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Cecilia Sundberg  

Abstract 

The studie aims to increase the understanding of ex-offenders need of support while 
establishing themselves in the labour market and to examine what knowledge of 
counselling can provide in order to develop Krami. Krami is a co-operation between 
Kriminalvården, Arbetsförmedlingen and in many cases even local authorities in 
Sweden. The aim of Krami is to help ex-offenders enter the labour market. 
Interviews with the staff and studies of policy documents give an idea of the 
contents of the initial counselling- course and show what the staff consider the 
challenges and needs for the participants. The study shows that the counselling 
course focuses on strengthening both self knowledge as well as knowledge about the 
labour market. The course also provides opportunities to develop the ability of 
making choices and to handle the consequences of the choices made. All those 
activities are central elements of counselling theories. Knowledge of counselling can 
contribute wtih methods and models of mapping and widening perspectives which 
many counsellor use in their daily work.   
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Sammanfattning  
Syftet med studien är att öka förståelsen för tidigare dömdas behov av stöd vid etablering 
på arbetsmarknaden och belysa vad studie- och yrkesvägledning kan tillföra för att 
utveckla Krami. Krami är ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och i 
många fall även kommuner och har som uppdrag att hjälpa tidigare dömda in på 
arbetsmarknaden. Genom intervjuer med personal och studier av styrdokument ges en bild 
av vad vägledningskursen innehåller och hur personalen tänker kring målgruppens 
utmaningar och behov. Resultatet visar att man inom vägledningskursen arbetar med att 
stärka såväl deltagarnas självkännedom som kunskaper om arbetslivet. Det läggs även stor 
vikt vid att öva på att göra övertänkta val och att hantera konsekvenserna av dessa val. 
Detta är centrala inslag i många vägledningsteorier. Kunskaper om studie- och 
yrkesvägledning kan bidra till att utveckla vägledningskursen ytterligare genom de 
metoder och modeller för kartläggning och vidgning av perspektiv som många studie- och 
yrkesvägledare använder i sitt arbete.  
 
Nyckelord: vägledningskurs, Krami, tidigare dömda 
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1 Inledande avsnitt 

1.1 Inledning 
Kriminalvården ansvarar för de rättsliga påföljderna fängelse och frivård. 1 oktober 2017 
var 4148 personer inskrivna vid Sveriges anstalter. Under 2017 påbörjade 10 951 personer 
en påföljd inom Frivården i form av skyddstillsyn, fotboja eller villkorlig dom 
(Kriminalvården.se) Kriminalvårdens ledord är ” Bättre ut”. Målet är att klienterna efter 
avtjänad påföljd ska vara bättre rustade för att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk 
än de var innan påföljden.  Av dem som avslutade en påföljd inom Kriminalvården under 
2013 hade dock 29% dömts till en ny påföljd inom loppet av en treårsperiod 
(Kriminalvården.se).  
  
En avtjänad påföljd inom Kriminalvården får ofta en negativ inverkan på individens 
möjligheter till arbete då den kriminella stämpel individen fått minskar möjligheterna till 
legalt arbete (Nilsson, 2002). Sarnecki & Sivertsson (2009:15) menar att många klienter 
med en lång kriminell karriär bakom sig saknar arbetslivserfarenhet och utbildning och 
hyser en bristande tilltro till sin egen förmåga. Det är även vanligt med ett tidigare eller 
pågående missbruk samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket sammantaget 
leder till att det krävs mycket av individen för att denne ska kunna förändra sitt liv.  
 
Gladwell (2000, i Bennett & Amundson 2016:60) menar att det behövs tre komponenter 
för att åstadkomma en varaktig förändring i en människas liv: att det finns inspirerande 
och stödjande människor som kan underlätta och ge näring till nya sätt, att det ges 
möjlighet att deltaga i aktiviteter som skapar nya tankemönster samt att det sker en 
ändring i den kontext som individen befinner sig i. Sedan början av 1990-talet har Krami 
jobbat för att bygga en bro mellan kriminalitet och ett legalt liv. Krami är i första hand ett 
samarbete mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen, men ofta är även kommuner 
involverade i verksamheten. Syftet med Krami är att vägleda och stärka dem som vill 
lämna en kriminell miljö för det etablerade samhället med arbete och studier. Genom att 
det finns representanter från olika myndigheter samlade inom en och samma verksamhet 
ökar möjligheterna till en helhetssyn på individens behov av stöd för att ta sig ur 
kriminaliteten. En förutsättning för förändring är dock att individen själv upplever ett 
behov av att förändra sin situation. Krami är en frivillig verksamhet som klienterna söker 
till på egen hand, men även när att den egna viljan till förändring finns saknas deltagarna 
ofta verktygen för att ta sig fram i det etablerade samhället. Genom Kramis 
vägeldningskurs får deltagarna lära känna både sig själva och de möjligheter som finns i 
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det legala samhället. Kramis verksamhet befinner sig i en gränstrakt mellan kriminologi, 
sociologi och studie-och yrkesvägledning och många som jobbar inom Krami har en 
socionomutbildning i grunden. Utvärderingar av Krami visar att deltagande i 
verksamheten har effekt på sysselsättningen men att effekten på återfallsrisken är 
försumbar (Nordén, Fors & Damsten (2013:28). Bennett & Amundson (2014) menar att 
jobb- och utbildningsprogram för tidigare dömda ofta misslyckas med att fånga den 
komplexitet som utmärker dagens arbetsmarknad. Även om programmen arbetar med att 
utveckla deltagarnas förmåga att göra genomtänkta val så missar de enligt Bennett & 
Amundsen (ibid) att även rusta deltagarna för att hantera förändringar. Att göra överlagda 
val och att hantera förändringar är något som många vägledningsteorier berör. Att se på 
Krami ur ett vägledningsperspektiv vidgar förståelsen för vad studie- och yrkesvägledning 
kan bidra med både som akademiskt ämne och öppnar upp för nya arbetsområden för 
utbildade studie- och yrkesvägledare. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
1.2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är undersöka Kramis vägledningskurs för att öka förståelsen för 
målgruppens behov av stöd vid etablering på arbetsmarknaden och belysa vad studie- och 
yrkesvägledning kan tillföra för att utveckla verksamheten. 

1.2.2 Frågeställningar 
Hur kan vägledningskursen förstås utifrån några relevanta teorier och tidigare forskning? 
Vilka tankar har personalen vid ett Krami-kontor kring utmaningar och behov hos 
målgruppen? 
Vad kan kunskaper om studie- och yrkesvägledning bidra med? 
 
 

1.3 Avgränsningar 
Verksamheten inom Krami består av två delar. Den första delen utgörs av en 
vägledningskurs på två till fyra veckor där gruppen är en central enhet. Den andra delen av 
kursen är mer individuellt anpassad till deltagarnas situation och innehåller praktik och 
förhoppningsvis fast arbete eller påbörjad utbildning. Längden för denna andra del 
varierar stort och det gör även deltagarnas behov av kontakt med Krami. Jag har därför 
valt att fokusera på vägledningskursen. 
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1.4 Disposition 
Uppsatsen börjar med en kort sammanfattning både på engelska och på svenska över 
syfte, metod och resultat. Därefter följer ett inledande avsnitt där uppsatsen placeras i ett 
sammanhang och syfte samt frågeställningar klargörs. I avsnittet tidigare forskning 
redogörs för relevant forskning för förståelsen av verksamheten. Metoddelen innehåller 
redogörelser för metodval, urval och etiska ställningstaganden. I avsnittet teoretiska 
utgångspunkter presenteras de teorier som ligger till grund för den analys som sker i den 
efterföljande resultat- och analysdelen, i vilken resultatet presenteras och analyseras 
utifrån både teorierna men även utifrån tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en 
diskussion av resultatet och förslag till vidare forskning på området.  

2 Tidigare forskning 

2.1 Tillvägagångssätt för att hitta tidigare forskning 
Sökningen efter tidigare forskning har skett på två sätt. Jag har utgått från tidigare 
kurslitteratur från studie- och yrkesvägledarprogrammet, men även från det 
kandidatprogram i kriminologi som jag har läst tidigare. För att hitta vetenskapliga 
rapporter har Umeå biblioteks sökfunktion använts. Sökorden har framför allt varit 
imprisonment, vocational guidance, barriers, offender reintegration, recidivism i olika 
kombinationer. I träfflistan för varje sökning har abstract för de artiklar som verkat 
intressanta studerats för att avgöra vilka artiklar som skulle kunna ha relevans för studien. 
Dessa har sedan lästs i sin helhet. Flera av artiklarna som har använts har tillkommit 
genom att andra artiklar har refererat till dem, vilket har gjort att en sökning direkt på 
författare och titel har varit möjlig. Den utvalda forskningen har tematiserats och 
presenteras under fem rubriker.  
  

