorer.  

På individuell nivå framgick att respondenterna bedömt att den egna motivationen varit 

avgörande för att förändringar skulle ske vilket förvisso inte kan sägas vara en faktor inom 

programmet. Dock framträdde detta så tydligt i intervjumaterialet att det därför inte gick att 

bortse ifrån. Motivationen kan därmed utgöra en viktig faktor att ta hänsyn till när brukare 

matchas mot insatsen. Ett motivationshöjande arbete både under och före programdeltagande 

kan därför vara av vikt i fråga om insatsen utfall. Detta går i linje med Cohen & Felsons 

(1979) teori om motivationens roll i det brottsåterfallspreventiva arbetet. Goldberg (2005, s. 

380) belyser vikten av att de initiala stegen bort från en stämpling förutsätter lyckade resultat. 

Att lyckas kan ur den aspekten tänkas främjas av att brukaren själv har en hög 

motivationsnivå.  

På den interpersonella nivån diskuteras här några aspekter som berör samspelet mellan 

brukare och personal vilket studiens empiri visat vara betydelsefullt. Personalens 

förhållningssätt, bemötande och stöttning har ur brukarnas perspektiv framstått som en viktig 

del i förändringsarbetet. Inom KBT-baserade metoder, vilka visats effektiva i behandlingen av 

personer med en kriminell problematik, (se Shaffer & Pratt, 2009; Smith, m.fl., 2009; 

McGuire, 1996, s. 7) finns ett lika stort fokus på förhållningssätt som på specifika tekniker 

(Kåver, 2010, s. 182). Sammantaget pekar detta på betydelsen, inte bara av metoder, utan 

också av förhållningssätt med potential att skapa positiva relationer och därtill verka för 

bibehållen och/eller stärkt motivationen hos brukarna. En metod som till synes motsvarar 

detta och vars centrala utgångspunkt är ett empatiskt och respektfullt bemötande i 

kombination med ett målmedvetet motivationsfrämjande arbete är Motiverande samtal (MI) 

(Göransson, 2010, s. 170). Ett liknande förhållningssätt kan troligtvis skapa trygghet och 

positivt påverka brukarnas motivation (Göransson, 2010, s. 170). Detta skulle kunna tänkas 

exemplifiera ett förhållningssätt hos personalen som bidrar till att processer på interpersonell 
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nivå stimulerar förändringsprocesser på individnivå. Därför är det av vikt att personalen aktivt 

arbetar med förhållningssätt då detta ytterst kommer brukarna till godo. 

På programnivå lyfts här två faktorer som respondenterna ansett vara viktiga. För det 

första visade sig samverkan vara en viktig faktor i förändringsarbetet. Här kanske 

programinterventioner generellt kan inspireras av Krami och ställa sig frågan om vilka 

myndigheter eller organisationer som kan tänkas vara relevanta för att effektivt kunna arbeta 

kring ett aktuellt problem. Krami arbetar kring en tydligt definierad målgrupp och ett 

avgränsat problem i form av den kriminogena faktorn arbetslöshet (Sarnecki, 2009, s. 132f) 

vilket visade sig även kunna ha en effekt på andra kriminogena faktorer vilket även stöds av 

tidigare forskning (Nyström, m.fl., 2002). Tydlighet i fråga om målgrupp och problemområde 

kan därför ses vara av vikt på programnivå. Danemark (2000, s. 15) menar att samverkan 

bygger på att målinriktat arbeta kring tydligt avgränsade och definierade syften och problem. 

Härigenom kan tydligt specificerade och avgränsade mål i fråga om insatsens inriktning dels 

främja förändring, likt den Krami verkar göra, och dessutom underlätta samverkan vilket 

enligt föreliggande studies empiri varit viktigt.  

Mot bakgrund av studien kan sammanfattningsvis sägas att ovan diskuterade nivåer 

verkar samvariera med varandra inom Krami och bidra till brukarnas positiva resultat. Att 

strukturerat och systematiskt bedriva ett arbete där samtliga av dessa nivåer innefattas kan 

främja brukarnas förändringsarbete, vara en hjälp i att utforma effektiva 

programinterventioner som i bästa fall kan leda till att stämpeln kriminell upphör (Goldberg, 

2005, s. 380). Kanske kan dessa resultat även vara vägledande för andra 

programinterventioner rörande denna målgrupp. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

Sökning med ProQuest på Social Services Abstracts; Sociological Abstracts; PsycINFO & 

ERIC: 

(Förkortningar: ab = abstract; all = anywhere except full text; If = identifier keyword; 

Peer(yes) - retrieves documents that are peer reviewed; Schol(yes) = retrieves documents that 

are scholarly; Su = Subject heading (all); Ti = document title)  

 

Sökning: all(user evaluation) AND ab(user evaluation OR user oriented evaluation) 

AND su(evaluation research) 

Antal träffar: 180  Av relevans: 14  

Övriga behandlade i huvudsak utbildningsväsende, psykiatri, mjukvaruutveckling och 

sjukvård. 

