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Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika doku-
menttyper. Detta är en forskningsrapport. Det innebär att den innehåller
kunskap och analyser som bygger på vetenskapliga metoder. Författarna
svarar själva för innehåll och slutsatser.



CUS förord

CUS har som uppdrag att utvärdera socialt arbete. Det utvärderingsprojekt
som rapporteras i denna skrift är ett led i det arbetet. Rapporten bygger på
flera undersökningar. Alla har det gemensamt att de bygger på jämförelser
mellan tre olika öppenvårdsprogram, som alla bedrivs på dagtid i klienter-
nas närmiljö och som riktar sig till människor som har problem med brott
och missbruk, ofta i kombination med andra sociala problem.

Från CUS sida är vi särskilt intresserade av att utvärdera arbetssätt och
metoder som man har skäl att tro ger positiva resultat för dem som blir
föremål för insatsen. När Haluk Soydan planerade denna studie fanns
redan vissa rapporter som pekade mot att KrAmi-programmet, med sin
samverkansmodell och sin genomtänkta och väl genomförda metod, kun-
de vara en verkningsfull insats.

Vår första undersökning lades därför upp för att kunna besvara frågan
om ”KrAmi-klienternas” problem minskar mer eller oftare och om deras
livssituation förbättras mer eller oftare än för klienter som får andra insat-
ser – eller ej. Hur det går för KrAmi-programmets klienter har vi därför
jämfört med hur det går för de klienter som fått två andra typer av insatser,
dels Knuff-programmet och dels de mindre omfattande och strukturerade
insatser som ges inom den reguljära frivården. Denna undersökning kallas
i rapporten för klienteffektstudien. Vad man uppnår för klienternas del
genom olika sociala insatser är den grundläggande frågan i allt professio-
nellt arbete och därmed basen för CUS utvärdering av det sociala arbetet.

Under hand har utvärderingen kommit att utvidgas med två andra stu-
dier. Dels har en ingående studie av de olika arbetssätten genomförts, med
fokus på KrAmi- och Knuff-programmen. I den studien belyses främst
vilka som är de viktiga och verkningsfulla komponenter som dessa mer
strukturerade program består av. Det är alltså frågan om hur resultaten
uppnåtts, som står i fokus här. Det är också en fråga av avgörande betydelse
för dem som skall arbeta med klienterna. Huvudpunkterna från den studien
finns redovisade i del I i denna rapport. Den fullständiga analysen är tidi-
gare rapporterad i Siv Nyströms avhandling från 1999, Socialt förändrings-
arbete en fråga om att omförhandla mening (HLS förlag). Slutligen ingår
också en samhällsekonomisk utvärdering av de tre programmen i denna
skrift. Den studien replierar på de två övriga och fokuserar på frågan om
den samhällsekonomiska nyttan varierar mellan de tre insatserna.

Denna skrift innehåller alltså tre olika empiriska material och kombi-
nerar en undersökning av arbetsprocesserna med utvärderingar, dels av
utfallet av de olika insatserna för klienternas del – vad gäller deras sociala
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problem och allmänna livssituation – och dels av det samhällsekonomiska
utfallet av insatserna. Del I och II har skrivits av Siv Nyström. I kapitel 5
i del II är Haluk Soydan medförfattare. Kari Jess har skrivit del III och del
IV har Siv Nyström och Kari Jess skrivit tillsammans. Bengt-Åke och
Kerstin Armelius har skrivit bilagan om analysmetod och bidragit med
synpunkter av stort värde för klienteffektstudiens resultatredovisning.

Från CUS sida vill vi tacka alla dem som deltagit i projektets genom-
förande. Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till den personal och
de klienter vi samarbetat med. Förutom det förändringsarbete som är deras
huvudsakliga arbete, har de villigt delat med sig av sina erfarenheter. De
är fundamentet som hela studien bygger på och därför ovärderliga. Utan
det engagemang, den välvilliga inställning och den praktiska hjälp som
personalen vid de två KrAmi-programmen, Knuff-programmet och fri-
vårdsenheterna visat hade projektet inte kunnat genomföras. KrAmis och
Knuffs personal har dessutom vid åtskilliga tillfällen i forskningsproces-
sen bidragit med kunskaper, kritik och många synpunkter.

Vi vill också tacka alla dem som på olika sätt ansvarat för och genomfört
utvärderingsarbetet. Haluk Soydan och Siv Nyström på CUS, som tillsam-
mans med Kari Jess är rapportens författare och också varit huvudansvariga
för arbetet. Kari Jess är doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid
Stockholms universitet och verksam vid Ersta Sköndals högskola. Under
den långa projekttiden har flera andra medarbetare gjort värdefulla insatser.
Anna Herlitz var forskningsassistent de första sex månaderna. När hon
slutade tog Thomas Johnsson över och han har sedan deltagit både i effekt-
studien och den samhällsekonomiska utvärderingen. Han arbetade framför
allt med materialinsamling och inkodning. Niklas Steorn har bearbetat
tabeller och diagram. Petra Vainionpää här språkgranskat.

En mycket värdefull insats stod professor Bengt-Åke Armelius och
docent Kerstin Armelius vid Umeå universitet för i slutförandet av projek-
tet. De genomförde de statistiska analyserna i studiens slutskede och bi-
drog med många värdefulla synpunkter. Bengt-Åke Armelius har även
granskat manus vid flera tillfällen. Docent Åke Bergmark, vid Stockholms
universitet och fil och med dr John Berg på Ullevål sykehus i Oslo har varit
Kari Jess handledare. Ekonomen Tom Nilsson vid Socialstyrelsen har
granskat Kari Jess manus. Många medarbetare på CUS har också givit
värdefulla synpunkter i olika skeden av projekttiden.

Det är ovanligt och kanske unikt att det sociala arbetet utvärderas med
en så bred ansats. Med denna rapport lämnar CUS ett bidrag till utvärde-
ringar av sociala program som vi hoppas inspirerar andra till fler studier
inom området.

Stockholm, januari 2002

Robert Erikson Karin Tengvald
Ordförande i CUS styrelse Direktör
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Förord av Bengt Börjeson

År 1999 försvarade Siv Nyström sin avhandling ”Socialt förändringsar-
bete – en fråga om att omförhandla mening” vid Lärarhögskolan i Stock-
holm. Det var en intressant studie, där författaren på ett inträngande sätt
reflekterade över förutsättningarna för att en människa i en svår livssitua-
tion skall kunna förändra sitt liv. Hon konstaterade bl.a. att det måste till
en rad yttre omgestaltningar men också en förändrad världsbild och en
förändrad självbild – och framför allt måste personen i fråga förstå sig
själv som en människa med resurser till förändring.

Det empiriska underlaget för Siv Nyströms studie var tre behandlings-
program med anknytning till kriminalvården; klienterna var personer som
begått brott och som därtill ofta hade missbruksproblem. Behandlings-
alternativen i fråga var dels den konventionella frivården i kriminalvår-
dens regi, dels två lokala sociala program – KrAmi-programmen i Malmö
och Örebro och det s.k. Knuff-programmet i Uppsala.

Avhandlingen hade en avgjord – och från författarens sida mycket
medveten – begränsning. Den gav endast antydningsvis besked om de
respektive programmens potential för att rehabilitera klienterna, eftersom
inriktningen var att belysa de ”världsbilder” och ”förändringar av världs-
bilder” som måste föregå en omorientering, nej rättare sagt, som är om-
orienteringen, av klientens livssituation.

Siv Nyströms avhandlingsarbete visade sig vara en spelöppning för
ytterligare viktiga studier som nu publiceras av Socialstyrelsens Centrum
för utvärdering av socialt arbete (CUS). I den här publikationen, med titeln
”Med arbete som insats – klienteffekter och samhällsekonomisk lönsam-
het i socialt arbete”, redovisas två studier – dels redovisar Siv Nyström,
tillsammans med Haluk Soydan, en klienteffektstudie, dels finns en sam-
hällsekonomisk utvärdering av behandlingsprogrammen författad av Kari
Jess.

Käre läsare – förskräcks inte utvärderingarnas tunga titlar! De är i
själva verket ganska lättlästa, vilket är en viktig omständighet, men det är
inte deras främsta förtjänst. Rapporten återupprättar en forskningstradi-
tion som mer eller mindre legat i träda under ett par decennier, men som i
själva verket har en stor kunskapsteoretisk betydelse och ett stort tillämp-
ningsvärde. Samhällets åtgärder gentemot människor i svåra och utsatta
livssituationer har i allmänhet karaktären av att vara mycket genomgripan-
de. Dessa insatser innebär betydande samhällsekonomiska åtaganden och
de ställer stora krav på de deltagande personerna. Legitimiteten att genom-
föra rehabiliteringsprogram med denna innebörd måste rimligen utgå från
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en ambition från samhällets sida att förstå vilka konsekvenser som blir
följden av ingripandet.

Det är instruktivt att reflektera över varför detta självklara anspråk har
åsidosatts och varför behandlingsforskningen har varit så lågprioriterad.
Nils Christie, den framstående norske sociologen, argumenterade ungefär
så här: I själva verket ger olika behandlingsprogram nästan alltid samma
utfall, för att de – trots att de etiketteras olika – har ett så lika behandlings-
innehåll, men också för att det finns många omständigheter utanför be-
handlingen som är de mest avgörande för utfallet. Givet att olika behand-
lingar ger lika resultat argumenterade Christie för att vi i stället för att
studera och intressera oss för behandlingens effekt borde engagera oss i
behandlingens moraliska och etiska kvaliteter – att se den straffade som
en medmänniska som skall behandlas väl, framför att behandlas effektivt.