2.2 Synen på kriminalitet 
Enligt Nilsson (2000:4) präglades synen på kriminella på 1960- och 70-talen av en större 
förståelse för den sociala kontextens betydelse. Orsakerna till kriminaliteten söktes i 
samhällets misslyckanden och inte i individens. Som en följd av detta blev det i större 
utsträckning samhällets ansvar att behandla och rehabilitera kriminella för att de skulle 
kunna införlivas i samhället igen. 1980- och 90-talen präglades enligt Nilsson (ibid) 
däremot av en mer individualistisk människosyn, vilket medförde att orsakerna till 
kriminaliteten kom att handla mer om den kriminelles tillkortakommanden än om 
samhällets.  
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Garland (2001:193ff) ser en liknande utveckling i anglosaxiska länder och menar att den 
förändrade synen på kriminalitet i stor utsträckning har påverkat den alltmer 
framträdanden roll kriminalpolitiken spelar i den politiska debatten. Även i Sverige har 
kriminalpolitiken enligt Andersson & Nilsson (2009:194f) fått en mer framträdande roll 
som har påverkat Kriminalvårdens verksamhet. Under 1990-talet växte det enligt 
Andersson & Nilsson (ibid) fram en behandlingstanke som syftade till att förändra 
tänkandet hos kriminella klienter. Det nya vara att klienten skulle medvetandegöras om 
det egna ansvaret för den situation som hen befann sig i och tränas i att ta ansvar för sina 
handlingar och de konsekvenser de får. Detta synsätt förutsätter att individen kan utveckla 
ett rationellt tänkande och att effekterna av en handling är överblickbara.  
 

2.3 Vändpunkter  
Sampson & Laub (2005:165) hävdar att utgångspunkten inom det vida begreppet 
Developmental Criminology (utvecklingskriminologi) är att kriminalitet inte ser likadan ut 
vid olika tillfällen i livet utan att det är en föränderlig process och utveckling som inom 
vilken annan karriär som helt. Forskningen inom utvecklingskriminologi intresserar sig 
för vilka faktorer som får människor att börja, fortsätta med och sluta med kriminalitet. 
Det som är centralt är fokus på förändringar. Sampson & Laub (ibid) poängterar att det 
inte finns en teori som kan förklara samtliga förändringar i kriminella karriärer utan att 
olika teorier belyser olika faser. Gemensamt för teorierna är att forskarna inte ser de olika 
faserna som separata delar utan som det som Life- Course Criminology 
(livsloppskriminologi) benämner trajectory: en utvecklingsbana som sträcker sig genom 
livet.  
 
Carlsson (2012) har undersökt hur begreppet turning points, svenska vändpunkter, har 
använts för att förstå de processer som får kriminella att byta livsstil. En vändpunkt är 
enligt Carlsson (2012:3) något som öppnar möjligheter för den kriminelle att dra en linje 
mellan före och efter detta tillfälle. Vändpunkten skapar även nya relationer som främjar 
laglydighet och sätter den kriminelle under någon slags kontroll. Dessutom engageras den 
kriminelle i rutinaktiviteter som till exempel arbete som utförs i ett vanligt liv och ger den 
kriminelle en annan känsla av identitet. Carlsson (2012:1) konstaterar att det inom Life- 
Course Criminology finns en relativ samstämmighet om att vändpunkter verkligen kan 
knytas till upphörande av brottslighet, men att vändpunkt samtidigt är ett missvisande 
begrepp då forskningen påpekar att det sällan är en enskild händelse som leder till 
förändringen. Istället rör det sig om processer där vissa upplevelser eller erfarenheter kan 
bli den sista pusselbiten.  
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2.4 Hinder för tidigare dömdas etablering på arbetsmarknaden 
I en kvalitativ intervjustudie har Nilsson (2000) studerat levnadsvillkoren för svenska 
fångar. Nilsson (2000:161) menar att de som är/har varit kriminella eller lever i kriminella 
miljöer ofta har sämre levnadsförhållanden än andra individer i samhället och att detta slår 
igenom på flera områden i en ackumulativ spiral. I denna spiral påverkar olika faktorer 
varandra på ett negativt sätt i en nedåtgående rörelse. Kriminaliteten kan uppstå som en 
följd av problematiska levnadsförhållanden, men de problematiska 
levnadsförhållandenakan kan även upprätthållas av tidigare kriminalitet då det som kallas 
stämplingseffekten kan göra det svårare att skaffa sig sysselsättning på etablerade och 
legala vägar. Engdahl & Lindgren (2017: 125ff) förklarar stämpling med att samhällets 
reaktioner på ett kriminellt beteende kan hålla en individ kvar i kriminaliteten genom att 
stigmatiseringen blir ett hinder för individen att leva ett laglydigt liv.  
 
Graffam, Shinkfield, Lavelle & MacPherson (2004) har i sin studie intervjuat både 
tidigare dömda och personal som arbetar med tidigare dömda. Utifrån intervjuerna har 
några områden ringats in som särskilt betydelsefulla för förståelsen av tidigare dömdas 
svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett av dessa områden handlar om personliga 
omständigheter. Graffam et al. (2004:154) lyfter fram olika faktorer inom detta område: 
readiness/ motivation, fysisk och psykisk hälsa, ekonomi och utbildningsnivå. Vad 
beträffar readiness/motivation beskriver Graffam et al (2004: 155) att det finns en 
variation i svaren mellan de båda intervjugrupperna. Många av de tidigare dömda använde 
termen readiness to change för att beskriva den förändring i sätt att tänka och förhålla sig 
till framtiden som de själva ansåg var förutsättningen för att lyckas. De anställda använde 
istället termen motivation. Båda grupperna lyfte fram behovet av att låta processen gå 
stegvis. Graffam et al (ibid) tar upp hur konsekvenserna av ett liv i missbruk har påverkat 
många tidigare dömdas mentala och fysiska hälsa och menar att hjälp med att sköta kost 
och träning är viktig. Lundholm (2013:20–24) har gjort en litteraturgenomgång av 
vetenskapliga studier kring ADHD och kriminella. Resultatet visar att ADHD inte bara är 
vanligt förekommande bland interner över hela världen utan att det även finns en tydlig 
koppling mellan missbruk och ADHD och återfallsrisk och ADHD. Även 
neuropsykiatriska diagnoser inverkar således på individens förutsättningar. 
 
En annan personlig omständighet som Graffam et al (2004:155 f) tar upp är avsaknaden av 
utbildning och erfarenhet av arbete. I undersökningen fanns här en skillnad mellan tidigare 
dömda och anställda i bedömningen av vilken betydelse detta hade. De tidigare dömda 
tillmätte avsaknaden av utbildning och arbetslivserfarenhet mindre betydelse än de 
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anställda. Något både tidigare dömda och anställda lyfter fram i Graffam et als (2004:158 
f) studie är bristen på bostäder i områden som inte präglas av utanförskap och droger. 
Hemlösheten och jakten på bostad leder till trötthet och påverkar enligt Graffam et al 
(ibid) återfallsfrekvensen i drogberoende.  
 
Nordén et al. (2013) har i sin utvärdering av Krami undersökt vilken betydelse deltagarnas 
bakgrund kan ha för avhopp. Nordén et al (2013:21) har jämfört Kramideltagarnas 
bakgrund med kriminalvårdsklienter som inte deltagit i Krami och konstaterar att 
Kramideltagare har en lägre utbildningsgrad än övriga klienter och att de i större 
utsträckning har dömts för vålds- och narkotikabrott.  Psykiatriska diagnoser, 
missbruksbakgrund och neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD är enligt studien 
vanligare bland Kramideltagare, Sysselsättningsgraden innan den påbörjade 
kriminalvårdspåföljden var lägre hos Kramideltagare än hos andra klienter. Nordén et al 
(2013:23) drar slutsatsen att den tidigare bakgrunden har betydelse för deltagarnas avhopp 
från Krami då avhopparna hade lägre utbildningsnivå, lägre socioekonomiska status i 
barndomen och oftare hade neuropsykiatriska diagnoser än andra Kramideltagare. 
Avhopparna var dessutom ofta yngre. 
 

