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INNEHÅLL

• Bakgrund och organisationBakgrund och organisationBakgrund och organisationBakgrund och organisation

• MålgruppenMålgruppenMålgruppenMålgruppen

• Krami programmetKrami programmetKrami programmetKrami programmet

• ArbetsmetodikArbetsmetodikArbetsmetodikArbetsmetodik

• Krami utvärderadKrami utvärderadKrami utvärderadKrami utvärderad



VAD ÄR KRAMI?

Rehabiliteringsprogram för unga vuxna förbrytareRehabiliteringsprogram för unga vuxna förbrytareRehabiliteringsprogram för unga vuxna förbrytareRehabiliteringsprogram för unga vuxna förbrytare

En samverkan mellan myndigheterEn samverkan mellan myndigheterEn samverkan mellan myndigheterEn samverkan mellan myndigheter



MÅLSÄTTNING

Deltagaren skaDeltagaren skaDeltagaren skaDeltagaren ska

• Finna, få och behålla ett arbeteFinna, få och behålla ett arbeteFinna, få och behålla ett arbeteFinna, få och behålla ett arbete

• Leva ett laglydigt livLeva ett laglydigt livLeva ett laglydigt livLeva ett laglydigt liv

• Bli självförsörjande och bli delaktig i nya sociala sammanhangBli självförsörjande och bli delaktig i nya sociala sammanhangBli självförsörjande och bli delaktig i nya sociala sammanhangBli självförsörjande och bli delaktig i nya sociala sammanhang



BAKGRUND

• Svårigheter att möta klientens behovSvårigheter att möta klientens behovSvårigheter att möta klientens behovSvårigheter att möta klientens behov

• Behov av samarbete mellan myndigheter Behov av samarbete mellan myndigheter Behov av samarbete mellan myndigheter Behov av samarbete mellan myndigheter 

• 1980 1980 1980 1980 –––– Krami modellen etablerades i MalmöKrami modellen etablerades i MalmöKrami modellen etablerades i MalmöKrami modellen etablerades i Malmö

• Kramis utvecklingKramis utvecklingKramis utvecklingKramis utveckling
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KRAMI SVERIGE 2010

O R G A N I S A T I O N E N  

•GD för Kv och AfGD för Kv och AfGD för Kv och AfGD för Kv och Af

•Nationell Nationell Nationell Nationell 
samverkansgruppsamverkansgruppsamverkansgruppsamverkansgrupp Kv Kv Kv Kv 
och Afoch Afoch Afoch Af

Arbetsutskott Kv och Arbetsutskott Kv och Arbetsutskott Kv och Arbetsutskott Kv och 

P O L I C Y  

•GrundförutsättningGrundförutsättningGrundförutsättningGrundförutsättning

•Krami konceptKrami konceptKrami konceptKrami koncept

•Ledning och styrningLedning och styrningLedning och styrningLedning och styrning

•KvalitetssäkringKvalitetssäkringKvalitetssäkringKvalitetssäkring
•Arbetsutskott Kv och Arbetsutskott Kv och Arbetsutskott Kv och Arbetsutskott Kv och 
AfAfAfAf

•18 styrgrupper18 styrgrupper18 styrgrupper18 styrgrupper

•KvalitetssäkringKvalitetssäkringKvalitetssäkringKvalitetssäkring

•Krami processenKrami processenKrami processenKrami processen

•FramgångsfaktorerFramgångsfaktorerFramgångsfaktorerFramgångsfaktorer



MÅLGRUPPEN

• Män 18 Män 18 Män 18 Män 18 –––– 35 år och aktuella inom Kriminalvården35 år och aktuella inom Kriminalvården35 år och aktuella inom Kriminalvården35 år och aktuella inom Kriminalvården

• Under verkställighet som en utslussåtgärd
• Under övervakning via Frivården
• Under prövotid

• Svag social förankringSvag social förankringSvag social förankringSvag social förankring

• Låg utbildning
• Lite arbetslivserfarenhet
• Svårt med det sociala samspelet Svårt med det sociala samspelet 

Det skall vara personer som ställer krav om en personlig och social uppföljning för att 
kunna uppnå de kompetenser, som arbetsmarknaden ställer krav på



KRAMI UNDERSÖKNING - 120 PERS. 2009

G E N O M S N I T T S R E S U L T A T

•23 år 23 år 23 år 23 år 

•Dömd 5 ggr/ pers.Dömd 5 ggr/ pers.Dömd 5 ggr/ pers.Dömd 5 ggr/ pers.