 

Sökning: Ti: User evaluation AND ab(user perspective OR client perspective) 

AND su(evaluation) OR if(”client evaluation”) AND all (”social work”) OR (”social 

service”) AND schol(yes) AND peer(yes) 

Antal träffar: 32  Av relevans: 7  

Övriga behandlade bland annat demensvård, web-design och familjearbete. 

 

Sökning: ti(user evaluation) AND ab(user perspective OR client perspective) AND 

Su(evaluation OR if(”user evaluation” OR ”client evaluation”) AND all(social work OR 

social services) 

Antal träffar: 51.  Av relevans: 7 

Övriga exkluderas enligt samma kriterier som enligt föregående sökning. 

 

Sökning: ab("participant evaluation") OR ab("participant oriented evaluation" OR user 

evaluation) AND su(evaluation research) AND school(yes) AND peer(yes) 

Antal träffar: 46.  Av relevans: 2 

Övriga behandlade i huvudsak skolväsendet, utveckling av mjukvara för datorer, media och 

medicin. 

 

 



	   	   	  
	   	   	  
	  

Sökning: ab(evaluation research) AND ti(user OR participant) AND all(”user-oriented” OR 

participant-oriented”) 

Antal träffar: 7.  Av relevans: 0 

Resultaten handlade i huvudsak om ergonomi och mjukvaruutveckling. 

 

Sökning: (”evaluation research”) AND ab(”participant-oriented evaluation” OR ”user 

evaluation”) OR ab(”user-oriented evaluation” OR ”client evaluation”) AND su(evaluation 

research OR evaluation methods) AND schol(yes) AND peer(yes) 

Antal träffar: 4.  Av relevans: 2 

Övriga berörde utbildning och rådgivning i rehabilitering. 

 

Sökning: (”user participation”) AND ab(evaluation OR evaluate) AND schol(yes) AND 

peer(yes) 

Antal träffar: 26.  Av relevans: 4. 

Övriga behandlade i huvudsak ergonomi, medicin, utbildning. Därtill var ett resultat på tyska. 

 

Sökning: (meta-analysis) AND ab(offender treatment OR correctional treatment) AND 

schol(yes) AND peer(yes) 

Antal träffar: 80.  Av relevans: 15. 

Övriga behandlade i huvudsak sexualbrottslighet, juridik, klinisk psykologi och 

substansmissbruk. 

 

Sökning: (meta analysis) AND ab(criminal rehabilitation OR offender treatment) AND 

all(what works) AND schol(yes) AND pree(yes) 

Antal träffar: 16.  Av relevans: 7. 

Övriga behandlade i huvudsak sexualbrottslighet, vetenskapsteoretiska perspektiv på meta 

analys samt fängelsearbete. 

 

 Sökning: (meta-analysis) AND ab(recidivism OR criminals) AND ab(what works) AND 

schol(yes) AND pree(yes) 

Antal träffar: 8. Av relevans: 3. 

1 träff hade redan noterats i föregående sökning. Övriga behandlade i huvudsak sexual- och 

ungdomsbrottslighet samt utformning av policys. 



	   	   	  
	   	   	  
	  

 

Sökning: (meta-analysis) AND ab(criminal rehabilitation OR correctional interventions) 

AND schol(yes) AND peer(yes) 

Antal träffar: 5. Av relevans: 4. 

2 av träffarna hade fåtts tidigare. Uteslöts gjorde en studie som behandlade 

familjeinterventioner.  

 

Sökning: (”treatment effectiveness evaluation”) AND ab(criminal rehabilitation OR 

correctional treatment) AND schol(yes) AND peer(yes) AND yr(1990-2013) 

Antal träffar: 37.  Av relevans: 4 

2 träffar hede fåtts tidigare. Övriga behandlade i huvudsak sexualbrottslighet, missbruk, 

beteendeproblematik samt arbete i fängelser. 

 

Sökning: (”treatment effectiveness evaluation”) AND ab(criminal rehabilitation OR 

correctional treatment) AND ab(meta-analysis) 

Antal träffar: 5. Av relevans: 4.  

Samtliga hade fåts tidigare. Uteslöts gjorde en studie som behandlade narkotikamissbruk. 

 

Sökning: (evaluation AND intervention) AND ab(recidivism OR ”crime relapse”) AND 

ab(”what works” OR ”good results”) 

Antal träffar: 3.  Av relevans: 1 

Denna hade tidigare fåtts. Övriga 2 studier behandlade domstolsväsende och 

sexualbrottslighet. 