Gott och väl. Men Christies argument kan också vara livsfarligt, och
det kan lika gärna bli intäkt för en repressiv strategi och en lågprioritering
av samhällets insatser – ”Det spelar ju ingen roll...” Christies resonemang
(jag vet dock inte om han vidhåller sin uppfattning i dag) är också kun-
skapsteoretiskt provocerande när han säger att vi har små möjligheter att
bidra till mänsklig förändring och att handlingsutrymmet för individens
del är intecknat av olika slags programmeringar, genetiska koder, tidiga
barndomsupplevelser osv.

Den politiska lågprioriteringen av behandling – och därmed av behand-
lingsforskningen – hänger emellertid samman med ett nytt, eller egentli-
gen nygammalt, tänkande som vunnit insteg inom straffrätten. Bland
straffrättsjurister och inom Justitiedepartementet har man allt mer accen-
tuerat straffvärdesprincipen, vilken går ut på att straffets omfattning skall
stå i strikt relation till brottets allvarlighetsgrad. De individualpreventiva
– behandlingsmässigt motiverade – skälen att se till brottslingens indi-
viduella bakgrund och framtidsmöjligheter skall inte längre tillmätas
någon större vikt. Straffvärdestänkandet kan därför motiveras med en
jämlikhetsretorik, även om det egentligen är fråga om en gammaldags
repressiv kriminalpolitik.

De båda studier som Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS)
presenterar i den här publikationen ger alltså anledning till såväl kunskaps-
teoretiska reflexioner som ideologikritik när det gäller det straffrättsliga
systemet – och det skall bli spännande att se om dessa möjligheter tas
tillvara i den framtida debatten.

De studier som genomförts av Siv Nyström och Haluk Soydan samt
Kari Jess är inriktade på en jämförande bedömning av tre program för
rehabilitering av tidigare straffade. Programmen har ”arbetet” som den
centrala inriktningen, och målsättningen är att klienterna skall kunna arbe-
ta och försörja sig som en grund för en mer generell social anpassning.
Programmen är alltså påtagligt konventionella, men man söker uppnå
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målen på olika sätt. KrAmi-programmet arbetar med praktikplatser på
arbetsmarknaden, medan Knuff-programmet mer arbetar med ”arbetsträ-
ning” inom programmet och frivården, med en slags stödjande ”socialpe-
dagogisk” ansats. Jag tycker dock att en viktig poäng hos de genomförda
studierna är att de inte har granskat spektakulära behandlingsprogram med
extraordinära inslag. Positiva erfarenheter från de studerande programmen
kan replikeras just därför att de inte har en unik karaktär.

När man gör jämförande studier mellan olika behandlingsprogram är
kvaliteten i själva uppläggningen av avgörande betydelse. Man måste ha
god kontroll över klientgruppernas jämförbarhet, och de använda statistis-
ka metoderna måste vara precisa och effektiva. Dessa krav är väl uppfyllda
i detta sammanhang. Den avgörande kvaliteten hos dessa studier ligger
emellertid i den stora omsorgen vid valet av kriterievariabler, dvs. de
variabler som beskriver utfallet av de respektive programmen. Redan i den
första rapporten (Nyström och Soydan) är denna ambition påfallande, och
Kari Jess samhällsekonomiska analys är inte endast välgjord; den är inno-
vativ och kommer med säkerhet att bli mönsterbildande för behandlings-
forskningen i framtiden. Varför?

En svårighet, eller svaghet om man så vill, när det gäller behandlings-
forskningen är att man kan mäta ingångsvärdena (de olika behandlings-
programmen, klienternas grad av kriminalitet, övriga ”belastningsfakto-
rer” osv.) relativt väl. Därtill studerar man naturligtvis behandlingens
utfall (i studier av detta slag oftast enligt dimensionen återfall–icke åter-
fall). Antag att man finner signifikanta skillnader mellan utfallen för de
olika programmens del. Skall detta resultat kunna generaliseras måste man
dessutom kunna beskriva programmens innehåll på ett kvalificerat sätt,
och precis detta är behandlingsforskningens dilemma.

De analytiska modellerna – variansanalys osv. – genererar inte detta
slags kunskap, vilket kanske har varit den tyngsta inomvetenskapliga kri-
tiken mot den kvantitativt inriktade behandlingsforskningen. I stället har
man förordat ”processtudier” som via kvalitativa beskrivningar skall ge en
förståelse av vad som sker inom ett givet behandlingsprogram. Väl ge-
nomförda är processtudierna av stor betydelse för att vi skall kunna för-
djupa den teoretiska förståelsen av olika insatser och vad de innebär för
klienternas del – men de säger ingenting om behandlingsresultatet (eller
ger endast ex post facto-förklaringar av de resultat man registrerat). Detta
är ett genuint dilemma för behandlingsforskningens del.

Jag vill inte påstå att de studier som nu presenteras har ”löst proble-
met”. Men Siv Nyströms avhandlingsarbete innebar en tänkvärd och bitvis
djup analys av behandlingsprogrammens innehållsliga aspekter, vilken nu
följs upp med en stringent kvantitativ analys av behandlingsresultaten.
Men än viktigare: Jag tror att resultaten från kvantitativa studier också blir
förståeliga i ett innehållsligt avseende om forskarna har anlagt en mång-
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facetterad mätning på kriteriesidan – man vet inte precis vad man mäter,
men om man mäter på många olika sätt och utifrån skilda perspektiv så ger
resultaten ett mönster som kan tolkas också avseende behandlingsinnehål-
let.

Det är precis på denna punkt som Kari Jess bidrag är innovativt –
hennes samhällsekonomiska mätningar är viktiga som beskrivningar av
behandlingsresultat, men de ger också nya uppslag när det gäller att förstå
vad vi mäter.

De studier som Socialstyrelsens Centrum för utvärdering av socialt
arbete (CUS) nu presenterar är ett starkt inlägg när det gäller att hävda
vikten av ambitiösa satsningar inom kriminalvården (och naturligtvis in-
om olika sektorer av socialtjänsten). Resultaten visar att det finns tydliga
skillnader mellan behandlingsprogrammen (till KrAmis fördel), och dessa
variationer indikerar att utrymmet för positiva behandlingseffekter är be-
tydligt. Kari Jess studie visar därtill att ett ambitiöst behandlingsprogram
också kan ge samhällsekonomiska vinster. Resursbrist är inget godtagbart
argument för en nedskärning av i och för sig kostsamma och innovativa
behandlingsprojekt – resursknappheten är tvärtom ett argument för såda-
na satsningar!

Jag tror också att dessa studier är förelöpare till en omorientering i
Sverige när det gäller behandlingsforskningen – även om man naturligtvis
kan ha olika meningar om detta. För min del ser jag fram emot de kunska-
per vi kommer att erövra om de verksamheter inom det sociala arbetets
område (i vid bemärkelse) som fungerar väl. Lika viktigt är det naturligtvis
att vi lär oss vilka insatser som radikalt måste förändras eller elimineras –
för samhällets men också för klienternas del.

Bengt Börjeson
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Sammanfattning

Insatserna – arbete och social träning
KrAmi är ett program som riktar sig till unga frivårdsklienter som behöver
hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Förutom problem med arbetslös-
het, kriminalitet och brott, har många klienter också problem med miss-
bruk. KrAmi-programmen finns i flera större svenska kommuner, bland
andra Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Kalmar och Västerås. Vi har
valt att undersöka KrAmi Malmö och KrAmi Örebro. KrAmi är en ovanlig
form av samverkan mellan kriminalvård, socialtjänst och arbetsförmed-
ling. Personal från de tre samhällssektorerna arbetar tillsammans med en
gemensam programidé och ett arbetssätt: KrAmi-metoden.

KrAmi-metoden har hämtat inspiration från de danska träningsskolor-
nas konsekvenspedagogik. Den bygger på tanken att unga kriminella be-
höver lära sig att förstå sambandet mellan sina handlingar och konsekven-
serna av dessa. Därför bygger programmet på tydliga valsituationer som
gör det möjligt att reflektera över olika handlingars negativa och positiva
konsekvenser.

Centrala delar i KrAmi-programmen är social träning och inriktningen
på arbete. Det upprättas ett kontrakt mellan klienterna och KrAmi som
innehåller enkla och tydliga regler. Kontraktet ger en möjlighet till avvis-
ning om klienten inte fullföljer sina åtaganden. Detta, tillsammans med det
stöd och den uppmuntran som klienterna får, hjälper dem att lyckas i ovana
sociala situationer. Centralt är också praktikplatserna i företag med rekry-
teringsbehov. En KrAmi-deltagare tillbringar större delen av programti-
den i arbetsträning och skrivs inte ut förrän han fått en anställning. I detta
arbete kan programmet erbjuda arbetsgivarna lönebidrag1. På samma sätt
som praktikplatserna är viktiga för integrationen i arbetslivet, är de fritids-
aktiviteter som utövas viktiga för integrationen i det sociala livet.

Det program som används som jämförelse är Knuff-programmet. Klient-
gruppen rekryteras vanligen från socialtjänsten, och den har en variation av
sociala problem som missbruk, brott, arbetslöshet och skolproblem och andra
tecken på social oro. Gruppen är mer heterogen än KrAmi-gruppen, och det
finns även kvinnor med i gruppen. Programmets mål är att förbereda för
arbete eller utbildning och man arbetar med arbetsträning och social träning
inom ramen för programmet. För denna träning har egna verkstäder byggts
upp. I denna studie ingår en grupp klienter från Knuff Uppsala.
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Ytterligare en jämförelsegrupp är frivårdsgruppen. Denna har ofta tagit
del av bl.a. socialtjänstens och Arbetsförmedlingens insatser, förutom fri-
vårdens ordinarie insatser, som består av samtal med frivårdsinspektörer
och med övervakare. I denna studie deltar frivårdsgrupper från Malmö/
Helsingborg samt Örebro/Karlstad.