2.5 Arbetets betydelse för att minska återfall i brott 
Berg & Huebner (2010: 387) lyfter fram att arbetet verkar ha en brottsförebyggande 
effekt, men konstaterar samtidigt att sambandet med andra typer av sociala band som till 
exempel stöd av familjen är oklart och att det förefaller som att familjeband och arbete 
påverkar varandra. I många fall är det familj och bekanta som erbjuder arbete till tidigare 
dömda, då utomstående arbetsgivare är tveksamma till att anställa. Enligt Graffam et al 
(2004:156 f) är betydelsen av stöd från familj och vänner stor och underlättar uppbrottet 
från en kriminell miljö, vilket i sin tur är en förutsättning för att leva ett laglydigt liv 
Sampson & Laub (1990:625) pekar på att longitudinella studier som sträcker sig över 
många år visar att kriminella individer under de perioder när de har haft ett stabilt arbete 
ägnar sig åt fortsatt kriminalitet och missbruk i lägre utsträckning än när de är arbetslösa, 
ett faktum som ofta kopplas till att motivationen för att bibehålla ett laglydigt liv ökar. 
Sampson & Laub (ibid) menar dock fram att den självrapporterade motivationen är av 
mindre betydelse och att den faktiska tillgången till arbete är en viktigare faktor sett till 
återfallsfrekvensen hos vuxna tidigare dömda. Uggen (2000:542) har av sin studie dragit 
slutsatsen att arbete har betydelse för återfallsfrekvensen, men att effekten varierar 
beroende på ålder hos individen. Hos tidigare dömda under 26 års ålder är effekten mindre 
än hos äldre individer.  
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2.6 Utvärderingar av utbildnings-och jobbprogram för tidigare 
dömda 
Bennett & Amundson (2016:61) kritiserar många nutida program som används för att 
minska återfallsfrekvensen för tidigare dömda. Den främsta kritiken riktas mot det faktum 
att programmen är alltför ensidigt inriktade mot vissa yrkesområden och inte tar hänsyn 
till arbetsmarknadens utveckling och utmaningar, framför allt inom det tekniska området 
där tidigare dömda kan ha svårt att på egen hand anpassa sig till den tekniska utveckling 
som skett medan de har stått utanför resten av samhället. En annan del av kritiken riktas 
mot att programmen inte i tillräcklig utsträckning förbereder för att hantera motgångar och 
hitta nya vägar. 
  
En metaanalys av Wilson, Gallager och MacKenzie (2000:361) baserad på 33 studier visar 
att återfallsfrekvensen hos tidigare dömda är lägre för dem som genomgått någon form av 
utbildnings- eller jobbprogram än hos dem som inte gjort det. Andelen i arbete är högre än 
i kontrollgruppen. Rush (2017) har från sin meta-analys (2017:51) dragit slutsatsen att 
återfallsfrekvensen minskar efter genomgångna program, men framhåller att många 
studier har betydande metodologiska brister, vilket gör resultatet osäkert. Detta tar även 
Visher, Winterfield & Coggeshall (2005:310) upp och pekar på att det som en följd av 
detta inte finns något vetenskapligt stöd för att de program som ingått i deras meta-analys 
minskar återfallsrisken. Visher et al (2005:311) påpekar att det är en stor utmaning att 
genomföra utvärderingar av program som syftar till att hjälpa tidigare dömda till arbete, då 
behoven av stöd skiljer sig stort mellan individerna och det därför att få till en 
undersökningsdesign som fångar in detta.  
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3. Metod  

3.1 Val av forskningsmetod  
Enligt Backman (2016:59) är det forskningsfrågan som bör styra valet av metod. Jag har 
valt att undersöka en tydligt avgränsad verksamhet för att ta reda på hur de arbetar och hur 
personalen tänker kring utmaningar och behov hos målgruppen. Jag anser att min studie till 
större delen har en kvalitativ ansats, vilket Karlsson & Pettersson (2006:59f) även kallar ett 
förståelseperspektiv.  
 
För att få svar på mina frågor har jag använt två metoder: intervjuer med personal och analys 
av dokument som styr eller beskriver verksamheten. Jag hade gärna velat utöka metoderna 
till att även omfatta observationer av verksamheten, men min närvaro skulle kunna ha en 
negativ inverkan på deltagarna och jag har därför valt att begränsa mig. Oavsett metodval 
är utmaningen densamma, nämligen att förståelsen av det som sägs eller skrivs färgas av 
min förförståelse. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:37) menar att även den 
intervjuades förförståelse för situationen påverkar intervjuns riktning.   
 

3.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet förknippas ofta med kvantitativ 
forskning. Atkinson, Coffey & Delamont (2003:156f, i Tiby 2006:52) föreslår att begreppet 
validitet bör ersättas med credibility, det vill säga trovärdighet. Även Svensson & Ahrne 
(2011:26f) använder begreppet trovärdighet. För att ett arbete ska utstråla trovärdighet ska 
teori, metod och slutsatser utgöra en del av en enhetlig bild. Jag har försökt att ha en röd 
tråd och att använda samma begrepp i alla delar. Trovärdighet handlar också om transparens 
och jag har strävat efter att förklara och motivera vad jag har gjort och varför.  
 
På samma sätt kan reliabilitet ersättas med dependability, vilket innebär att kopplingen 
mellan resultat och tolkningen av resultatet är tydligt redovisad (Atkinson, Coffey 
& Delamont 2003:156f, i Tiby 2006:52).  Jag har försökt att lyfta fram vad personalen har 
sagt för att möjliggöra för läsaren att kunna följa och kritiskt granska mina tankegångar 
och tolkningar. Detta hade kunnat utvecklas ytterligare ifall intervjuerna hade spelats in. 
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Generaliserbarhet handlar om att kunna överföra resultatet från en studie till en annan. 
Studien handlar om ett specifikt Kramikontor där de anställda i ganska stor utsträckning 
själva kan anpassa verksamheten efter de deltagare de har. Olika Kramikontor har enligt 
personalen sina utmaningar. Kramikontor i storstäderna behöver till exempel oftare ta 
hänsyn till gängkriminalitet vid sammansättningen av deltagargrupper. För att knyta 
studien till andra sammanhang har tidigare studier använts för att visa på gemensamma 
drag.   
  

3.3 Urval  
Att välja plats och undersökningspersoner i linje med undersökningens syfte är enligt 
Bryman (2011:346) viktigt i kvalitativ forskning. Jag har valt att undersöka hur anställda 
inom en verksamhet bedriver och uppfattar den egna verksamheten, vilket gör att det föll 
sig naturligt att intervjua personalen. Bryman (2011: 392) kallar ett sådant urval för  
målinriktat urval då det syftar till att hitta personer som kan besvara syfte och 
frågeställningar.  
 
Jag hade redan tidigare tagit kontakt med det lokala Krami-kontoret i samband med en 
förberedande uppgift och hade sedan detta tillfälle de anställdas kontaktuppgifter, vilka jag 
hittat på Kramis hemsida. De tre anställda som arbetar på kontoret företräder tre 
myndigheter: Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen genom Socialtjänsten. 
De bedriver vägledningskursen tillsammans som ett team. Jag har därför valt att intervjua 
dem som en grupp vid de båda tillfällen jag har träffat dem.  
  

3.4 Genomförande  
I min första kontakt med Krami fick jag tillgång till styrdokument och policydokument. 
Utifrån dessa byggde jag upp en förståelse för vägledningskursens struktur och innehåll. 
Vid det första intervjutillfället kretsade samtalet mer om Krami i stort, om vilka utmaningar 
det fanns och vad som upplevdes som viktigt. Utifrån detta och styrdokumenten ritade jag 
upp ett schema med före- början – mitten - slutet av vägledningskursen. Den andra intervjun 
skedde utifrån detta schema.  Jag valde att inte ha någon intervjuguide utan bad 
intervjudeltagarna berätta fritt om verksamheten utifrån strukturplanerna och schemat för 
vägledningskursen. Jag spelade inte in samtalen utan antecknade istället i mitt schema och 
fick under intervjun även ta del av instruktioner till olika övningar som de genomförde och 
ytterligare dokument kring verksamheten. Att intervjun inte spelades in har inneburit att 
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citat från intervjudeltagarna inte har kunnat användas för att möjliggöra för läsaren att tolka 
och värdera det som har sagts, vilket är en brist.   
 

3.5 Bearbetning och analys  
Efter den sista intervjun sammanställdes anteckningar och dokument till löpande text. 
Denna sammanställning har sedan bearbetats ytterligare och analyserats i relation till både 
tidigare forskning och de teorier som valts ut. Resultatdelen och analysdelen har slagits ihop 
eftersom en separation av dessa delar medförde alltför många upprepningar.  
  