•1,3 års fängelse/pers. 1,3 års fängelse/pers. 1,3 års fängelse/pers. 1,3 års fängelse/pers. 
(80 pers.)(80 pers.)(80 pers.)(80 pers.)

U T B I L D N I N G

•14% ej fullständig 14% ej fullständig 14% ej fullständig 14% ej fullständig 
grundskolagrundskolagrundskolagrundskola

•67% avklarad 67% avklarad 67% avklarad 67% avklarad 
grundskolagrundskolagrundskolagrundskola

22% avklarad 22% avklarad 22% avklarad 22% avklarad 
(80 pers.)(80 pers.)(80 pers.)(80 pers.)

•10 år i missbruk/ 10 år i missbruk/ 10 år i missbruk/ 10 år i missbruk/ 
pers. (93 pers.)pers. (93 pers.)pers. (93 pers.)pers. (93 pers.)

•22% avklarad 22% avklarad 22% avklarad 22% avklarad 
gymnasiegymnasiegymnasiegymnasie

•1% högre utb. 1% högre utb. 1% högre utb. 1% högre utb. 



KRAMI UNDERSÖKNING – 120 PERS. 2009

A R B E T S L I V S E R F A R E N H E T

•66% mindre än 1 år66% mindre än 1 år66% mindre än 1 år66% mindre än 1 år

•20% mer än 1 år20% mer än 1 år20% mer än 1 år20% mer än 1 år

•5% mer än 5 år5% mer än 5 år5% mer än 5 år5% mer än 5 år

E T N I S K  B A K G R U N D

•46% utlandsfödda46% utlandsfödda46% utlandsfödda46% utlandsfödda

•54% födda i Sverige 54% födda i Sverige 54% födda i Sverige 54% födda i Sverige 
varav 20% är 2:a varav 20% är 2:a varav 20% är 2:a varav 20% är 2:a 
generationens generationens generationens generationens 
invandrare. invandrare. invandrare. invandrare. invandrare. invandrare. invandrare. invandrare. 



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

• Koppling till Kriminalvården och SocialtjänstenKoppling till Kriminalvården och SocialtjänstenKoppling till Kriminalvården och SocialtjänstenKoppling till Kriminalvården och Socialtjänsten

• Socialmedicinskt funktionshinderSocialmedicinskt funktionshinderSocialmedicinskt funktionshinderSocialmedicinskt funktionshinder

• Dokumenterad drogfrihetDokumenterad drogfrihetDokumenterad drogfrihetDokumenterad drogfrihet

• Ordnat boende Ordnat boende Ordnat boende Ordnat boende 

• Ordnad barnomsorgOrdnad barnomsorgOrdnad barnomsorgOrdnad barnomsorg

• Vill ha ett arbete och fast förankring på arbetsmarknadenVill ha ett arbete och fast förankring på arbetsmarknadenVill ha ett arbete och fast förankring på arbetsmarknadenVill ha ett arbete och fast förankring på arbetsmarknaden

• Samtycke till Krami kontraktetSamtycke till Krami kontraktetSamtycke till Krami kontraktetSamtycke till Krami kontraktet• Samtycke till Krami kontraktetSamtycke till Krami kontraktetSamtycke till Krami kontraktetSamtycke till Krami kontraktet