Två utvärderingar
Två typer av utvärderingar av KrAmi-programmen presenteras i rappor-
ten. Den ena är en klienteffektstudie, som har undersökt om klienternas
sociala situation förbättrats efter att de tagit del av KrAmi-programmet.
En grupp KrAmi-klienter jämförs med två jämförelsegrupper, som samt-
liga intervjuats med en strukturerad intervju. Den andra är en samhällseko-
nomisk utvärdering som jämför den samhällsekonomiska lönsamheten i
KrAmi-programmets med två andra insatser, utifrån en kostnads-/intäkts-
analys (CBA). Analysen bygger på faktiska kostnader för varje klient,
vilka hämtats från berörda myndigheters register.

De två utvärderingarna, som bygger på studier av samma insatser och
samma klienter, utgår från olika kunskapsintressen. Effektstudien intres-
serar sig för vilka effekter som insatserna får för klienternas del, och den
bygger på hypotesen att insatsen kan vara en av flera förklaringar, om
klienten eller klientens situation i något avseende förändras från tiden före
till tiden efter insatsen. Analysen visar sedan i vilken grad program och
insatser bidragit. Eftersom effektstudien också intresserar sig för samban-
det mellan insats och resultat, kan man säga att såväl klienternas som den
professionella yrkeskårens kunskapsintressen fokuseras.

I den samhällsekonomiska utvärderingen riktas intresset i stället mot
samhällets resurser och hur effektivt dessa används. De problem som
missbruket för med sig innebär nästan alltid att samhällresurser tas i an-
språk, och utvärderingen ställer t.ex. frågor om vilken behandling som ger
mest för pengarna – antingen de största kostnadsminskningarna eller de
största intäktsökningarna, eller i vissa fall både och. För finansiärerna, dvs.
politiker och medborgare, står sambandet mellan resurser och resultat i
blickpunkten.

Klienteffektstudien
Effektstudiens syfte är att utvärdera resultaten av KrAmi-programmens,
Knuff-programmens och frivårdens insatser vad gäller sociala förbättring-
ar för klienterna. De frågor som ställs är följande:

1. I vilken grad har klienternas sociala situation förändrats i fråga om
arbete och försörjning, familj och umgänge, kriminalitet samt alko-
holbruk och narkotikamissbruk?

2. Kan eventuella förändringar kan relateras till programmen?
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Klienteffektstudien genomfördes under åren 1996–1998. Klienterna inter-
vjuades första gången vid programmens och frivårdsinsatsernas start och
andra gången ett år senare. För varje klient kunde alltså den sociala för-
ändring som ägt rum mellan tiden före och efter konstateras. KrAmi-klien-
terna kunde därefter jämföras med Knuff- och frivårdsklienterna. Även
klienter som inte fullföljt programmen intervjuades vid den andra inter-
vjun. Antalet intervjuade vid de två intervjutillfällena och bortfall framgår
av tabellen ovan.

Intervjuerna var en personlig intervju med ASI – Addiction severity
index – vilket är en strukturerad intervju med ungefär 180 frågor som
omfattar sju livsområden: arbete och försörjning, kriminalitet och brott,
familj och umgänge, alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, fysisk hälsa
samt psykisk hälsa. Med ASI-intervjun fick flera problemområden av
vilka vi valde att redovisa alla utom fysisk och psykisk hälsa eftersom de
har mindre relevans för programinnehåll och klienternas problem. Vi fick
ett brett spektrum av möjliga utfallsvariabler inom varje område, och
följande variabler valdes som utfallsmått:

• Arbetade dagar de senaste 30 dagarna

• Inkomst av anställning de senaste 30 dagarna

• Antal dagar av brottslig verksamhet

• Tillfredställelse med familjeförhållanden

• Dagar med allvarliga konflikter

• Pengar till alkohol respektive narkotika de senaste 30 dagarna

• Dagar av alkohol- respektive narkotikamissbruk de senaste 30 dagarna

• Klienternas egna bedömningar av problemens svårighetsgrad

• Intervjuarnas bedömningar av klienternas problem och hjälpbehov.

Klienternas och intervjuarnas egna bedömningar av problemsituationen
för varje område kallas klient- och intervjuarskattningar, och alla frågor

Tabell 1. Antalet intervjuade vid intervju 1 och 2.

Intervju 1 Bortfall Intervju 2 Bortfall

KrAmi Malmö 32 0 27 5

KrAmi Örebro 30 0 28 2

Knuff 21 (7) 19 2

Frivårdsgruppen 53 – 45 8
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och skattningar gäller 30 dagar bakåt i tiden. Detta korta tidsperspektiv har
fördelen att risken för överlappningar minskar, men det finns också nack-
delar med ett kort tidsperspektiv. När klienterna t.ex. befunnit sig i be-
handling eller fängelse 30 dagar före intervjun har möjligheterna att arbe-
ta, begå brott eller missbruka varit kringskurna. Särskilt antalet dagar i
brott och missbruk motsvarar i vår undersökning inte den totala problem-
bilden för vissa av klienter.

Som mått på förändringar används skillnader i gruppernas medel-
värden, effektstorleken och skattningarnas procentuella förändringar från
tiden före till efter programmet.

Resultat
Med tanke på KrAmi-programmens mål är arbete och försörjning det mest
relevanta livsområdet, och för att visa hur arbetssituationen förändrats
väljer vi utfallsvariabeln ”dagar i arbete de senaste 30 dagarna”. Det
visade sig att arbetssituationen hade förbättrats avsevärt för både KrAmi
och Knuff, medan frivårdsgruppens situation inte hade förändrats nämn-
värt (tabell 2).

Båda KrAmi-programmen har förändras betydligt; utvecklingen går i
positiv riktning och skillnaden är signifikant för båda grupperna. Efter
programmet har det genomsnittliga antalet dagar i arbete/studier för
Malmögruppen ökat med nästan 16 dagar och för Örebrogruppen med 10
dagar. Ökningen för Knuff-programmets del är 6 dagar.

En liknade utveckling visar också variablerna inkomst av anställning
och bidrag från välfärdssystemen.

När det gäller effektstorleken fann vi goda effekter för KrAmi-grup-

Tabell 2. Antalet dagar i arbete/studier av de senaste 30 dagarna.

Arbetade dagar Första intervjun Andra intervjun Skillnad

Medel-
värde

Antal Medel-
värde

Antal Skillnad Sign 0,95

KrAmi, Örebro 1,7 4 12,4 16 +10,7 0,000

KrAmi, Malmö 2,2 5 18,0 21 +15,8 0,000

Knuff 0,8 1 7,1 9 +6,3 0,015

Frivårdsgruppen 10,2 30 10,5 25 -0,3 0,924

Örebro/Karlstad 8,6 13,0

Malmö/Helsingborg 11,9 7,7

Förklaring: De angivna värdena är medelvärden av antalet arbetade dagar för varje grupp. Som arbetade
dagar räknats också dagar när gruppdeltagarna deltagit i utbildning. Kolumnen ”antal” visar hur många
personer som arbetat minst en dag de senaste 30 dagarna.
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perna, till en del även för Knuff-gruppen men mindre för frivårdsgruppen.
Frivårdsgruppens faktiska situation har inte förändrats, men däremot har
den subjektiva upplevelsen av problemen minskat.

Nästa område är brottsaktiviteten, som visar sig vara låg redan vid
intervjun före insats. Den är dock något högre för frivårdsgruppens del än
för KrAmi-grupperna. Eftersom grupperna tidigare har lång erfarenhet av
brott förefaller den indikator som vi använt – ”brott i syfte att tjäna pengar
de senaste 30 dagarna” – inte ge en riktig bild av problemets svårighets-
grad. De låga värdena betingas emellertid delvis av att en relativt stor
andel satt i fängelse eller vistades på behandlingshem månaden före inter-
vjuerna. Vid första intervjun var andelen i KrAmi-gruppen som vistades
på institution en knapp tredjedel och i frivårdsgruppen 15 procent. Vid
andra intervjun var frivårdsgruppens andel högst med 16 procent. Trots de
låga ingångsvärdena minskar antalet dagar i brott något.

Även de subjektiva bedömningarna visar minskande problem, och där
är förbättringen något större för KrAmi än för frivårdsgruppen. Problemen
med brott och kriminalitet är fortsatt små vid den andra intervjun och detta
faktum tolkades som en möjlig effekt av såväl KrAmi och frivårdens
insatser.

Även för alkohol- och narkotikamissbruk finner vi en låg konsumtion
före insats. Lägre missbruk än vad som kan förväntas, beräknat utifrån
tidigare erfarenheter, kan även det förklaras av institutionsvistelse, till-
sammans med det faktum att många vid programmens/insatsernas start
befinner sig i en tidigare påbörjad rehabiliteringsprocess. Om man bortser
från intervjuarskattningen – och delvis klientskattningen – visar effekt-
storleken små förändringar, och fortsatt låg grad av missbruk kan tolkas
som effekter av programmen.

Sammanfattande bedömning
KrAmi-gruppens arbetssituation har förbättrats betydligt; så gott som
samtliga klienter som inte hoppat av programmen visar sig ha arbete ett år
efter KrAmi-starten. Det är en klar förändring i riktning mot programmets
mål, och vi fann heller inga andra förklaringar än att detta är ett resultat av
KrAmi-programmen. En annan studie baserad på kvalitativa intervjuer
med deltagarna bekräftar denna slutsats (Nyström, 1999).