3.6 Etiska ställningstaganden  
Intervjudeltagarna har informerats både muntligt och skriftligt om syftet med intervjun. 
Eftersom det redan inför det första intervjutillfället fanns en etablerad kontakt informerades 
intervjudeltagarna endast muntligt om att de vid vilket tillfälle som helst kunde avbryta sitt 
deltagande. Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002:7) och samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002:9) kan därmed anses uppfyllda. Då de anställda endast är tre till 
antalet har resultatdelen medvetet hållits opersonligt såtillvida att det inte framgår vilken 
intervjudeltagare som sagt vad eller vilken myndighet de företräder. Detta har gjorts för att 
det inte ska kunna gå att identifiera någon av intervjudeltagarna, vilket 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002: 12) berör. Det anteckningar som gjorts 
under arbetet kommer att förstöras så fort uppsatsen har blivit godkänd.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
Tre teorier har använts för att förstå och analysera materialet. A Cognitive Information 
Processing Approach to Employment Problem Solving and Decision Making (CIP) av 
Sampson, Lenz, Reardon & Peterson (1999) behandlar vilka kunskaper som individen 
behöver för att kunna göra ett genomtänkt val samt hur valprocessen går till. Hope Centered 
Model of Career Development (HCMCD) skiljer  sig från CIP genom att  fokuserar mindre 
på betydelsen av kunskaper om arbetslivet men desto mer på att utveckla förmågan att  att 
bemöta och bemästra svårigheter i en föränderlig värld, något som  många jobbprogram 
riktade mot tidigare dömda enligt Bennett & Amundsen (2016:61) kritiserats för att inte 
göra i tillräckligt stor utsträckning.   Careership: A Sociological Theory of Career Decisison 
Making av Hodkinson & Sparkes (1997) sätter in de val som görs i ett sociologiskt 
sammanhang. 
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4. 1 CIP 
CIP står för Cognitive Information Processing Approach to Employment Problem Solving 
and Decision Making. Peterson, Sampson Jr, Lenz & Reardon (2002:319) menar att målet 
med vägledning enligt CIP är att öka förmågan att hantera information om det egna jaget 
och om de möjligheter som finns när det gäller arbete och utbildning. Teorin går tillbaka 
till Parsons tre nyckelfaktorer: självförståelse, kunskap om yrken och förmågan att se 
kopplingen mellan de två första faktorerna (Peterson et al. 2002: 313). Trots att teorin har 
ordet kognitiv i titeln framhåller Peterson et al. (2002: 318) att valprocessen består av 
såväl kognitiva som affektiva processer och att känslor har en stor påverkan i varje steg 
oavsett om det handlar om problemdefinition, problemlösning eller kunskaper.  
Problem är ett centralt begrepp i teorin. Sampson et al. (1999:5) definierar ett problem 
som ett glapp mellan den rådande situationen när det gäller sysselsättning och den 
önskade situationen. Problemlösning handlar om att individen genom att skaffa sig 
kunskaper och insikter överbryggar det glappet. Decision making, alltså beslutsfattande, 
handlar i CIP om att omsätta kunskaper och insikter till handling. Pyramiden (figur 1) 
används för att illustrera färdigheter och kunskaper som klienter behöver för 
problemlösning och beslutsfattande.  

 
                                 Figur 1 CIP-pyramiden, fritt efter Sampson et al. (1999) 
 
Peterson et al (2002: 319) framhåller att det finns två olika lärprocesser inom teorin. Den 
första är kopplad till kunskapsdomänen. Självkännedom och kunskaper om arbetslivet och 
möjligheter är centrala områden där individen behöver kunskaper för att kunna fatta väl 
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underbyggda beslut. Självkännedomen kan ökas genom till exempel olika intresse- och 
kompetenstest och kunskaperna om arbetslivet genom till exempel information om olika 
branscher. Den andra lärprocessen som Peterson et al. (ibid) lyfter fram är hur individen 
utökar sin förståelse för hur det upplevda problemet ska kunna lösas. Denna lärprocess är 
kopplad till de övre två domänerna som handlar om att fatta beslut och reflektera över 
dem.  
 
CASVE-cykeln (figur 2) illustrerar vilka steg individen behöver gå igenom för att lösa 
problem och göra val. I C som står för communication blir individen enligt Sampson et al. 
(1999:5f) medveten om att glappet mellan den nuvarande och den önskade situationen. 
Analysfasen (A) är en orienteringsfas där individen inventerar sina möjligheter för att 
sedan i S (synthesis) avgränsa sig eller utöka listan av möjliga alternativ. I Valuing (V) 
värderar individen de olika möjligheterna för att sedan i E (Execution) fatta ett beslut som 
sedan följs av en plan för genomförande. Modellen kan enligt Sampson et al. (1999:6) 
användas för att visualisera och hjälpa individen att förstå vad hen bör fokusera på i vilket 
steg.  

 
      Figur 2 CASVE-cykeln, fritt efter Sampson et al. (1999) 
 

4.2 Hope Centered Model of Career Development (HCMCD) 
 
Hope Centered Model of Career Development (HCMCD) bygger på Snyders (2002) Hope 
theory som försöker förklara vad som får oss att handla. Snyder (2002:249) definierar 
hope som den självupplevda förmågan att hitta vägar för att uppnå mål. Hope-teorin 
innehåller enligt Snyder (2002:250) tre huvudelement: mål, vägar och agency. Mål kan 
vara av två huvudtyper: positiva mål och negativa mål. De positiva målen kan sedan delas 
in i tre kategorier, där den första kategorin handlar om att visualisera ett nytt mål. Den 
andra kategorin handlar om att upprätthålla en önskvärd situation och den tredje kategorin 
om att utveckla och förbättra en uppnådd framgång. De negativa målen delas in i två 
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kategorier: att undvika att en situation ska uppstå och att senarelägga att en situation ska 
uppstå.  Snyder (2002:251) menar att förmågan att hitta vägar till målet är central och att 
de individer som kategoriseras som high hope i stor utsträckning både hittar primära vägar 
för att nå målet och alternativa vägar ifall de primära vägarna stängs på grund av ändrade 
omständigheter och andra hinder. Agency definierar Snyder (ibid) som den mentala energi 
som behövs för att påbörja resan mot det tänkta målet och sedan fullfölja resan. En stark 
drivkraft och energi gör det lättare att nå målet, men Snyder (ibid) menar att det framför 
allt är i stunder när vägen bjuder på motstånd som agency blir utslagsgivande. Snyder 
(2002:251) konstaterar att de olika huvudelementen påverkar varandra ömsesidigt.  
I HCMCD ingår sex kompetenser som har hope som den sammanhållande faktorn. Hope 
definieras av Hope Centered Career Group som en känsla av hoppfullhet inför framtiden.  
De sex kompetenserna är self reflection, self clarity, visionising, goal setting and 
planning, implementing och adapting. Self reflection innebär att kunna undersöka och 
kartlägga egna tankar, beteenden och förutsättningar medan self clarity även handlar om 
att förstå det egna jaget och hur det egna jaget samverkar med omvärlden. Med visionising 
menas förmågan att kunna föreställa sig möjligheter och alternativa framtidsscenarier och 
goal setting and planning handlar om att utifrån visionerna kunna sätta konkreta mål och 
göra upp planer för hur målen ska nås. Implementing är förmågan att omsätta planerna i 
handling och adapting är förmågan att anpassa planer och mål efter vad man har upptäckt 
om sig själv eller förutsättningar i omgivningen.  
 

4. 3 Careership 
I sin artikel Careership: A Sociological Theory of Career Decission Making lyfter 
Hodkinson & Sparkes (1997:29) det faktum att medan fokus inom vägledningens 
styrdokument ofta ligger på individens egna val så ser dessa egna val olika ut beroende på 
i vilken social kontext de görs. Hodkinson & Sparkes (1997:33) konstaterar att 
beslutsfattande inte är systematiskt utan snarare pragmatiskt och att familjebakgrund, 
kultur och livshistorier inte kunde lyftas bort från själva valprocessen. Beslutsfattandet är 
heller inte helt ut rationellt utan styrs av känslor och påverkas även av vilka tillfällen och 
möjligheter som individen upplever. Hodkinson & Sparkes (1997: 34) använder 
Bourdieus begrepp habitus, vilket innebär att individens handlingar och uppfattningar 
alltid utgår från en kulturell och social kontext som inte går att koppla loss från individen. 
En individs habitus påverkar både typen av beslutsfattande och även sättet beslut fattas på. 
En viktig beståndsdel i Careership är handlingshorisont. Handlingshorisonten är enligt 
Hodkinson & Sparkes (ibid) det område inom vilket individen kan agera och fatta beslut. 
Lovén (2015:267) använder det beskrivande ordet möjlighetssfär. Handlingshorisonten 
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påverkas av både individens habitus och de strukturella möjligheter som finns på 
arbetsmarknaden.  
 