KRAMI PROGRAMMET

ANSÖKNINGSFAS 1 ANSÖKNINGSFAS 1 ANSÖKNINGSFAS 1 ANSÖKNINGSFAS 1 –––– 2 v2 v2 v2 v
• Info-möte
• Remittenter kontaktas
• Intervjuer
• Beslut

VÄGLEDNINGSFAS 2 VÄGLEDNINGSFAS 2 VÄGLEDNINGSFAS 2 VÄGLEDNINGSFAS 2 –––– 4 v.4 v.4 v.4 v.
• Inskrivning 
• Kontraktet

PRAKTIKFAS 3 PRAKTIKFAS 3 PRAKTIKFAS 3 PRAKTIKFAS 3 –––– 6 mån6 mån6 mån6 mån
• Praktiksamtal
• Praktik 

ANSTÄLLNINGSFAS 1 årANSTÄLLNINGSFAS 1 årANSTÄLLNINGSFAS 1 årANSTÄLLNINGSFAS 1 år
• Anställningssamtal 
• Provanställning med • Kontraktet

• Aktiviteter
• Föreläsningar
• Individuell stöd & 

vägledning mot 
arbetsmarknaden

• Praktik 
• Onsdagssamlingen
• Uppföljning
• Aktiviteter

• Provanställning med 
lönebidrag

• Stöd & vägledning
• Aktiviteter



MÅLGRUPPS UTMANINGAR

• SjälvcentreradeSjälvcentreradeSjälvcentreradeSjälvcentrerade

• Bristande ansvarsförmågaBristande ansvarsförmågaBristande ansvarsförmågaBristande ansvarsförmåga

• Bristande tålamodBristande tålamodBristande tålamodBristande tålamod

• Bristande respekt Bristande respekt Bristande respekt Bristande respekt 

• Bristande impulskontrollBristande impulskontrollBristande impulskontrollBristande impulskontroll

• Dålig framförhållningDålig framförhållningDålig framförhållningDålig framförhållning

• Dåligt självförtroendeDåligt självförtroendeDåligt självförtroendeDåligt självförtroende• Dåligt självförtroendeDåligt självförtroendeDåligt självförtroendeDåligt självförtroende

• Svårt att ta direktiv Svårt att ta direktiv Svårt att ta direktiv Svårt att ta direktiv 

• Svårt att samarbetaSvårt att samarbetaSvårt att samarbetaSvårt att samarbeta

• Svårt att passa tiderSvårt att passa tiderSvårt att passa tiderSvårt att passa tider



KONSEKVENSPEDAGOGIKEN

Konsekvenspedagogikens filosofiska utgångspunkt är att 
människan i motsats till fysiska objekt, är en tänkande och 
handlande individ som är född som ett socialt väsen och som efter 
sin födsel växer in i den sociala verkligheten och den mänskliga 
historien utan att vara förutbestämd av orubbliga lagar. Detta gör 
friheten, självbestämmandet och sökandet efter andras bekräftelse 
till de mest betydande mänskliga egenskaperna. Den enskilda 
människan är inte född med en statisk och avgränsad personlighet 
som kan rättfärdiga ett bestämt utvecklingsmönster.som kan rättfärdiga ett bestämt utvecklingsmönster.

Handlingsteorin Konsekvensteorin Ansvarsteorin

Bildningsteorin Lärandeteorin Moralteorin

Vetenskapsteorin



10 HÅLLNINGAR

• Utbildning Utbildning Utbildning Utbildning framför framför framför framför BehandlingBehandlingBehandlingBehandling

• Bildning Bildning Bildning Bildning framförframförframförframför FostranFostranFostranFostran

• Hållningar Hållningar Hållningar Hållningar framförframförframförframför ReglerReglerReglerRegler

• Framtid Framtid Framtid Framtid framförframförframförframför DåtidDåtidDåtidDåtid

• Handling Handling Handling Handling framförframförframförframför Beteende Beteende Beteende Beteende 

• Frihet Frihet Frihet Frihet framförframförframförframför Determinism Determinism Determinism Determinism 