Knuff-gruppen har också förbättrat sin arbetssituation men i mindre
omfattning. För frivårdsgruppens del fann vi ingen förändring.

För områdena kriminalitet och missbruk fann vi låga värden redan före
programmet, vilka sedan förblivit stabila fram till uppföljningen. Fortsatt
låga värden tolkas som en positiv effekt av insatserna, trots att den upp-
mätta förändringen är liten.

I Sverige görs många insatser för kriminella och missbrukare, men det
görs få utvärderingar av dessa insatsers resultat för de berörda klienterna.
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Internationellt finns däremot flera forskningsöversikter, s.k. metautvär-
deringar, som visar att arbetsrelaterade program som är inriktade på att
korrigera beteende och färdigheter tenderar att minska återfall i brott. De
visar också att behandlingens längd och intensitet samt forskarmedverkan
påverkar utfallet. De program som lyckas bäst är inriktade på personer
med hög risk för återfall och baserade på en bedömning av klienternas
brottsrelaterade behov.

Det finns flera likheter mellan dessa program och framför allt KrAmi-
programmet. KrAmi finns i klienternas närmiljö och har en homogen
målgrupp. Programmet bygger på en analys av gruppens behov och foku-
serar på att förändra kriminella sätt att handla och tänka. Det är inriktat på
att hjälpa klienterna till en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Knuff, som har en mindre homogen målgrupp, lyckas delvis med att
förbättra klienternas arbets- och studiesituation. Frivården vars insatser
har mindre intensitet, lyckas däremot sämre med arbete, men lyckas hålla
brott och kriminalitet på en låg nivå.

Förutom inriktningen på arbete och social träning kan ett väl valt
program för en väl definierad målgrupp samt programmets förmåga att
stödja deltagarna praktiskt vara förklaringar till KrAmi-programmens
framgång. KrAmi-programmens speciella form av samverkan mellan
myndigheter kan också vara en bidragande orsak.

Den samhällsekonomiska utvärderingen
Den samhällsekonomiska utvärderingen baseras på dokumentation från
alla de samhällssektorer som direkt eller indirekt berört intäkter eller
kostnader för de studerade insatserna eller klienterna i fråga. För att kunna
göra en samhällsekonomisk utvärdering krävs uppgifter om de totala kost-
naderna och intäkterna för såväl året före insatsen, som tiden under och
efter insatsen, och den här studien är ovanlig i sitt slag eftersom den inte
bygger sina beräkningar på uppskattningar, utan på faktiska kostnader.

För varje enskild klient samlades uppgifter in om både kostnader och
intäkter före, under och efter insats för följande områden:

• Sjukvårdsutnyttjande; öppen och sluten vård, somatisk, psykiatrisk och
toxikomani

• Socialtjänstkostnader; socialbidrag, behandling extern/intern, samtal

• Försäkringskassans kostnader; sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa,
KAS, utbildningsbidrag, sjukbidrag, bostadsbidrag, bidragsförskott

• Kriminalvårdskostnader; olika typer av anstalt och frivård

• AMS-kostnader; handläggning och samtal hos Arbetsförmedlingen
samt ALU, arbetslöshetsersättning, lönebidrag och offentligt skyddat
arbete (OSA).
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Dessutom hämtades uppgifter om klienternas pensionspoäng in för att
beräkna deras anknytning till arbetsmarknaden.

Flera olika typer av analyser genomfördes:

• Dels jämfördes kostnader för program, inklusive kostnadsutvecklingen
från ett år före insatsen till ett år efter.

• Dels gjordes en kostnads-/intäktsanalys för att beräkna framtida kost-
nadseffekter och samhällsekonomiskt resultat.

• Dels rangordnades de olika insatserna vad gäller olika aspekter av
samhällsekonomisk lönsamhet.

Resultat – programkostnader och samhällskostnader
När programkostnader och övriga samhällskostnader för tiden i behand-
ling beräknas visar det sig att frivården i Örebro/Karlstad är den dyraste
insatsen och Knuff den billigaste. Av tabell 3 nedan kan man också se att
behandlingstiden är olika lång för alla grupper; KrAmi Malmö har den
kortaste genomsnittliga behandlingstiden och frivård Örebro/Karlstad den
längsta. När det gäller kostnader före respektive efter insats visar det sig
att kostnadsförändringarna endast är signifikanta för KrAmi Örebrogrup-
pen.

Vad beträffar kriminalvård, så har KrAmi Örebro höga kostnader för
kriminalvård året före programmet, till skillnad från KrAmi Malmö (se
tabell 4).

Tabell 3. Kostnader för hela insatsperioden.

Behandling Medelkost-
nad/dag

Insatsperiod Kostnad för hela 
insatsperioden

KrAmi Malmö 537 kr 169 dagar 90 753 kr

KrAmi Örebro 664 kr 299 dagar 198 536 kr

Knuff 170 kr 309 dagar 52 530 kr

Frivård Malmö/Helsingborg 442 kr 425 dagar 187 850 kr

Frivård Örebro/Karlstad 909 kr 444 dagar 403 596 kr
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Resultat – kostnads-/intäktsanalysen
Kostnads- och intäktsanalysen visar att en deltagare i KrAmi Malmö ger
en samhällsekonomisk vinst på 1,6 miljoner kronor, exkl. lönebidrag;
räknas lönebidraget in blir det samhällsekonomiska resultatet 1,5 miljoner
kronor. Kostnaderna för programmet skrivs av efter 1,5 år.

För dem som fullföljt programmet blir kostnadsförändringarna ca 10
gånger högre, samtidigt som produktionsintäkterna ökar, vilket ger en
samhällsekonomisk vinst på ca 2,5 miljoner kronor. Behandlingen har då
lönat sig 0,5 år efter avslutat program. Avhopparna ger däremot en sam-
hällsekonomisk förlust på ca 4,0 miljoner kronor, vilket beror både på
negativa kostnadsförändringar och på att det inte skett några pensions-
poängsökningar (kvar på 0 poäng under alla perioder). Programkostnaden
betalas inte tillbaka under perioden.

En deltagare från jämförelsegruppen frivården i Malmö/Helsingborg
ger en samhällsekonomisk vinst på knappt 1,0 miljoner kronor. Kostnads-
förändringarna är lika stora som för en deltagare i KrAmi Malmö, men
produktionsintäkterna är bara hälften så stora. Programkostnaden betalas
tillbaka på drygt 4 år.

En deltagare i KrAmi Örebro ger en total samhällsekonomisk vinst på
2,5 miljoner kronor (exkl. lönebidrag), varav kostnadsbesparingarna utgör
ca 1,4 miljoner kronor. Behandlingskostnaden är avskriven efter drygt 1
år. Om lönebidraget inkluderas i beräkningen försämras det samhällseko-
nomiska resultatet med ca 70 000 kronor.

Tabell 4. Kostnader per dygn före/efter insats.

Behandling Före Efter Wilcoxon signifikans

KrAmi Malmö 281 kr 295 kr 0,820

Fullföljda (21) 300 kr 129 kr 0,149

Ej fullföljda (9) 234 kr 732 kr 0,123

KrAmi Örebro 610 kr 294 kr 0,003

Fullföljda (17) 466 kr 282 kr 0,098

Ej fullföljda (15) 775 kr 307 kr 0,009

Knuff 180 kr 126 kr 0,493

Fullföljda (9) 143 kr 148 kr 1,000

Ej fullföljda (17) 200 kr 116 kr 0,408

Frivård Malmö/
Helsingborg (24) 322 kr 296 kr 0,484
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De som fullföljer programmet ger en lika stor samhällsekonomisk vinst
som gruppen totalt, men de ger en mindre kostnadsbesparing och högre
produktionsintäkter. Avhopparnas kostnadsbild är tvärtom – högre kost-
nadsbesparingar och lägre pensionspoängsökning.

En klient i frivården i Örebro/Karlstad ger en samhällsekonomisk
vinst på totalt 2,4 miljoner kronor (exkl. lönebidrag), och programkostna-
den betalas tillbaka på 2,5 år. Om lönebidraget inkluderas i kalkylen
försämras resultatet med cirka 16 000 kronor.

En Knuff-klient, slutligen, ger en samhällsekonomisk vinst på knappt
700 000 kronor, varav kostnadsbesparingarna från perioden före insats till
perioden efter insats är ca 250 000 kronor. Behandlingskostnaden är av-
skriven efter knappt 3 år. Resultatet blir ca 13 000 kronor sämre om
lönebidraget räknas in i kalkylen. För dem som fullföljer programmet
minskar kostnaderna i mycket mindre utsträckning, och produktionsintäk-
terna ökar mer än för gruppen totalt. För avhopparna minskar kostnaderna
mer, samtidigt som produktionsintäkterna blir lägre.

När programkostnader, pensionspoäng och samhällsekonomiskt resul-
tat sammanställs kan en rangordning göras mellan de olika insatserna.
Tabell 5 och 6 visar resultatet i sammanfattning. Resultatet ger ett under-
lag för en rangordning av de olika behandlingsalternativen vad gäller det
eller de mål man prioriterar, dvs. om målet är att:

a) göra den största besparingen

b) öka sysselsättningsgraden

c) pengarna avskrivs snarast möjligt

d) pengarna ger mesta möjliga avkastning på insatt kapital.

Tabellerna 5 och 6 visar att KrAmi- och Knuff-programmen är mer kost-
nadseffektiva än frivårdsgrupperna. Men de visar också att frivården i
Örebro/Karlstad är mer kostnadseffektiv än Knuff. Anmärkningsvärt är att
kostnaderna för de tre programmen betalas tillbaka på så kort tid som 1–3
år. Kostnaden för programmen har i stort sett alltså betalats tillbaka under
uppföljningstiden, och all produktionsökning och alla kostnadsminsk-
ningar efter att programkostnaden skrivits av ger samhället vinst.