Inom vägledningsteorier används på svenska begreppet brytpunkter (Lovén 2015:267) 
men det engelska uttrycket är detsamma som inom kriminologiska teorier, det vill säga 
turning points. Hodkinson & Sparkes (1997: 39) har klassificerat brytpunkterna i tre typer. 
Strukturella brytpunkter är sådana som uppstår på grund av att regler och strukturen hos 
samhällsinstitutioner framtvingar dem. Övergångar mellan olika skolformer är ett exempel 
på en strukturell brytpunkt. Den andra typen är frivilliga brytpunkter där individen fattar 
beslut om att till exempel söka ett nytt jobb eller avbryta en utbildning. Den tredje typen 
är påtvingade brytpunkter som till exempel att bli uppsagd. Hodkinson & Sparkes (ibid) 
framhåller att en brytpunkt ofta kan vara en kombination av olika typer. Gemensamt för 
personen som upplever en brytpunkt är att denne går igenom en förändring av den egna 
identiteten. 
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5. Resultat och analys 

5.1  Mål och målgrupp 

5.1.1 Mål 
Målet med Krami är att deltagarna ska hitta och behålla ett arbete eller hitta, påbörja och 
slutföra en utbildning som leder till arbete. Syftet med samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården är att stärka deltagarnas möjligheter på 
arbetsmarknaden och förbättra förutsättningarna för långsiktiga lösningar när det gäller 
arbete, egen försörjning och ett liv utan brott. Kriminalvårdens ansvar rör åtgärder som 
minskar risken för återfall i kriminalitet, medan Arbetsförmedlingen ansvarar för att 
sammanföra arbetssökande med dem som är i behov av arbetskraft, samt för att ge stöd till 
de deltagare som står långt från arbete. Inom många Kramiverksamheter är även 
kommunen en viktig samarbetspartner, då oftast genom Socialtjänsten. Mellan 
kommunerna och de övriga parterna skrivs ett separat avtal.  
 
Det finns även andra övergripande mål som handlar mer om individens personliga 
utveckling. Dessa övergripande mål är att lära sig ett arbete, att ta ansvar för sig själv, att 
fungera med andra och att lära sig ta konsekvenserna av sitt handlande.  
 

5.1.2 Målgrupp 
I första hand är det klienter som är aktuella inom Kriminalvården som ges tillträde. 
Ansökan till Krami kan vara en del av klientens verkställighetsplan, det vill säga den 
planering som görs för varje klient som avtjänar ett straff i fängelse eller inom frivården 
(Kriminalvården.se). Verkställighetsplanen utgår från en bedömning av klientens 
stödbehov för att inte återfalla i kriminalitet och missbruk. Platserna hos Krami är i första 
hand avsedda för dem som har ett behov av stöd inom sysselsättning både enligt 
Kriminalvårdens och Arbetsförmedlingens kartläggning. Fylls inte platserna av den 
prioriterade kategorin har Krami i sin policy en prioriteringsordning där individer som 
saknar arbete, är tidigare dömda och/eller har en löpande prövotid samt är aktuella för 
åtgärder inom socialtjänsten står närmast i tur. Även individer som inte är tidigare dömda 
men som befinner sig i kriminella sammanhang kan vara aktuella för Krami om det 
bedöms som en lämplig åtgärd.   
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Krami är en frivillig verksamhet, Den första kontakten mellan Krami och presumtiva 
deltagare sker ofta då verkställighetsplanen upprättas. Det är sedan den enskilde 
individens ansvar att ta kontakt med Krami för mer information och ett eventuellt besök 
hos Krami för att träffa personalen.  Om deltagarna uppfyller de krav som ställs på 
målgrupp och drogfrihet och visar fortsatt intresse efter informationen genomförs en 
intervju som syftar dels till att informera om Krami och om den konsekvenspedagogik 
som genomsyrar verksamheten, dels till att kartlägga deltagarnas livssituation och behov 
inom områden som inte omfattas av Kriminalvårdens verkställighetsplan eller 
arbetsförmedlingens handlingsplan. Deltagarens boendesituation, eventuellt behov av 
barnomsorg och om det finns väntande rättegångar är sådant som kan påverkar deltagarens 
möjligheter att genomföra utbildningen och upprätthålla ett laglydigt liv efter avslutad 
utbildning.  
 
Män och kvinnor ska ges samma möjligheter till deltagande. Dock förespråkas separata 
grupper för kvinnor och män. Personalens upplevelse är att det är svårt att få till en 
kvinnogrupp av flera skäl. Det är inte många kvinnor som uppfyller kriterierna för Krami 
och de kvinnor som varit del av kriminella kretsar har ofta ett förflutet kantat av rivalitet 
med kvinnor som tillhört samma grupp. Blandade grupper är heller inte att rekommendera 
enligt personalen, eftersom det stör dynamiken i gruppen. På det Krami-kontor jag har 
besökt har man löst det så att de få kvinnor som söker sig dit genomgår vägledningskursen 
på egen hand tillsammans med personalen.  

5.1.3 Krav på deltagarna 
För att samarbetet mellan inblandade myndigheter ska fungera måste deltagaren först 
samtycka till att sekretessen mellan myndigheterna hävs. En förutsättning för att en 
deltagare ska få börja på Krami är drogfrihet. Många deltagare har en tidigare bakgrund 
med missbruk, vilket uppmärksammas av Nordén et al (2013:21) Drogfriheten är en del av 
den förändring som deltagaren behöver genomgå för att kunna ta till sig det nya livet.  
Deltagaren skriver vid inskrivningen på ett kontrakt och Krami har därefter rätt att 
genomföra drogtester. Graffam et al (2004:156ff) betonar också att drogfrihet är en viktig 
aspekt av att leva ett lagligt liv, men kopplar även ihop det med andra faktorer som till 
exempel bostadssituationen. Krami har även ett krav på att deltagare ska ha en fast adress. 
Bostadssituationen är också något som ta upp i den förberedande intervjun med 
intresserade deltagare då den kan ha stor inverkan på individens möjligheter att fullfölja 
kursen.  
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5.2 Kursstarten 
Efter intervjun beslutas om individen ska erbjudas plats på Krami eller inte. Kursstarter 
sker löpande under året med några veckors intervaller och kan antingen ske i grupp eller 
individuellt. Kursstarten syftar till att ge en introduktion till Krami och hur upplägget 
kommer att se ut under vägledningskursen. Deltagarna behöver informeras om schema 
och rutiner och även vilka ömsesidiga förväntningar som finns mellan deltagare och 
personal. Det Kramikontor jag har studerat har valt att ha individuella inskrivningstal 
innan deltagarna träffar varandra. Vid inskrivningen lämnas ett urinprov för att säkerställa 
att deltagarna är drogfria vid kursstart. De får även skriva på ett kontrakt där de intygar att 
de har förstår och ställer sig bakom de krav och förväntningar som ställs på dem. 
Kontraktet klargör även vilken målsättningen med Krami är och vad Krami erbjuder 
deltagaren om de lever upp till kraven och förväntningarna på dem.  
 
I linje med konsekvenspedagogiken är kontrakten formulerat i jag- form så att det tydligt 
framgår vilka positiva och negativa konsekvenser deltagarens val kan få. Kraven består i 
att deltagaren väljer drogfrihet och att leva laglydigt. Konsekvenserna för den som väljer 
att inte göra det är utskrivning. Förväntningarna är att deltagaren ska vara aktiv och ta 
ansvar för att nå målet att bli självförsörjande. Det innebär även att deltagaren på begäran 
lämnar kontrollerade drogtester, att de överenskommelser som görs med Krami hålls, att 
både Krami och praktikplats meddelas vid sjukfrånvaro och att behov av ledighet tas upp i 
god tid. Deltagaren förväntas även regelbundet delta i de sociala aktiviteter som Krami 
anordnar. Om deltagaren inte lever upp till förväntningar blir konsekvenserna 
reflektionssamtal eller reflektionstid under vilken deltagaren stängs av under begränsad 
tid. Om deltagaren inte visar vilja till förändring kan denne skrivas ut från Krami.  
 
Vid första mötet med de deltagare som ska bilda en grupp skrivs ett gruppkontrakt som 
handlar om hur deltagarna ska förhålla sig till varandra. Detta görs efter en diskussion om 
vads om är viktigt i en grupp utifrån gruppens syfte. Fokus ligger mycket på att deltagarna 
får lufta sina förväntningar och farhågor. Redan under det individuella 
inskrivningssamtalet har deltagarna fått tänka över detta och att sedan lyfta det i grupp har 
flera syften: att träna på att prata om sig själv, att våga visa sina rädslor och att öppna för 
en förståelse för varandra inom gruppen. Personalen lyfter frågor som grupptryck i en 
negativ betydelse, men lägger också stor vikt vid hur gruppen i sig kan vara en positiv 
kraft i förändringsarbetet och att man kan lära av varandra.  
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5.3 Förberedelsearbetets betydelse 
Innan en deltagare börjar sin vägledningskurs har hen redan genomgått en del 
förberedelsearbete vars syfte är att kartlägga deltagarens behov, men även att bedöma ifall 
deltagaren har ett genuint intresse för att genomföra kursen och byta livsstil. Personalen 
menar att det märks rätt tydligt vilka deltagare som är redo och vilka som inte är det. De 
som inte är riktigt redo kommer inte tillbaka för den planerade kursstarten, men kan 
däremot komma tillbaka vid en senare kursomgång. Det är i denna fas som de flesta 
avhoppen sker. Avhopp är annars inte särskilt vanligt förekommande utan i regel så 
fullföljer de som påbörjat vägledningskursen den.  
 