• Grund (skäl) Grund (skäl) Grund (skäl) Grund (skäl) framförframförframförframför orsaker orsaker orsaker orsaker • Grund (skäl) Grund (skäl) Grund (skäl) Grund (skäl) framförframförframförframför orsaker orsaker orsaker orsaker 

• Konsekvenser Konsekvenser Konsekvenser Konsekvenser framförframförframförframför StraffStraffStraffStraff

• Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar framförframförframförframför GränslöshetGränslöshetGränslöshetGränslöshet

• Gemenskap Gemenskap Gemenskap Gemenskap framförframförframförframför IndividualismIndividualismIndividualismIndividualism



DE PEDAGOGISKA METODERNA

Vill inte 

Gränssättande

Metoder

Konsekvenspåpekan

Kan inte

Processorienterade

Konfrontation



DEN PEDAGOGISKA MÅLSÄTTNINGEN

Deltagarna ska uppnå en hög grad av: Deltagarna ska uppnå en hög grad av: Deltagarna ska uppnå en hög grad av: Deltagarna ska uppnå en hög grad av: 

• Självbestämmande Självbestämmande Självbestämmande Självbestämmande 

• Självhjälpande Självhjälpande Självhjälpande Självhjälpande 

• Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar 

• Trovärdighet Trovärdighet Trovärdighet Trovärdighet 

• Respekt Respekt Respekt Respekt • Respekt Respekt Respekt Respekt 

• Samarbete Samarbete Samarbete Samarbete 

• Mottaglighet Mottaglighet Mottaglighet Mottaglighet 



LÄRANDE OCH PEDAGOGIK 

Människosyn och Metoder

Syfte och Mål

Praktiskt
yrkesinlärning

Socialt lärande

Läranderesultat

yrkesinlärning



EN KONSEKVENSPEDAGOGISK VERKSAMHET

• Vilka krav ställs på personalen?Vilka krav ställs på personalen?Vilka krav ställs på personalen?Vilka krav ställs på personalen?

• Vilka konsekvenser medför ett gemensamt förhållningssätt?Vilka konsekvenser medför ett gemensamt förhållningssätt?Vilka konsekvenser medför ett gemensamt förhållningssätt?Vilka konsekvenser medför ett gemensamt förhållningssätt?

• MöteskulturMöteskulturMöteskulturMöteskultur



SOCIALSTYRELSENS UTVÄRDERING 2002

SyfteSyfteSyfteSyfte

• Klienteffektstudie Klienteffektstudie Klienteffektstudie Klienteffektstudie 

• Samhällsekonomisk utvärderingSamhällsekonomisk utvärderingSamhällsekonomisk utvärderingSamhällsekonomisk utvärdering

MetoderMetoderMetoderMetoder

• 140 personer140 personer140 personer140 personer

• 2 Krami verksamheter och  kontrollgrupper2 Krami verksamheter och  kontrollgrupper2 Krami verksamheter och  kontrollgrupper2 Krami verksamheter och  kontrollgrupper• 2 Krami verksamheter och  kontrollgrupper2 Krami verksamheter och  kontrollgrupper2 Krami verksamheter och  kontrollgrupper2 Krami verksamheter och  kontrollgrupper

• Klienteffekter Klienteffekter Klienteffekter Klienteffekter –––– uppföljning 6 månader efter programstartuppföljning 6 månader efter programstartuppföljning 6 månader efter programstartuppföljning 6 månader efter programstart

• Samhällsekonomisk utvärdering Samhällsekonomisk utvärdering Samhällsekonomisk utvärdering Samhällsekonomisk utvärdering –––– 1 år innan programstart, under programmet 1 år innan programstart, under programmet 1 år innan programstart, under programmet 1 år innan programstart, under programmet 
och 1 år efter programstart. och 1 år efter programstart. och 1 år efter programstart. och 1 år efter programstart. 