Med hjälp av kostnads-/intäktsanalysen kan de olika programmen rang-
ordnas vad gäller deras mål. KrAmi Örebro ger den största samhälls-
ekonomiska besparingen per individ och den kortaste avskrivningstiden.
KrAmi Malmö ger den största ökningen av sysselsättningsgraden och den
högsta avkastningen per investerad krona.

Om man väger samman samtliga mått (dvs. om man först rangordnar
programmen från 1 = bäst till 5 = sämst för varje variabel och räknar ut
ett genomsnitt) visar det sig att KrAmi Malmö får en rangordning på 2,4
poäng, vilket alltså är det bästa resultatet. Därefter följer KrAmi Örebro
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på 2,5 poäng, Knuff på 3,0 poäng, frivårdsprogrammet i Örebro/Karlstad
på 3,1 poäng, och slutligen frivårdsgruppen i Malmö/Helsingborg på 4,0
poäng. Programmen ger alltså ett bättre utfall än frivårdsverksamheterna.

Tabell 5. Jämförelse av kostnader och resultat.

Insats Program- 
kostnad

Besparing Antal pen-
sionspoäng

Avskrivning
(antal år)

Tillbakabetalt 
(per inves-
terad krona)

KrAmi Malmö 537 kr -14 kr 239 1,5 år 17,80 kr

KrAmi Örebro 664 kr 316 kr 122 1 år 12,70 kr

Knuff 170 kr 54 kr 50 3 år 13,20 kr

Frivård M/H 442 kr 26 kr 83 4 år 5,10 kr

Frivård Ö/K 909 kr 188 kr 182 2,5 år 5,80 kr

Tabell 6. Kvoter utifrån tabell 5.

Insats Kvot besparing/
programkostnad

Kvot pensionspoäng/
programkostnad

Kvot tillbakabetalt/
programkostnad

KrAmi Malmö -2,6 % 45 9 559 kr

KrAmi Örebro 47,6 % 18 8 433 kr

Knuff 31,8 % 29 2 244 kr

Frivård M/H 5,9 % 19 2 254 kr

Frivård Ö/K 20,7 % 20 5 272 kr

Förklaring till tabell 5 och 6:
Programkostnad = Programkostnad per dag per deltagare
Besparing = Besparing efter minus före per dag per deltagare
Pensionspoäng = Pensionspoäng per deltagare år 1999
Avskrivning = Hur lång tid det tar att skriva av programkostnaden
Tillbakabetalning = Den samhällsekonomiska besparingen per deltagare/programkostnaden per deltagare
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Del I. Inledning



I denna skrift avrapporteras två utvärderingar – dels en klienteffektstudie,
dels en samhällsekonomisk utvärdering. I den första av de fyra delarna
(del I) har vi försökt samla information som är av relevans för båda
studierna. I kapitel 1 sätts de två studierna in i sitt sammanhang och vi
diskuterar den gemensamma undersökningsdesign som de baseras på.
Sedan följer i kapitel 2 redogörelser för valet av insatser och de studerade
programmens och insatsernas innehåll samt slutligen en beskrivning av
klientgrupperna.

Effektstudien presenteras i den andra delen (del II), vilken inleds med
att vi i kapitel 3 kommenterar några metodfrågor specifika för klienteffekt-
studien. I det följande kapitlet 4 presenteras resultaten och i kapitel 5
avslutas denna del med att resultaten värderas i ljuset av tidigare forsk-
ning. Värderingen börjar med en genomgång av den internationella forsk-
ningen om programeffekter inom kriminalvårdens område.

I den tredje delen (del III) redovisas den samhällsekonomiska studien.
Kapitel 6 inleder denna del med en genomgång av grundprinciperna vid
samhällsekonomiska analyser. Resultatet av kostnadsanalysen redovisas i
kapitel 7 och slutligen diskuteras den samhällsekonomiska kostnadseffek-
tiviteten i kapitel 8.

I den fjärde delens (del IV) enda kapitel kopplas slutligen resultaten av
effektstudien och den samhällsekonomiska analysen samman.
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1. Bakgrund och syfte

Brottslighet och missbruk förorsakar samhället stora problem och för ock-
så med sig ett personligt lidande för dem som själva begår brott eller
missbrukar. För att lösa problemen erbjuder kriminalvård, socialtjänst och
andra offentliga aktörer, liksom frivilliga organisationer och privata före-
tag, olika slag av behandling och rehabilitering.

Det finns därför många program och insatser för olika målgrupper,
inriktade på olika faser av rehabiliteringsprocessen. Deras mål varierar,
liksom de behandlingsideologier och teorier som deras aktiviteter, arbets-
sätt och metoder bygger på. Floran av åtgärder där samhället satsar resurs-
er är lika omfattande som varierande, och ett ansenligt antal klienter tar del
i en eller flera av dessa samhällsinsatser, i hopp om att bli hjälpta.

I centrum för studierna i denna rapport står tre typer av samhällsinsat-
ser. Den första typen av insatser är KrAmi-programmen som hjälper unga
män med lång erfarenhet av brott att hitta tillbaka till ett socialt accepterat
liv. Programmet arbetar med en form av konsekvenspedagogik, där social
träning och praktik i företag är två viktiga moment. Programmet drivs som
ett samarbete mellan frivård, socialtjänst och arbetsförmedling och rekry-
teringen sker genom frivårdens och socialtjänstens försorg.

Den andra typen av insatser är Knuff-programmet som utifrån en mer
heterogen målgrupp arbetar med social träning och arbetsträning inom
programmets ram. Programmet, som är nedlagt sedan år 2000, kan sägas
representera en typ av program som anpassats till ett varierande lokalt
behov.

Förutom de två programmen finns också en tredje typ av insatser som
kan sägas representera samhällets ordinarie utbud. Det är de insatser som
frivård, socialtjänst, arbetsförmedling, sjukvård m.fl. gör för klienter som
har problem med kriminalitet, missbruk och arbetslöshet. Eftersom klien-
terna hämtats från frivården kallar vi dessa insatser för frivårdsinsatser.
(En mer utförlig beskrivning av innehållet i program och insatser finns i
kapitel 2.)

Gör insatser av det här slaget någon nytta? Förbättrar de klienternas
sociala situation? Är de samhällsekonomiskt lönsamma? Leder några av
insatserna till bättre resultat än andra? Dessa frågor om huruvida insatser-
na kommer till nytta för klienter och samhälle bör intressera de praktiskt
yrkesverksamma, liksom beslutsfattare och finansiärer och inte minst
klienterna själva. Med denna skrift där vi belyser dessa frågor, hoppas vi
bidra till kunskaperna om de sociala insatsernas värde för klienter och
samhälle.
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Syftet är att utvärdera de sociala insatserna – dels vad gäller förbättring
för klienterna, dels vad gäller samhällsekonomisk lönsamhet. I utvärde-
ringen jämförs KrAmi-programmen med Knuff-programmet och med en
grupp som tagit del av frivårdens insatser.

Två studier – två olika perspektiv
Rapporten baserar sig på två studier – en klienteffektstudie och en sam-
hällsekonomisk utvärdering – vilka har genomförts för att kunna svara
både på frågan om huruvida klienternas situation förbättras med hjälp av
insatserna, och frågan om huruvida insatserna är samhällsekonomiskt lön-
samma. Samma insatser och samma klienter står i studiernas fokus, och
båda studierna bygger på en gemensam forskningsdesign men de ställer
sina frågor utifrån två skilda perspektiv.

Klienteffektstudien intresserar sig för vilka effekter insatserna får för
klienterna. Om klienten eller klientens situation förändras i något avseen-
de från tiden före till tiden efter insatsen, kan instasen vara en av förkla-
ringarna. Analysen visar sedan i vilken grad som program och insatser har
bidragit. Eftersom effektstudien också intresserar sig för om insatsen har
bidragit till resultatet, kan man säga att såväl klienternas som den profes-
sionella yrkeskårens kunskapsintressen står i klienteffektstudiens fokus.
Dessa två gruppers kunskapsintresse finns i relationen mellan insats och
resultat, vilket illustreras i figur 1:1.

I den samhällsekonomiska utvärderingen riktas intresset i stället mot sam-
hällets resurser och hur effektivt dessa resurser används. Den intresserar
sig för hur väl de pengar som satsas på de olika insatserna används. De
problem som missbruket för med sig innebär nästan alltid att samhällsre-
surser tas i anspråk. Den samhällsekonomiska utvärderingen ställer frågan
om vilken insats som bäst nyttjar de resurser som står till buds. Det är
finansiärernas, politikers och medborgarnas frågor som står i blickpunk-
ten, vilket är ett kunskapsintresse som finns i relationen mellan resurser
och resultat (Figur 1:2).

De två utvärderingarna utgår från de olika kunskapsintressen som
klienterna, de professionellt yrkesverksamma, politikerna och medborgar-

RESURSER ARBETSINSATS RESULTAT

Figur 1:1. Relationen mellan insats och resultat – klienters och yrkes-
verksammas kunskapsintresse.
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na representerar. Klienter kan tänkas intressera sig för vilken insats som
bäst hjälper dem att förbättra sin situation. De professionellt yrkesverk-
samma är intresserade av hur ett gott resultat kan knytas till klienternas
sociala förbättring. Politiker, finansiärer och medborgare riktar sitt intres-
se mot resurserna och om de används på bästa sätt (jmf. Tengvald &
Andréasson, 1996).