Det förberedande arbetet berör en del av de hinder som Graffam et al (2004) lyfter fram. 
Särskilt relevant är begreppet readiness to change (Graffam et al, 2004:155). De deltagare 
som personalen vid intervjutillfället bedömer har kommit till den punkt där vilja och 
motivationen till förändring är tillräckligt stark klarar oftast av att genomföra kursen och 
skrivs ofta ut till utbildning mot arbete eller till anställning. Snyder (2002:251) använder 
begreppet agency, vilket beskrivs som en mental energi som driver en individ mot 
förändring. Begreppet vändpunkt (Carlsson 2012:3) skulle kunna användas för att förstå 
vad som driver dem som frivilligt söker sig till Krami för att försöka förändra sitt liv. Den 
som nyligen har avslutat en påföljd inom Kriminalvården kan befinna sig i en 
övergångsfas där utvecklingsbanan vid gynnsamma förhållanden kan byta riktning.  Även 
Hodkinson & Sparkes (1997) begrepp brytpunkt kan vara intressant att använda eftersom 
deltagarna går från ett system till ett annat. Beroende på hur man väljer att se det kan det 
vara en strukturell brytpunkt då påföljden tar slut och myndigheternas roll och kraven från 
dem förändras. Det skulle även kunna vara en påtvingad brytpunkt där någon ställt mer 
eller mindre explicita krav på att situationen behöver förändras. I de fall där brytpunkten 
är framtvingad torde det vara svårare för deltagaren att fullfölja kursen. Eftersom Krami 
bygger på frivillighet ligger förståelse för att detta kan vara en frivillig brytpunkt nära till 
hands. Deltagaren har uppmärksammat behovet av förändring och är redo att göra ett val.  
Utgångspunkten för att en individ enligt CIP-teorin ska kunna göra ett val är att hen 
upplever ett glapp mellan den nuvarande situationen och den önskade. För dem som efter 
den första informationen eller intervjun inte påbörjar vägledningskursen kan en tolkning 
vara att de inte upplever att det finns ett glapp, men även att insikter både om sig själv och 
de möjligheter som finns för att överbrygga glappet saknas.  
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5.4 Vägledningskursens innehåll 
 
Krami har ett utarbetat strukturdokument där det framgår vilka delmoment som ska ingå i 
vägledningskursen. Det framgår också vilket syfte och innehåll varje delmoment har och 
vilket material som finns att tillgå. Krami lämnar dock öppet för de lokala Krami-kontoren 
att lägga till delmoment efter behov och önskemål. Mitt intryck är att de lokala kontoren 
delar med sig av material som de tycker har fungerat bra. De delmoment som nämns i 
styrdokumenten och som jag har valt att behålla som rubriker är konsekvenspedagogik, 
individens egna resurser och fritid/sociala aktiviteter. Delmomenten information och 
vägledning mot arbete/studier, externa föreläsare, ekonomi/budget & skulder, rättigheter 
och skyldigheter samt studiebesök har jag valt att slå ihop under rubriken Kunskaper om 
hur samhället och arbetslivet fungerar då de olika aktiviteterna går in i varandra. 

5.4.1 Konsekvenspedagogik 
Momentet syftar till att ge deltagarna en förståelse för hur konsekvenspedagogiken 
fungerar och vilket syftet med den är. Redan vid det inledande informationstillfället tas 
den upp som en viktig grundpelare och återkommer sedan under hela vägledningskursen. 
Det är ett krav att nyanställda inom ett år ska ha genomgått utbildning inom 
konsekvenspedagogik. Konsekvenspedagogiken lägger enligt Nyström (2010:644) stor 
vikt vid att göra val och träna på att se konsekvenserna av de val man gör oavsett om 
valen leder till något positivt eller negativt. Den utvecklades av den danske pedagogen 
Jens Bay och bör enligt Kurtén-Vartio (2015) ses som ett förhållningssätt snarare än en 
teknik. Utgångspunkten i konsekvenspedagogiken är en tilltro till individens vilja och 
möjligheter till utveckling och inlärning.  Kurtén – Vartio (2015) menar att användningen 
av ordet konsekvens lätt för tankarna till bestraffningar vilket är missvisande, då 
personalens uppgift inte är att bestraffa utan att medvetandegöra deltagaren om vilka val- 
och handlingsmöjligheter denne har och hjälpa deltagaren att synliggöra konsekvenserna 
av de olika möjligheterna. 
 
Konsekvenspedagogiken handlar om att utbilda och bilda deltagare till att kunna fungera i 
ett socialt sammanhang på en arbetsplats. Träning är ett nyckelord och Kurtén- Valio 
(2015) menar att varje situation ska ses som ett lärtillfälle. För att stärka inlärningen bör 
reaktioner på olika handlingar komma i omedelbar anslutning till situationen för att 
åskådliggöra sambandet mellan handling och konsekvens. Ändå förespråkas inte regler 
utan att deltagarna ska utveckla en hållning som ska fungera som en inre kompass. För att 
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tydliggöra att individen har frihet att välja talas det inte om beteende, uppträdande och 
uppförande utan om handlingar som individen väljer att utföra eller inte.  
 
Kurtén- Vartio (2015) lyfter fram att en av de principer som styr inom 
konsekvenspedagogiken är handlingsorienteringen, vars grundidé är att det är genom att 
iaktta de egna handlingarna som deltagarna kan göra riktiga självbedömningar. Vad 
deltagarna har haft för intentioner med sina val spelar liten roll utan det är handlingarna 
som räknas. De handlingar som man utfört är historia och kan endast användas till att 
studera och reflektera över, men det är viktigt att inte fastna utan att fokusera på vad man 
kan påverka: nämligen de handlingar som ligger framför en.  
 
Konsekvenspedagogiken ligger i linje med den behandlingstanke som syftar till att 
förändra kriminellas tänkande kring det egna ansvaret som Andersson & Nilsson 
(2009:194f) menar växte fram under 1990-talet.  För att kunna bedöma sina handlingar 
enligt konsekvenspedagogiken krävs ett rationellt tänkande och att effekterna av en 
handling går att greppa. Många av deltagarna på Krami har olika neuropsykiatriska 
funktionsvariationer som ADHD eller autismspektrumtillstånd, vilket kan innebära att 
rationellt beslutsfattande baserat på en föreställning av följderna kan försvåras. Personalen 
jobbar mycket med konkreta övningar för att träna upp förmågan att överblicka 
konsekvenser.  Ett sådant exempel på övning är en konsekvenskedja över vad som händer 
om man väljer att inte äta frukost. Många deltagare har ingen vana av detta och behöver 
varsebli vilka eventuella följder detta kan få på såväl hälsa som livet i övrigt. 
Konsekvenskedjan är utformad så att den även tar med tankar och känslor och 
konsekvenser både på kort och på lång sikt. Enligt konsekvenspedagogiken finns inget 
moraliserande eller fördömande i värderingen av olika alternativ. Det handlar snarare om 
att måla upp de olika alternativen och överlåta åt deltagaren att välja. CIP-teorins CASVE- 
cykel (figur 2) kan införlivas i konsekvenspedagogiken. Bokstaven V står för valuing, 
vilket innebär att värdera de olika alternativen för att sedan i E (execution) fatta ett beslut. 
Personalen använder sig mycket av bilder som pedagogiska hjälpmedel för att ”hänga 
upp” samtalen på något. CASVE- cykeln skulle kunna fungera som en sådan modell för 
att hjälpa deltagarnas förmåga att förstå den egna valprocessen.  
 

5.4.2 Individens egna resurser 
Personalen trycker på vikten av att arbeta med det de kallar ” mjukvaran”. Med detta 
menar de att arbeta för att utveckla deltagarnas självkännedom och förmåga att se på sig 
själv med delvis andra ögon. Personalen upplever att många av deltagarna har dåligt 
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självförtroende och liten erfarenhet av arbete och därför saknar tilltro till sin egen förmåga 
att få och behålla ett arbete.  De har tidigare inte uppmanats att fundera så mycket över det 
egna jaget och vilka av deras egenskaper och kompetenser som kan komma att bli 
värdefulla i arbetslivet. Personalen vittnar om att många deltagare upplever att övningar 
som innehåller någon form av självskattning är svåra och jobbiga att genomföra. De är 
enligt personalen ovana att prata om sig själva. För att hjälpa dem att prata om självkänsla 
och självbilder. använder Krami övningar där de får börja med att fundera över andra 
personer än dem själva. När frågan blir gäller vad barn behöver för att få en positiv 
självbild blir det lättare att ta upp behov som att bli älskad och att bli lyssnad på än om 
frågan gällde vad de själva har för behov. Övningarnas syfte är att väcka tankar kring den 
egna situationen och få deltagarna att börja reflektera över det egna jagets möjligheter och 
begränsningar samt att göra val som är bra för en själv.  
 