 

Sökning: (”vocational education”) AND ab(recidivism OR offenders) OR ab(”impact 

evaluation”) AND ab(offenders OR criminals). 

Antal träffar: 21.  Av relevans: 9. 

Övriga behandlade i huvudsak sexualbrottslighet, arbete i fängelse, gängkriminalitet och 

missbruksbehandling. 

 

Sökning: (”program evaluation”) AND ab(criminals OR offenders) AND ab(rehabilitation 

OR recidivism) 

Antal träffar: 15.  Av relevans: 2 



	   	   	  
	   	   	  
	  

1 träff hade tidigare fåtts. Övriga behandlade i huvudsak ungdoms- och sexualbrottslighet, 

missbruk och psykiatri. 

 

Sökning på Summon@dalarna: 

Sökning: "social work" AND criminals AND sweden AND krami” 

Antal träffar: 3 Av relevans: 1 

Övriga behandlade narkotikamissbruk.  

 

Sökning: Krami AND evaluation NOT Kramer  

Antal träffar: 32 

Filtrerades till svenska och engelska träffar. 

Filtrerades ytterligare enligt följande: (sweden OR social work OR article OR English 

language OR drug abusers OR social sciences OR social science OR socialvetenskap OR 

samhällsvetenskap OR english OR general OR rehabilitation).  

Antal träffar: 9 Av relevans: 6 

Uteslöts gjorde 3 träffar där 2 var ordböcker och 1 träff behandlade området medicin. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   	  
	   	   	  
	  

Bilaga 2 -Intervjuguide  

Två huvudteman: Förändring och Krami-programmet 

 

Inledning: 
Syftet med studien, & Forskningsetiska principer, samtycke till inspelning? 

 

Inledande frågor: 

• Inspelning av intervjun? (återknyt till tystnadsplikten, radering av material) 

• Din ålder: 

• Hur kom det sig att du kom i kontakt med Krami? 

• Hur länge har du varit inskriven på Krami? 

 

Förändring: 
• Problemområden för dig när du kom i kontakt med Krami (ex. brottslighet, missbruk, 

arbete etc)? 

• Kan du beskriva hur de områden som var aktuella för dig har förändrats? 

• Varför tror du att det har blivit förändringar? 

• Kan du beskriva vad som varit viktigt för att din förändring skulle kunna ske? 

• På vilket sätt tycker du att du har förändrats till det bättre? 

• Vad har andra (krami/soc/AF/FV) bidragit med? 

• Finns det andra saker som varit viktiga för förändringen?  

• Berätta vad du är mest nöjd med rörande din förändring 

 

Krami: 
• Vad visste du om Krami innan du började? 

• Vilka var dina förväntningar när du började? 

• Var du lite eller mycket motiverad att påbörja programmet? 

• På vilket sätt motsvarade eller inte motsvarade tiden i Krami dina förväntningar? 

• Hur skulle du beskriva din tid på Krami innan du gick ut på praktik/arbete?  

-‐ Kan du ge exempel på något du tyckte var särskilt betydelsefullt/bra? 

-‐ Kan du ge exempel på något du tyckte var mindre betydelsefullt/bra? 



	   	   	  
	   	   	  
	  

Kramis olika delar: 
Kontraktet 

-‐ Kan du berätta något om kontraktet och om det betydde något för dig? 

-‐ Hur tycker du det påverkade dig?  

-‐ (Reglerna) Vad tycker du om de tre ”nejjen” (kriminalitet, droger, våld) 

-‐ Tyckte du det fanns några svårigheter i kontraktet? 

 

Personalen 

-‐ På vilket sätt tycker du att personalen har hjälpt dig? 

-‐ Finns det särskilda områden/saker där du tycker att personalen varit extra mycket 

till hjälp? 

-‐ På vilket sätt tycker du att du blev bemött och behandlad av personalen? 

-‐ Hur tycker du att personalen stöttat dig när du börjat praktisera/arbeta? 

-‐ Finns det saker du tycker att personalen borde gjort men som inte gjordes? 

-‐ Skulle du vilja ge något råd till personalen? 

 

Gruppen 

• Hur skulle du vilja beskriva gruppen som du var med i? 

• Fanns det speciella saker du tyckte var bra/mindre bra? 

• Hur skulle du säga att själva gruppen påverkade din förändring (positivt/negativt)?  

 

Samverkan  

• Fanns det något sätt som du fick hjälp utifrån att alla myndigheterna var på samma 

plats? Ex) kontakten med myndigheterna? 

• Fanns det något särskilt som varit betydelsefullt för dig med det? Varför? Hur då? 

• Tycker du det funnits några mindre bra saker med deras samverkan? Något som du 

tyckte inte riktigt fungerade? 