Studiens uppläggning och frågor
Den ursprungliga avsikten med klienteffektstudien var att utvärdera KrAmi-
programmens resultat vad gäller sociala förbättringar för klienterna, och
jämföra detta med resultaten för en grupp klienter som tagit del av ett annat
program och en grupp klienter som endast tagit del samhällets traditionella
serviceutbud. Intresset fokuserades därför på klienternas förändring och
frågor om i vilken grad klienternas/gruppernas situation förändrats i soci-
alt hänseende, t.ex. vad gäller arbete, familj och umgänge, kriminalitet
samt alkoholbruk och narkotikamissbruk, samt i vad mån eventuella för-
ändringar kan relateras till programmen. Senare kom även en samhälls-
ekonomisk studie av samma insatser att planeras.

En studies uppläggning – eller design – har betydelse för vilka frågor
som kan besvaras. Både klienteffektstudien och den samhällsekonomiska
utvärderingen intresserar sig för i vilken grad och i vilka avseenden grup-
perna förändras över tid och om förändringarna kan ses som effekter av de
studerade programmen och insatserna.

Denna typ av frågor kräver en uppläggning som:

a) dels ger information om enskilda klienter och klientgrupper vad gäller
relevanta problemområden före och efter insatsen

b) dels gör jämförelser mellan grupper möjliga, och

c) dels gör det möjligt att förklara på vilket sätt eventuella förändringar
kan relateras till programmen.

Den uppläggning som vi valde gör det möjligt att studera både klienternas
förändring och förändringen utifrån kostnadsaspekter samt jämföra de
effekter som olika insatser leder till för klienternas del och ur kostnads-
och intäktssynpunkt. Materialinsamlingen organiserades därför så att det
skulle bli möjligt både att samla in data såväl före som efter insats, och att

RESURSER ARBETSINSATS RESULTAT

Figur 1:2. Relation mellan resurser och resultat – finansiärernas kun-
skapsintresse.
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göra jämförelser mellan insatserna. Den valda designen illustreras av figur
1:3 ovan.

I studien ingår två grupper som deltagit i KrAmi-programmen i Malmö
och Örebro. Dessa grupper jämförs med två andra grupper – en grupp som
deltagit i en annan typ av program, Knuff i Uppsala, och en grupp från
frivården som inte fått någon systematisk insats på heltid. Frivårdsgruppen
består av frivårdsklienter från två frivårdsregioner – Malmö/Helsingborg
och Örebro/Karlstad.

De klienter som ingår i studierna har inte anvisats programmen slump-
mässigt, utan de har selekterats med hjälp av socialtjänst och frivård. Både
klienteffektstudien och den samhällsekonomiska utvärderingen har därför
en kvasiexperimentell design. I klienteffektstudien studeras förändringar i
klienternas sociala situation på grundval av klienternas egna uppgifter. I
den samhällsekonomiska utvärderingen beräknas den samhällsekonomis-
ka lönsamheten på uppgifter från myndigheterna om samma klienter.

Det finns även en kvalitativ studie, som innehåller intervjuer med
klienter och ledare, och som därmed kompletterar de två utvärderingarna.
Intervjuerna är gjorda vid det andra datainsamlingstillfället, och samtliga
klienter som ingår i studien, samt programmens ledare, har fått kommentera
varje klients förändring retrospektivt. Både programmens ledare och klien-
terna har svarat på frågor om klienternas väg genom programmen, om hur
de uppfattar eventuella förändringar, och vad de uppfattar som viktiga
bidrag till att de lyckats eller misslyckats. Denna kvalitativa processinrik-
tade studie kompletterar klienteffektstudien och den samhällsekonomiska
utvärderingen och finns rapporterad i avhandlingen ”Socialt förändrings-
arbete – en fråga om att omförhandla mening” (Nyström, 1999).

Grupp 1: KrAmi Malmö

Grupp 2: KrAmi Örebro

Grupp 3: Knuff

Grupp 4: Frivårdsgrupp

             1 år
Datainsamling                   Före insats                                               6 månader efter insats

Insats KrAmi

Insats KrAmi

Insats Knuff

Insats Frivård

Figur 1:3. Studiens uppläggning.
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Orsaks- eller effektfrågor
Studiens uppläggning har betydelse för vilka frågor studien kan ge svar på.
Om man intresserar sig för huruvida en insats är orsak till de effekter som
studien visar, ställer man orsaksfrågor. Intresserar man sig däremot för
hur de visade effekterna kan förklaras statistiskt, ställer man effektfrågor.
Man försöker då förklara de variationer som resultatet visar, och dessa
förklaringar kan ha med insatsen att göra, likaväl som med andra relevanta
faktorer.

Oavsett om man ställer orsaksfrågor eller effektfrågor är det viktigt att
insatsen inte blandas samman med andra faktorer som också påverkar
resultatet. Om det finns sådana faktorer kan slutsatserna nämligen sakna
giltighet. Sådana faktorer, som förutom insatserna kan påverka resultatet,
blir till ett problem eftersom deras inverkan kan blandas samman med
insatsernas och blir då ett hot mot den interna validiteten. Man bör därför
lägga upp studien så att andra förklaringar än insatsen i möjligaste mån
kan uteslutas.

Några faktorer som utgör en särskilt stor risk eftersom de lätt kan
blandas samman med insatsen brukar diskuteras i litteraturen (se t.ex.
Cook & Campbell, 1979; Armelius & Armelius, 1999):

• Det finns en naturlig utveckling i människors liv som inte har med den
studerade insatsen att göra. En förbättring som konstateras kan därför
ha kommit till stånd även utan insatsen. Naturlig utveckling eller mog-
nad kan inträffa samtidigt med insatsen och därför lätt sammanblandas
med insatsen, vilket utgör ett problem i studier av det här slaget.

• Under uppföljningstiden kan också andra händelser som inte kan rela-
teras till den studerade insatsen inträffa i en persons liv. Om sådana
faktorer påverkar klienten kan de blandas samman med insatsen. Man
brukar då tala om personlig historia som hot mot den interna validite-
ten.

• Undersökningar skapar ofta positiv uppmärksamhet som kan påverka
resultatet på ett gynnsamt sätt och som är svår att separera från insatsen.
Då uppstår undersökningseffekter som gör det svårt att bedöma värdet
av resultaten.

• Om grupperna redan före studien är olika i något avgörande hänseende
brukar man tala om risken att selektionsfaktorer förklarar resultatet.

• Ett stort eller selektivt bortfall kan också vara ett problem. Om t.ex.
många personer slutar, flyttar eller dör och endast de som mår bra av
behandlingen blir kvar vid uppföljningen, kan det vara svårt att dra
riktiga slutsatser av resultaten.

• Om man mäter samma sak vid olika tillfällen kan brister i reliabilitet
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närma sig medelvärdet. De som var bäst före blir sämre, och de som var
sämst blir bättre.

• Det kan finnas statistiska förklaringar till uppmätta förändringar.

När man söker svar på orsaksfrågor används en experimentell design.
Klienterna fördelas då slumpmässigt mellan en experimentgrupp som ex-
poneras för en insats och en kontrollgrupp som inte exponeras. I experi-
mentella designer varieras den oberoende variabeln, dvs. insatsen, samti-
digt som andra variabler som kan tänkas förklara resultatet hålls under
kontroll genom att de fördelas slumpmässigt – randomiseras – till de olika
insatserna.

Denna uppläggning bygger på logiken att om två grupper – en experi-
ment- och en kontrollgrupp – är lika i alla relevanta avseenden, förutom
att de exponerats för en viss insats, kan insatsen ses som orsak till skillna-
der i gruppernas utveckling. Då krävs att materialinsamlingen organiseras
så att relevanta faktorer hålls under kontroll. Med en experimentell rando-
miserad design kontrolleras selektion och mognad. Andra risker för sam-
manblandning – t.ex. personens historia, undersökningseffekter och bort-
fall – kvarstår däremot och får kontrolleras på annat sätt.

I vår studie har vi haft ambitionen att studera insatser i praktisk verk-
samhet under så naturliga betingelser som möjligt. Därför ingår många
komplexa processer och samverkande faktorer som kan tänkas påverka
resultatet och som samtidigt är svåra att kontrollera. När det finns obero-
ende variabler som inte kan kontrolleras kan orsaken till en förändring inte
med säkerhet fastställas. Orsaksfrågor kan då inte besvaras. Däremot är
det fullt möjligt att besvara effektfrågor.

När man ställer effektfrågor försöker man förklara de variationer som
man finner i resultaten – antingen med behandlingsfaktorer eller med
andra relevanta faktorer som också påverkar resultatet. Studerar man i
vilken grad grupper förändras, och dessutom vill förklara effekter respek-
tive uteblivna effekter, bör man därför ha kontroll över variationerna i
grupperna såväl vid tiden före som efter programinsatsen, liksom över
behandlingsfaktorer och andra relevanta förklaringsvariabler. Sådan kon-
troll kan man få med den kvasiexperimentella uppläggning som vi har valt
för denna studie.

Några av de faror som hotar studiens inre validitet har vi kunnat kon-
trollera. Mognaden kontrolleras genom att olika grupper jämförs. Om den
naturliga utvecklingen förklarar resultaten, bör frivårdsgruppen och pro-
gramgrupperna utvecklas på samma sätt. Till en del har vi kunnat kontrol-
lera den personliga historien, genom efterintervjuer med samtliga klienter
som ingår i studien. Selektionsfaktorer kontrolleras bäst genom att rando-
misera eller slumpa personer till de studerade insatserna. Om grupperna
inte kan randomiseras får man i stället försöka bilda sig en uppfattning om
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hur grupperna skiljer sig åt med avseende på t.ex. ålder och kön. Man kan
också göra grupperna jämförbara genom att t.ex. begränsa antalet deltaga-
re eller statistiskt korrigera de olikheter som finns.