KLIENTEFFEKT STUDIEN

Baserad på kvalitativa intervjuer (ASI) Baserad på kvalitativa intervjuer (ASI) Baserad på kvalitativa intervjuer (ASI) Baserad på kvalitativa intervjuer (ASI) 

LivsområdenLivsområdenLivsområdenLivsområden

• ArbeteArbeteArbeteArbete

• Kriminalitet Kriminalitet Kriminalitet Kriminalitet 

• Familj och sociala relationer Familj och sociala relationer Familj och sociala relationer Familj och sociala relationer 

• Alkohol och missbruk Alkohol och missbruk Alkohol och missbruk Alkohol och missbruk • Alkohol och missbruk Alkohol och missbruk Alkohol och missbruk Alkohol och missbruk 

• Psykisk hälsaPsykisk hälsaPsykisk hälsaPsykisk hälsa



RESULTAT - KLIENTEFFEKT

• Krami gruppens arbetssituation hade förbättrats betydligt och alla som fullföljt Krami gruppens arbetssituation hade förbättrats betydligt och alla som fullföljt Krami gruppens arbetssituation hade förbättrats betydligt och alla som fullföljt Krami gruppens arbetssituation hade förbättrats betydligt och alla som fullföljt 
programmet hade arbete ett år efter Krami starten. programmet hade arbete ett år efter Krami starten. programmet hade arbete ett år efter Krami starten. programmet hade arbete ett år efter Krami starten. 

• Försök till att finna andra förklaringar utöver programinsatser misslyckades. Försök till att finna andra förklaringar utöver programinsatser misslyckades. Försök till att finna andra förklaringar utöver programinsatser misslyckades. Försök till att finna andra förklaringar utöver programinsatser misslyckades. 

• ASI intervjuerna visade att Krami programmet bidrog starkt till dessa resultat. ASI intervjuerna visade att Krami programmet bidrog starkt till dessa resultat. ASI intervjuerna visade att Krami programmet bidrog starkt till dessa resultat. ASI intervjuerna visade att Krami programmet bidrog starkt till dessa resultat. 

• Enligt studien uppfyller Krami de flesta av de brottsförebyggande kriterier som Enligt studien uppfyller Krami de flesta av de brottsförebyggande kriterier som Enligt studien uppfyller Krami de flesta av de brottsförebyggande kriterier som Enligt studien uppfyller Krami de flesta av de brottsförebyggande kriterier som 
omnämns i internationell forskning .omnämns i internationell forskning .omnämns i internationell forskning .omnämns i internationell forskning .



SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING

• Baserad på dokumentation från alla de samhällssektorer som direkt eller indirekt Baserad på dokumentation från alla de samhällssektorer som direkt eller indirekt Baserad på dokumentation från alla de samhällssektorer som direkt eller indirekt Baserad på dokumentation från alla de samhällssektorer som direkt eller indirekt 
berört intäkter eller kostnader för de studerade insatserna eller klienterna i fråga. berört intäkter eller kostnader för de studerade insatserna eller klienterna i fråga. berört intäkter eller kostnader för de studerade insatserna eller klienterna i fråga. berört intäkter eller kostnader för de studerade insatserna eller klienterna i fråga. 

• Faktiska kostnader och intäkter togs fram för såväl året före insatsen, tiden under Faktiska kostnader och intäkter togs fram för såväl året före insatsen, tiden under Faktiska kostnader och intäkter togs fram för såväl året före insatsen, tiden under Faktiska kostnader och intäkter togs fram för såväl året före insatsen, tiden under 
och efter insatsen.och efter insatsen.och efter insatsen.och efter insatsen.



RESULTAT – SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD

• KostnadsKostnadsKostnadsKostnads---- och intäktsanalysen visar att en deltagare i Krami ger en och intäktsanalysen visar att en deltagare i Krami ger en och intäktsanalysen visar att en deltagare i Krami ger en och intäktsanalysen visar att en deltagare i Krami ger en 
samhällsekonomisk vinst på 1.5 miljoner kr. samhällsekonomisk vinst på 1.5 miljoner kr. samhällsekonomisk vinst på 1.5 miljoner kr. samhällsekonomisk vinst på 1.5 miljoner kr. 