En kartläggningsmetod som används är Life Space som bygger på tanken att olika delar av 
individens liv hänger ihop och påverkar varandra. Life Spacemodellen (se t ex Andergren, 
2015:131) innehåller vanligtvis fem områden: hälsa, arbete/utbildning, relationer, fritid 
och värderingar. I den modell som Krami använder finns inte värderingar med som en 
egen rubrik. Däremot har de lagt till områdena ekonomi och bostad. Personalen menar att 
många deltagare har svårt med abstrakt tänkande och att det är lättare för dem att se till de 
mer konkreta behoven. Både ekonomi och bostad är för många deltagare problemområden 
som påverkar resten av livet, något som även Graffam et al. (2004:158f) uppmärksammat.  
När personalen använder Life Space utgår de från dessa områden för att få deltagarna att 
diskutera hur livet ser ut för tillfället, men de leder även deltagarna vidare till funderingar 
kring hur livet skulle kunna vara och vad som är målet inom varje område. Deltagarna får 
sedan gör delmål och en handlingsplan över hur de ska kunna börja röra sig mot sitt mål.  
 
Många i övningarna görs i grupp. Syftet med det är att vidga sina vyer och träna sig på det 
sociala spelet. Flera av övningarna handlar om fiktiva scenarier, till exempel att gruppen 
är mackägare som ska anställa en person eller att de utifrån vaga fakta ska rekommendera 
en familj till en ledig lägenhet. Att använda fiktionen avdramatiserar det hela och kan 
hjälpa individen att få syn på sina egna värderingar och egenskaper genom att få prata om 
andras. Konsekvenspedagogiken lyfter fram att varje situation kan användas för att lära sig 
något. Personalen menar att tillfällena till att diskutera är ett sätt att träna sig till 
förändring och att deltagarna både behöver bildas och utbildas för att klara av de sociala 
sammanhangen. Många av deltagarna har neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD 
och AST. Dessa fiktiva scenarier som personalen kallar småcase hjälper deltagarna att 
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utveckla ett ansvarstänkande och tränar dem i hur man kan handskas med olika sociala 
situationer.  
 
Inom CIP-teorin är självkännedom en av grundstenarna i pyramiden. Utan att förstå och 
känna sig själv går det inte att göra genomtänkta val. Även inom HCMCD ligger mycket 
fokus på att utveckla en medvetenhet om jaget. Careershipteorin knyter jaget till en 
position i samhället och menar att uppfattningen vad som är möjligt och inte möjligt för 
individen är starkt påverkat av detta habitus. För många av deltagarna handlar det om att 
byta identitet, vilket Careership förknippar med brytpunkter och Carlsson (2012:3) med 
vändpunkter. Båda begreppen benämns på engelska turning points. Personalen fyller en 
viktig funktion som stöd i denna process. De uppger att de övningar de gör kommer från 
olika håll: från andra Kramikontor, från internet och från externa samarbetspartners. 
Studie- och yrkesvägledare har genom utbildningen fått ta del av ett flertal modeller och 
övningar med olika syften och har mycket att bidra med till Kramis verksamhet.  

5.4.3 Fritid/sociala aktiviteter 
Blandat med teoretiska övningar och aktiviteter brukar personalen anordna någon social 
aktivitet då de bowlar eller gör något annat. Detta är ett sätt att öva på sociala färdigheter 
och utveckla den sociala kompetensen i olika situationer. I slutet av vägledningskursen får 
deltagarna planera en lunch efter en budget och vissa kriterier, sköta inköp och 
matlagning. Sedan äter personal och deltagarna tillsammans. De sociala aktiviteterna kan 
kopplas till en av Gladwells (2000, i Bennett & Amundson 2016:60) tre komponenter för 
att åstadkomma en varaktig förändring, nämligen att det ges möjlighet att deltaga i 
aktiviteter som skapar nya tankemönster. Hela vägledningskursen syftar förvisso till att 
skapa nya tankemönster (se vidare avsnitt 5.4.5), men utöver att hitta en yrkesidentitet 
behöver deltagarna även skapa en ny identitet för fritiden. Många av deltagarna har 
tidigare missbruksproblem och för dem upplever personalen att det är extra viktigt att hitta 
nya sysselsättningar som står långt ifrån det tidigare sociala livet.  
 

5.4.4 Kunskaper om hur samhället och arbetslivet fungerar 
Det som skiljer ut deltagarna från andra vuxna grupper i samhället är att många behöver 
öka sin förståelse för hur den legala sidan av samhället fungerar. Många deltagare har inte 
haft ett stadigvarande arbete tidigare och behöver få hjälp med att diskutera vad det är som 
gäller på en arbetsplats. Bland annat diskuterar man de lagar, regler och rutiner som gäller 
t ex vid sjukfrånvaro eller skador. Hur det fungerar med löner och skatter är heller inte 
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solklart för alla. Eftersom första steget för deltagarna är att hitta en praktikplats diskuterar 
man vad det finns det för fördelar och nackdelar med en praktikplats om man jämför med 
vanligt arbete. Vanligtvis brukar även något fackförbund komma och berätta om vad 
facket innebär och vilken hjälp man kan få därifrån. Ofta är det externa aktörer som 
kopplas in när det kommer till att vidga kunskaperna om arbetslivet och samhället. Studie- 
och yrkesvägledare från Komvux och en folkhögskola kommer och informerar om vad 
deras verksamheter innebär och vilka möjligheter det finns där. Deltagarna får även hjälp 
med att boka in individuella samtal för att gå igenom tidigare betyg och diskutera 
eventuella utbildningar. Deltagarna får även information om yrkesutbildningar i stort, 
både vad som finns lokalt men även vad det finns för utbildningar på andra orter runtom i 
Sverige.  
 
Ett annat område där deltagarna skiljer sig från många andra grupper av vuxna är att det 
ofta finns behov av ekonomisk rådgivning för att hantera de skulder som finns och som 
kan vara ett resultat av att deltagarna tidigare dömts till böter eller skadestånd. Därför 
brukar någon från Kronofogden komma och informera om hur det fungerar med skulder 
och vad man kan göra åt det. Personalen menar att informationen ofta behöver få ligga hos 
deltagarna och mogna innan de känner sig redo att agera utifrån den information de har 
fått.  
 
Även när det gäller rent praktiska saker behöver många deltagare extra stöd. Personalen 
nämner särskilt tekniska saker. Många har inte smartphones vilket kan skapa problem när 
alltfler tjänster ska göras via mobilt bankID. Personalen berättar även att många deltagare 
inte har någon större datorvana och att det blir extra tydligt när de ska skriva CV.  
 
Under vägledningskursen arbetar personalen mycket med att lyfta funderingar kring vilka 
egenskaper som är gångbara i arbetslivet och diskutera detta med deltagarna. Faktiska 
yrkeskunskaper är inget som vägledningskursen tar upp utan enligt strukturplanen ligger 
detta på praktikplatsen. Vägledningskursen är en orienteringskurs där man försöker vidga 
perspektiv och synliggöra olika möjligheter. En fråga som är viktig för många deltagare är 
hur de ska förhålla sig till sin kriminella bakgrund. Personalen upplever att det finns gott 
om exempel på den stämplingseffekt som Nilsson (2000:161) talar om och att det kan vara 
svårt för dem som saknar kontaktnät att få in en fot på arbetsmarknaden när deras tidigare 
bakgrund blir känd. Personalen fungerar som bollplank när deltagarna funderar över vad 
de ska berätta för eventuella arbetsgivare om sin bakgrund och när detta ska ske. 
Personalen ger inga råd utan låter deltagarna själva fundera över vilka konsekvenserna kan 
bli om de berättar eller om de inte berättar. 
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I CIP- teorin är kunskaper om arbetslivet och de möjligheter som finns en grundläggande 
faktor för att kunna göra ett genomtänkt val. Careership tar upp begreppet 
handlingshorisont, med Lovéns (2015:267) översättning möjlighetssfär. För deltagarna 
begränsas den självupplevda möjlighetssfären av deras bakgrund och i många fall 
bristande självkänsla samt av det upplevda motståndet från tänkbara arbetsplatser när det 
gäller att anställa någon med kriminell bakgrund.  Enligt personalen finns hos många 
deltagare en handlingskraft som tar dem över och runt de hinder som de upplever att 
omgivningen sätter upp. Enligt HCMCD är agency det som är avgörande för individens 
agerande när denne stöter på hinder på väg mot sitt mål. En individ med hög agency 
kommer att ha lättare för att hitta alternativa vägar.  