Vi försökte konstruera jämförelsegruppen så att den i så hög grad som
möjligt skulle likna programgrupperna vad gäller ålderssammansättning,
graden av sociala problem och motivation för förändring, och genom
intervjuer har vi fått sådan information om klienterna att gruppernas sam-
mansättning kan jämföras. 

För samhällsinsatserna ställdes kravet att de skulle finnas i klienternas
normala närmiljö och vara inriktade på inslussning i samhälls- och arbets-
livet. För att undvika bortfall lät vi även de som hoppade av och inte
fullföljde programmen ingå i studien. Avhopparna har alltså inkluderats i
studien och hotar inte validiteten, vilket gör resultaten säkrare. Vi har
dessutom skaffat en viss information om bortfallet, vilket är litet, främst
genom programmens ledare och frivårdsinspektörerna.

Programteori och implementeringsteori
Genom den kvasiexperimentella designen försöker vi inte endast svara på
frågan om insatsernas resultat utan också förstå om och på vilket sätt
resultatet kan förklaras av insatsernas innehåll. Även om man använder
statistisk analys krävs kunskap om program och insatser. Carol Weiss gör
en distinktion mellan programteori och implementeringsteori:

To make a respectable contribution to such a discussion, it helps if
the evaluator understands – and investigates – the program’s explicit
or implicit theory. (Weiss, 1998, sid. 55)

Program har mål, men de har också en eller flera ”teorier” om hur dessa
mål kan omsättas i praktiken. Carol Weiss kallar dessa teorier för pro-
gramteorier. Dessa kan variera till sin karaktär – från en uppsättning väl
utvecklade och testade hypoteser till en uppsättning antaganden om hur
programmet bör drivas. Programteorin säger något om hur programledar-
na uppfattar sambandet mellan sitt arbete och resultatet för klienterna. När
man vill dra slutsatser om på vilket sätt program bidrar till klienternas
förändring studerar man först programmålen, för att göra klart för sig vad
programmet kan förväntas uppnå, och sedan programteorin.

Programteorin omsätts också i praktisk handling, vilket kallas imple-
menteringsteorin. Den talar om hur programledarna omsätter sina pro-
gramteorier till aktiviteter och handlingar, vad programmen gör och hur
arbetet utförs. Weiss menar att programteorin och implementeringsteorin
går hand i hand, och att de kan utgöra en grund för utvärdering av program-
met. För att bedöma hur programmen implementerats har vi använt resul-
tatet av de kvalitativa intervjuerna (Nyström, 1999; se även programbe-
skrivningarna i del I, kap. 2).
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Frågorna om gruppernas förändring och hur förändringen kan förkla-
ras, försöker studien besvara genom en utvärderingsdesign som karaktäri-
seras av att man:

• mäter klienteffekter och frånvaron av klienteffekter genom en jäm-
förelse av situationen före respektive efter studien

• jämför behandlingsgrupperna med en jämförelsegrupp

• förklarar hur programinsatserna kan tänkas bidra till eventuella klient-
effekter med utgångspunkt från programteori och implementeringsteori

• värderar studiens empiriska resultat genom att effektstudien komplet-
terats med kvalitativa studier av samma förändring

• värderar studiens empiriska resultat genom att resultaten belyses med
utgångspunkt från de systematiska forskningssynteser – s.k. metaana-
lyser – som finns inom området.
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2. Insatser och grupper

I de studier som redovisas spelar insatserna och de klienter som tar del av
dem huvudrollen. I detta kapitel ges en bakgrund till och en diskussion om
valet av insatser. Vi försöker också ge en bild av både inriktningen och
innehållet i de två programmen och frivårdsinsatserna samt av de klient-
grupperna som tagit del av insatserna.

Val av program och jämförelsegrupper
Redan tidigare har KrAmi-programmen varit föremål för forskning och
utvärdering. En utvärderingsstudie (Lindberg & Soydan, 1993) av KrAmi
i Örebro från 1993 jämförde 29 deltagares förhållanden sex månader efter
KrAmi med tiden före programmet, med avseende på hur deltagarnas
situation förändrats vad gäller arbete, bostad, utbildning, missbruk och
kriminalitet. Studien visade att en majoritet av klienterna hade ett bättre
socialt liv efter programmet än tidigare. En studie som fyra år senare följde
upp samma klienter kom fram till att endast 4 av de 29 deltagarna betrak-
tade sig som missbrukare (Nyström & Soydan, 1997). Samtliga hade
arbetat någon tid, och 14 personer hade fast arbete efter fyra år.

Studien visar alltså att 25 personer av 29 levde ett socialt sett bättre liv.
Resultaten förfaller mycket goda, men eftersom studien saknar jämförelse-
grupp är tolkningen osäker. Resultatet stöds dock av en uppföljning av
återfall i brott bland deltagare vid KrAmi i Malmö, som visar att återfallen
i brott minskat bland deltagarna (Chylitki, 1997). Det finns också en intres-
sant utvärdering av KrAmis motsvarighet för kvinnor, MOA i Malmö.
Denna studie är dock inte en effektstudie utan belyser kvinnors erfarenheter
av verksamheten (Mulinari, 1995).

Tack vare dessa tidigare kunskaper om KrAmi fanns programmet med
i bilden redan vid planeringen av denna studie. Vid valet av jämförelse-
grupper använde vi vissa kriterier. Grupperna skulle t.ex. befinna sig i
samma skede i rehabiliteringen, dvs. de skulle vara beredda att söka sig ut
på arbetsmarknaden. De jämförda insatserna skulle, i likhet med KrAmi,
arbeta med deltagarnas inslussning till arbetslivet och finnas i klienternas
närmiljö, dvs. inte vara institutioner. Dessutom skulle programinsatsen ha
en pedagogisk inriktning mot socialt lärande, den skulle erbjuda heltids-
sysselsättning under en längre tid (minst sex månader) och den skulle vara
en väletablerad och stabil verksamhet med arbete som ett centralt mål för
rehabiliteringen. Däremot skulle arbetssätt och metoder skilja sig åt på ett
sätt som gjorde jämförelsen meningsfull. Knuff uppfyllde dessa kriterier,
utifrån sin målgrupp och arbetsinriktning.
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För frivårdsgruppens del fick kriterierna dock delvis formuleras annor-
lunda. Avsikten med frivårdsgruppen var att få en jämförelsegrupp som
varit föremål för så lite systematisk påverkan som möjligt, till skillnad från
programgrupperna. Den naturliga utvecklingen kunde lättare kontrolleras
om jämförelsegruppen inte påverkats av någon samhällsinsats. Emellertid
var det svårt att finna en grupp som var jämförbar i fråga om sociala
problem och motivation för förändring, och samtidigt opåverkad av någon
samhällsinsats. Personer i högriskgrupper, i synnerhet inom kriminalvår-
den, har ofta varit föremål för ett stort antal samhällsingripanden. Inrikt-
ningen blev därför i stället att hitta en jämförelsegrupp som liknade pro-
gramgrupperna i socialt hänseende. Gruppen skulle hämtas ur samma
åldersgrupp, ha liknande social bakgrund, liknande problembild och likna
varandra med avseende på motivation för förändring.

De kriterier som ställdes upp för valet av personer som skulle ingå i
frivårdsgruppen var att personerna skulle:

• vara mellan 18–35 år

• vara motiverade för förändring

• vara straffade vid fler än ett tillfälle

• ha problem med att få eller behålla ett arbete, och

• även ha andra sociala problem.

Urvalet av klienter från frivårdsgruppen gjordes i samarbete med frivårds-
inspektörer i fyra frivårdsdistrikt. Vi försökte också ge frivårdsgruppen en
likartad sammansättning som KrAmi-grupperna genom att ”hämta” fri-
vårdsklienterna från områden som kunde tänkas likna de orter som KrAmi-
och Knuff var etablerade på, vad gäller arbetsmarknad, kriminalitet och
missbruk. Frivårdsgruppen hämtades därför från frivårdsdistrikt i Malmö
och Helsingborg samt i Örebro och Karlstad.

Utöver de sociala bakgrundsfaktorerna kan också inre psykologiska
faktorer skilja sig åt på ett sätt som får betydelse för möjligheten till
förändring. En sådan är klienternas motivation, vilken spelar en central
roll vid rehabilitering. Även i detta avseende försökte vi göra grupperna
lika, främst genom att be de frivårdsinspektörer som valde klienterna i
frivårdsgruppen att endast välja personer som var lika motiverade för
förändring som de klienter som anvisades till KrAmi. Vid första intervjun
före insatsen försökte också intervjuarna skaffa sig en uppfattning om
klienternas motivation, utan att informationen standardiserades. Därför
kan vi inte ange om, och i så fall i vilken grad, motivationen före insats
skiljer sig mellan frivårdsgrupp och programgrupper.

Det var också viktigt att få ett tillräckligt stort antal deltagare, så att
vissa statistiska beräkningar kunde göras. Eftersom grupperna skulle in-
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tervjuas två gånger med ett års mellanrum skulle ett stort antal undersök-
ningspersoner göra undersökningstiden orimligt lång. Därför bestämdes
att varje intervjuomgång fick ta ungefär ett år. Eftersom de tre program-
men under ett år beräknandes skriva in ca 30–40 klienter ansågs 30 perso-
ner i varje grupp vara ett lämpligt antal.

Insatsernas innehåll och inriktning
KrAmi-programmet
KrAmi är ett socialt program, som vänder sig till unga personer som
förutom att de har kriminell bakgrund också är arbetslösa. I de flesta fall
har de även missbruksproblem. Namnet KrAmi kommer av att KrAmi från
början byggde på ett samarbete mellan Kriminalvården och Arbetsmark-
nadsinstitutet (AMI). Senare involverades också socialtjänsten i samarbe-
tet. Modellen med ett direkt personalsamarbete mellan flera myndigheter
i ett och samma program är ovanlig i Sverige.