• För de som fullföljt programmet blir kostnadsförändringarna ca. 10 ggr högre, För de som fullföljt programmet blir kostnadsförändringarna ca. 10 ggr högre, För de som fullföljt programmet blir kostnadsförändringarna ca. 10 ggr högre, För de som fullföljt programmet blir kostnadsförändringarna ca. 10 ggr högre, 
samtidigt som produktionsintäkterna ökar, vilket ger en samhällsekonomisk vinst samtidigt som produktionsintäkterna ökar, vilket ger en samhällsekonomisk vinst samtidigt som produktionsintäkterna ökar, vilket ger en samhällsekonomisk vinst samtidigt som produktionsintäkterna ökar, vilket ger en samhällsekonomisk vinst 
på ca. 2.5 miljoner kr. Rehabiliteringen har då lönat sig 0.5 år efter avslutat på ca. 2.5 miljoner kr. Rehabiliteringen har då lönat sig 0.5 år efter avslutat på ca. 2.5 miljoner kr. Rehabiliteringen har då lönat sig 0.5 år efter avslutat på ca. 2.5 miljoner kr. Rehabiliteringen har då lönat sig 0.5 år efter avslutat 
program. program. program. program. 

• Krami programmen är mer kostnadseffektiva och ger ett bättre utfall än övriga Krami programmen är mer kostnadseffektiva och ger ett bättre utfall än övriga Krami programmen är mer kostnadseffektiva och ger ett bättre utfall än övriga Krami programmen är mer kostnadseffektiva och ger ett bättre utfall än övriga 
program och kostnaden för programmet betalas tillbaka efter 1 program och kostnaden för programmet betalas tillbaka efter 1 program och kostnaden för programmet betalas tillbaka efter 1 program och kostnaden för programmet betalas tillbaka efter 1 ---- 1 ½ år . 1 ½ år . 1 ½ år . 1 ½ år . 



FRAMGÅNGSFAKTORER

• En homogen målgruppEn homogen målgruppEn homogen målgruppEn homogen målgrupp

• Identifiera likheter och skillnaderIdentifiera likheter och skillnaderIdentifiera likheter och skillnaderIdentifiera likheter och skillnader

• Förmedla framtidstroFörmedla framtidstroFörmedla framtidstroFörmedla framtidstro

• Ett verkligt valEtt verkligt valEtt verkligt valEtt verkligt val

• En avskild plats för social träningEn avskild plats för social träningEn avskild plats för social träningEn avskild plats för social träning

• Socialt lärande och praktiskt stödSocialt lärande och praktiskt stödSocialt lärande och praktiskt stödSocialt lärande och praktiskt stöd

• Förstå sammanhangFörstå sammanhangFörstå sammanhangFörstå sammanhang

• Utmana den kriminella världens värderingssystemUtmana den kriminella världens värderingssystemUtmana den kriminella världens värderingssystemUtmana den kriminella världens värderingssystem• Utmana den kriminella världens värderingssystemUtmana den kriminella världens värderingssystemUtmana den kriminella världens värderingssystemUtmana den kriminella världens värderingssystem

• Konsekvent och metodiskt genomförandeKonsekvent och metodiskt genomförandeKonsekvent och metodiskt genomförandeKonsekvent och metodiskt genomförande

• Uppföljning efter programtidUppföljning efter programtidUppföljning efter programtidUppföljning efter programtid

• MyndighetssamverkanMyndighetssamverkanMyndighetssamverkanMyndighetssamverkan



Krami MalmöKrami MalmöKrami MalmöKrami Malmö

Box 7093Box 7093Box 7093Box 7093

200 42 Malmö200 42 Malmö200 42 Malmö200 42 Malmö

Krami Sverige Krami Sverige Krami Sverige Krami Sverige 

www.krami.sewww.krami.sewww.krami.sewww.krami.se

KONTAKT