 

5.4.5. Från handling→tanke till tanke→handling 
Ett av de övergripande målen för Kramis verksamhet är att deltagare ska lära sig ta 
konsekvenserna av sitt handlande. Många deltagare har svårt med impulskontrollen och 
det händer att personalen får höra förklaringar som ”det bara blev så” när något gått snett. 
Målet är att tanken ska komma först och leda till att deltagaren gör genomtänkta val.  
Behovet av att göra ett val föds enligt CIP-teorin genom individens upplevelse av att det 
finns ett gap mellan där man befinner sig och där man skulle vilja vara. Uttalat eller 
outtalat har individen kommit till insikt om att hen behöver göra ett val. Detta är C- 
communication- i CASVE-cykeln (figur 2). Personalen på Krami pratar mycket med 
deltagarna om fördelar och nackdelar med både det gamla och det nya livet för att det ska 
stå klart för dem att de faktiskt har ett val och att oavsett vad de väljer får det 
konsekvenser. Personalen trycker på att förändringsprocessen inte är en quick fix utan att 
det kräver tålamod.  
 
Mest arbete under vägledningskursen läggs på CASVE- cykelns A: att förstå sig själv och 
de valalternativ som finns. Det är också vad Peterson et al (2002:319) menar att 
vägledningens främsta mål är: att öka förmågan att processa information både om sig själv 
och andra. Personalen betonar att hela verksamheten genomsyras av empowerment, det 
vill säga att utveckla den egna drivkraften. Personalen och externa informatörer ger 
information om vilka alternativ som finns, men det är deltagarna som både måste besluta 
sig för vilket alternativ som de ska välja och sedan genomföra sitt val. Personalen finns 
där som stöd och bollplank, men genomförandet vilar på deltagarnas axlar. Detta kan 
kopplas till E i CASVE-cykeln som handlar om att implementera sina val. Mellan A och E 
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kommer dock S och V som handlar om att öka eller minska valalternativen och att faktiskt 
besluta sig för vilket alternativ som man ska gå vidare med. S handlar inom Krami mycket 
om att få syn på nya vägar. Många deltagare har en bristfällig utbildning och lågt 
självförtroende när det gäller sin förmåga att studera. Att de får information om olika 
sorters utbildningar kan lägga till tidigare otänkbara alternativ på deras lista. Den ökade 
självkännedomen kan både lägga till och ta bort alternativ. Den som blir varse att den har 
svårt att kommunicera med andra människor kan komma att välja bort yrken och 
yrkesområden där en stor del av arbetsuppgifterna bygger på kommunikation och istället 
öppna upp för andra typer av arbeten. 
 
Målet med Krami är att deltagaren ska ha fått praktikplats, arbete eller plats på utbildning. 
För att deltagaren ska nå dit gäller det att hen gör ett val. Ibland kan erbjudanden om 
praktik eller anställning komma snabbt och som av en slump genom att deltagaren träffar 
rätt person vid rätt tillfälle. Då gäller det att deltagaren är redo för att ta det beslutet. I 
slutet av vägledningskursen gör personalen och deltagaren upp en individuell plan över 
hur resten av tiden på Krami ska se ut. Det kan röra praktiska saker som att ta kontakt med 
Kronofogden för att undersöka möjligheterna till skuldsanering eller studiebesök på en 
utbildning eller arbetsplats som har väckt intresse eller få fram gamla betyg för att kunna 
söka en utbildning. Planerna är väldigt individuella och bygger på att deltagaren är den 
som driver sina egna processer mot det mål som deltagaren själv satt upp. Här kan studie- 
och yrkesvägledare bidra med modeller för problemlösning och planering som kan bli 
hjälpmedel för deltagarna. Modellen Active Problem Solving (APS) (Kolb & Stuart, 
2005) där individen tränas i att definiera problem, hitta alla möjliga lösningar på 
problemet och sedan välja en av dessa lösning för att genomföra och utvärdera den är 
användbar för denna målgrupp och fungerar även i grupp då deltagarna kan hjälpas åt att 
komma på lösningar på problem.  
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5 Diskussion     
Syftet med uppsatsen var att undersöka Kramis vägledningskurs för att öka förståelsen för 
målgruppens komplexa situation och behov och belysa vad studie- och yrkesvägledning 
skulle kunna tillföra. De frågeställningar jag ville ha svar på var hur vägledningskursen är 
utformad och hur den skulle kunna förstås utifrån några relevanta teorier och tidigare 
forskning. Vidare ville jag veta vilka tankar personalen som arbetar har kring deltagarnas 
utmaningar och behov och slutligen inom vilka områden av vägledningskursen som 
studie- och yrkesvägledningen skulle kunna utvecklas.  
 
Målgruppen för Krami är huvudsakligen tidigare dömda, men även individer som inte 
blivit dömda för något brott men som befinner sig i kriminella kretsar och står långt från 
arbetsmarknaden är välkomna i mån av plats. Att upphöra med kriminalitet är inte lätt och 
allt tyder på att det är en lång process. Detta är något som framhålls både av forskningen 
 (t ex Carlsson 2012) och av personalen på Krami som betonar att deras verksamhet inte är 
någon quick fix som på några veckor kan få deltagarna att skapa ett helt nytt liv. Dock 
förefaller det som att Krami är en god hjälp på vägen mot förändring.  Av de tre 
komponenter som Gladwell (2000, i Bennett & Amundson 2016:60) menar krävs för att 
åstadkomma en varaktig förändring i en människas liv återfinns samtliga inom Krami. Det 
finns inspirerande och stödjande människor som kan underlätta och ge näring till nya sätt. 
Personalen arbetar nära deltagarna och verkar för många bli en viktig kontakt som inte 
minst bryter den ovilja mot myndigheter som många har sedan tidigare. Genom att arbeta 
med det personalen kallar ”mjukvaran” får deltagarna möjlighet att lära känna sig själva 
och andra bättre. Grupparbetet och de sociala aktiviteterna bidrar till att lägga grunden för 
nya tankemönster och det faktum att ha en regelbunden aktivitet bidrar till en förändring 
av den kontext som individen befinner sig i. Många deltagare går även vidare till praktik 
och även anställning vilket ger en ny identitet som självförsörjande medborgare.  
 
Även om Krami enligt utvärderingar inte har någon större betydelse för 
återfallsfrekvensen (Nordén et al. 2013:28) i ett kortsiktigt perspektiv så förefaller det ha 
det på sysselsättningsgraden. Eftersom Krami ställer krav på deltagarna vad det gäller 
drogfrihet och ordnat boende väcker det tanken att det är en grupp av vilka många redan är 
på väg mot förändring. I Graffam et als (2004:154) studie lyfts begreppet readiness to 
change fram, vilket innebär att individen har nått fram till en punkt i sitt liv där behovet av 
förändring har uppmärksammats och den inre motivationen finns. Studie- och 
yrkesvägledning skulle här kunna spela en stor roll i den vidare processen både genom 
kartläggningar och genom att vidga perspektiv. Det är lite nedslående att en studie- och 
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yrkesvägledare kallas in enbart för att hålla information om olika utbildningar när en stor 
del av professionen handlar om samtal i syftet att hjälpa klienten att varsebli sig själv och 
sina möjligheter. Bennett & Amundson (2016:64f) kritiserar jobb- och utbildningsprogram 
riktade mot tidigare dömda för de inte arbetar med förändring på djupet utan är alltför 
snävt inriktade på att snabbt hitta ett arbete som göra individen självförsörjande. Bennett 
& Amundson (ibid) anser heller inte att programmen förbereder deltagarna för de snabba 
förändringar i arbetsmarknaden som kännetecknar dagens samhälle. Framför allt pekar de 
på att teknik- och kommunikationsutvecklingen går väldigt snabbt och att många tidigare 
dömda behöver utveckla sin kompetens på det området. Jobb- och utbildningsprogrammen 
beskrivs som alltför traditionella och skulle enligt Bennett & Amundson (2016:67f) 
behöva bygga på en bättre förståelse för arbetsmarknaden och utbilda till större flexibilitet. 
Genom teorier, metoder och modeller som lägger stor vikt vid att utveckla alternativa 
vägar och att ringa in egenskaper som är fördelar vid en snabb omställning skulle studie- 
och yrkesvägledare kunna spela en roll i vidareutvecklingen av jobb- och 
utbildningsprogrammen riktade mot denna målgrupp.  
 

 

6.1 Fortsatt forskning 
Uppföljningen av Krami sträcker sig enligt Nordén et al (2013:28) endast till 
utskrivningen, en genomsnittlig längd på två år. För att förstå vilken betydelse Krami har 
skulle det vara intressant att följa deltagare under en längre period och inte enbart 
begränsa uppföljningen till data om anställning och återfall i brott utan se mer till 
individens upplevelser och tankar kring betydelsen av Krami. Att väga in faktorer som 
ålder och etnicitet skulle även vara intressant då flera av studierna ( t ex Uggen, 2000) och 
även den intervjuade personalen pekar på att åldern har betydelse för deltagarnas 
mottaglighet. Att utforska detta skulle kunna göra program som Krami mer 
individualiserade för att kunna hjälpa deltagarna på bästa sätt.  
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