Fritidsaktiviteterna 

-‐ Kan du beskriva fritidsaktiviteterna? 

-‐ På vilket sätt tycker du dessa har varit bra/mindre bra?  

 

• Om du fick ändra något på Krami, Vad skulle det kunna vara? 



	   	   	  
	   	   	  
	  

• Finns det något övrigt du skulle vilja ta upp som vi inte pratat om?  



	   	   	  
	   	   	  
	  

•  

Bilaga 3 - Informationsbrev  

 

 
 
 
 
Information om brukarutvärdering med före detta Krami-deltagare 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

 
Mitt namn är Johan Engh och just nu genomför jag en studie med syfte att göra en så kallad 

brukarutvärdering med före detta deltagare i Krami, Borlänge. Detta är en form av 

utvärdering där brukare (jag använder ordet ”brukare” istället för ”klient”) som genomgått ett 

program själva får ge sina synpunkter och dela med sig av sina erfarenheter rörande hur man 

tyckt att programmet varit och om deltagandet i programmet bidragit till några förändringar 

för ens livssituation. På så sätt kan de som genomgått programmet bidra med värdefull 

information om vad de själva ansett varit bra eller mindre bra med programmet och vad man 

tyckt bidragit till förändring i sin situation. Förhoppningsvis kan man göra programmet ännu 

bättre för framtida brukare utifrån det som framkommer.  

 

Syftet med studien är att undersöka om brukare som genomgått ett program i syfte att bryta 

med kriminalitet och få ett arbete upplever förändringar i sin livssituation efter att genomgått 

Krami-programmet. 

 

För att göra denna utvärdering så kommer ett antal personer att intervjuas. Valet av 

intervjupersoner går till så att de som genomgått Krami och därefter lämnat programmet och 

idag har jobbat mellan sex till tolv månader sammanställs i en lista av personal på Krami. 

Dessa kontaktas sedan (vilket redan skett) av personalen och tillfrågas om man vill delta i 

studien och bli kontaktad av mig. Därefter väljs ett antal av de som sagt ja till att bli 

intervjuade ut från den listan av mig. Då du alltså uppfyller kriterierna för delta i studien 

(arbete minst sex månader och att du genomgått Krami-programmet i Borlänge) och även sagt 

ja till att delta är du en av de personer som valts ut för att, om du vill, delta i en intervju. 



	   	   	  
	   	   	  
	  

 

Ditt deltagande innebär att vi träffas på en tid och plats som passar dig så bra som möjligt. 

Mitt önskemål är att träffas någon gång under vecka 49 eller början av vecka 50. Intervjun 

kommer att ta c:a en timme och deltagandet är helt frivilligt. Det du säger i intervjun kommer 

inte gå att spåra till dig utan du får vara helt anonym. I studien kommer eventuella citat från 

de som intervjuas och som används för att t.ex. belysa något specifikt i det fall det behövs, att 

skrivas om för att det inte ska framgå vem som sagt vad. Eventuella namn byts ut både på 

personer och på orter som eventuellt omnämns. Jag som intervjuar kommer i övrigt att 

behandla dina uppgifter enligt tystnadsplikt, att din anonymitet garanteras är av största vikt.  

Om du tycker att det är okej kommer intervjun att spelas in. Detta är enbart för att underlätta 

för mig som intervjuar. Jag vill stryka under att även det är helt frivilligt. DU bestämmer om 

intervjun spelas in eller om jag hellre ska föra anteckningar i samband med intervjun. Efter att 

intervjun är klar kommer jag skriva ned det som sagts, sammanställa alla intervjupersoners 

uppgifter och analysera detta. Allt intervjumaterial (ljudfiler och skrivet material) kommer 

sedan att raderas när undersökningen är färdig. 

 

Jag vill åter poängtera att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Om du väljer att avbryta kommer du 

inte heller att frågas varför, det valet är ditt och kommer att respekteras. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Efter 

avslutad studie kommer uppsatsen att arkiveras vilket gör den till en offentlig handling som 

kan läsas av den som önskar varvid din anonymitet är extra viktig och som tidigare nämnts 

garanteras. Undersökningen är forskningsetisk granskad av forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Ludvika 13-11-19 

 
 
________________________________ ________________________________ 
Johan Engh   Christan Kullberg 
Student   Handledare 
Tel: XXXXXXXXX  Tel: XXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXX  E-mail:XXXXXXX  
 



	   	   	  
	   	   	  
	  

 

 

 

Bilaga 4 – Etisk egengranskning 

 
Fastställd av UFL och UFN 2008-12-17         

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor  

 
Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  

 

  X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

  X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

  X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

 X  

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  X 

 
6 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

  X 



	   	   	  
	   	   	  
	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 
 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 
  

X   