Programmets övergripande mål är att deltagarna skall få arbete och ett
bättre socialt liv. Kännetecknande för KrAmi är, förutom samverkansmo-
dellen, det pedagogiska förhållningssättet, vilket är en tillämpning av kon-
sekvenspedagogiken, samt att en stor del av programmet består av arbets-
träning på praktikplatser. Praktikplatserna söks uteslutande på den öppna
arbetsmarknaden. KrAmi-program fanns vid tiden för studien i Malmö,
Örebro, Stockholm och Göteborg. Västerås och Kalmar har tillkommit
senare. KrAmi har en riksorganisation som sörjer för att personalen får en
gemensam utbildning och ett gemensamt förhållningssätt.

I denna studie ingår KrAmi-programmen i Malmö och Örebro. KrAmi
Malmö var landets första och startade sin verksamhet 1980, medan KrAmi
Örebro startade 1989. Under de år som studien genomfördes fanns vid
båda verksamheterna sex ledare samt en respektive två personer i Örebro
och Malmö med administrativa arbetsuppgifter. Både i Örebro och Malmö
var en av ledarna anställd och avlönad av Kriminalvården, en av Arbets-
marknadsinstitutet (AMI) och fyra var kommunalt anställda, vilket även
gällde den administrativa personalen. Av de kommunalt anställda hade de
flesta tidigare arbetat inom socialtjänsten eller fritidssektorn. Någon hade
arbetat inom psykiatrin.

Deltagarna anvisades av frivården men oftast i samarbete med social-
tjänsten. Den grupp som kommer i fråga för KrAmi är yngre män, mellan
18 och 35 år, som begått brott, som blivit dömda upprepade gånger och
som har svårigheter att få ett arbete pga. andra sociala problem, t.ex.
missbruk. Om missbruket är starkt dominerande brukar KrAmi ställa som
villkor för deltagande att klienten först genomgår behandling för sitt miss-
bruk. I Malmö finns därför behandlingshemmet ProKrAmi som slussar
klienter vidare till KrAmi efter färdig behandling. Psykiskt sjuka personer
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hör normalt inte till KrAmis målgrupp. Däremot förekommer personer
med psykiska problem som är relaterade till tidigare missbruk. Ett villkor
för deltagande är också att personen har en bostad – ett problem som oftast
löses med hjälp av socialtjänsten före programstarten.

I genomsnitt tillbringar KrAmi-deltagarna sex månader i programmet,
men programtiden är inte fixerad utan beroende av hur varje deltagares
rehabiliteringsprocess utvecklas. Inskrivningstiden varierar från någon
månad till upp emot ett år, men i programmet ingår även uppföljande stöd
som kan sträcka sig över flera år om deltagaren själv vill. I programmets
pedagogiska modell ingår också att verksamheten skall vara öppen för
personer som efter en tid vill komma tillbaka, oberoende av orsaken till att
de lämnade programmet. Deltagarna har utbildningsbidrag under tiden i
programmet.

Undersökningsåret 1996/97 deltog cirka 60 personer i KrAmis verk-
samhet i Malmö och ett 40-tal i KrAmi Örebro. Vid båda KrAmi-program-
men var deltagarna uteslutande män. (De särskilda verksamheter för kvin-
nor har inte inkluderats i denna studie.)

Inriktning
Idén till KrAmi väcktes i slutet av 1970-talet, när man inom Kriminalvår-
den försökte lösa problemet med klienter som ständigt återkom till anstal-
terna. Analyser av denna grupp visade likartade, men månghövdade, pro-
blem: kriminalitet, missbruk, bostadsproblem, ekonomiska bekymmer,
svårigheter med familjerelationer och allmän social misär.

Var för sig saknade kriminalvård, socialtjänst eller arbetsförmedling
det helhetsgrepp och de resurser som behövdes för att hjälpa denna grupp.
Den lösning som man fann var en bättre samverkan mellan de tre myndig-
heterna. Tidigare samverkan hade bestått av underhandskontakter mellan
handläggare vid de tre myndigheterna i samband med varje ärende. Det
nya blev nu att handläggare samverkade på en och samma arbetsplats men
med sina myndighetsfunktioner i behåll. Genom att samverka, och genom
att använda sig av ett gemensamt förhållningssätt, försökte man undvika
”vattentäta skott” mellan myndigheterna, vilket försvårar hjälpinsatserna.
Man försökte också få en helhetssyn som hjälper klienten att lösa flera av
sina problem utan att behöva bollas mellan olika personer vid flera olika
myndigheter.

KrAmi bygger på ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt, vilket
baseras på en form av konsekvenspedagogik som utvecklats i Danmark2.
Modellen bygger på antagandet att människan är fri att själv välja sina
handlingar och själv skall stå för konsekvenserna. KrAmi har dock under
mer än 20 år utvecklat en egen modell som skiljer sig från den danska
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förebilden. Exempelvis bygger KrAmi-programmen sin verksamhet helt
på arbete och praktik på företag, till skillnad från den danska förebilden
som driver träningsskolor för yrkesutbildning.

Programmets innehåll
Programmets mål är att deltagarna skall få en anställning, kunna behålla
den och i övrigt kunna leva sitt liv i enlighet med samhällets sociala
normer. Praktiskt innehåller KrAmi-programmen i Malmö och Örebro
fyra huvudaktiviteter: introduktion, vägledning, praktik och fritidsaktivi-
teter. Programmet inleds med en introduktionsvecka, vars mål är att bygga
upp tillit och goda relationer mellan ledare och deltagare. Introduktionen
används också för undervisning i syfte att ge deltagarna en uppfattning om
skillnaden mellan socialt och asocialt liv. Den innehåller därutöver såväl
inslag av annan undervisning som yrkesvägledning i form av intressein-
ventering och fritidsaktiviteter. KrAmi Malmö samlar hela gruppen till
internat, medan introduktionen i Örebro är individuell eller sker i mindre
grupper under programmets gång.

Den andra veckan ägnas huvudsakligen åt praktikanskaffning. Målet är
att deltagarna skall hitta ett intressant yrkesområde, inom vilket de sedan
kan finna en lämplig praktikplats. Det är oftast ledarna som ordnar dessa
praktikplatser, även om man i Örebro arbetar medvetet med att uppmuntra
deltagarna att själva söka praktikplatser.

Målet med praktiken är att deltagarna skall lära sig arbetets krav och få
en anställning. Undantagsvis väljer någon enstaka deltagare utbildning i
stället, men de utgör undantag eftersom ett av kriterierna för deltagande är
beredskap att söka jobb.

En viktig uppgift för KrAmi-ledarna är att bygga upp kontakter med
företag. Företrädesvis används företag i den privata sektorn. I de flesta fall
prövas flera platser innan det slutliga målet, dvs. anställning, uppnås.
Eftersom en KrAmi-deltagare tillbringar största delen av tiden i program-
met i praktik spelar företagen en viktig roll. Arbetsgivarna är införstådda
såväl med att personerna är kriminellt belastade som med KrAmis metoder
och också att KrAmi:s regler gäller under hela praktiktiden i företaget.
Under praktikarbetet står ledarna i regelbunden kontakt med deltagaren på
arbetsplatserna för att ge stöd och hjälp att lösa de problem som dyker upp.

När deltagarna har fått en anställning skrivs de ut ur KrAmi. I de flesta
fall nyttjas arbetsmarknadsmyndigheternas möjligheter att ge företagen
lönebidrag under en period av tre till fyra år, men det finns också exempel
på deltagare som anställts utan lönebidrag3.
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Enligt KrAmi-ledarna har arbetsträning inom det privata näringslivet
flera viktiga fördelar. Deltagarna får tillfälle att lära sig arbetets praktik i
verklig miljö och möjlighet att konfronteras med de problem som normalt
dyker upp på en arbetsplats. Deltagaren får tillgång till ett nytt umgänge,
som ofta betraktar honom som vilken arbetskamrat som helst. Inte minst
viktigt är att praktiken faktiskt kan leda till anställning. Genom praktiken
blir deltagarna redan under programtiden inslussade i det normala sociala
livets krav, och de får ett fotfäste i samhället. Det är också ett viktigt
praktiskt stöd att deltagarna får hjälp att hitta praktikplatser, att de stöttas
under praktiktiden och att arbetsgivaren kan få lönebidrag under några år
om deltagaren blir anställd.

Delmålet med fritidsaktiviteterna är att bygga upp goda relationer till
programmets personal och andra deltagare. Aktiviteterna är tänkta att ge
ledarna möjlighet att studera förutsättningarna och medverka till att delta-
garna lär sig förstå hur deras egna handlingar påverkar andra. Program-
mens ledare använder sig själva som förebilder. I Malmö är fritidsaktivi-
teterna obligatoriska, medan de i Örebro är frivilliga. Ofta består aktivite-
terna av lagsporter och idrott, men i Malmö står även t.ex. matlagnings-
kvällar på schemat. Biobesök, fjäll- och fotbollsresor, fotbollsturneringar
m.m. förekommer också.

Fritidsaktiviteterna pågår hela programtiden, och efter utskrivningen
kan klienterna fortsätta att delta i fritidsaktiviteterna efter eget val. På så
sätt upprätthålls kontakten även efter utskrivningen, vilket underlättar om
deltagarna senare behöver hjälp och vill komma tillbaka.

Arbetssätt och metoder
Trots att många aktiviteter är gemensamma kan man säga att deltagarna
bemöts utifrån sina individuella behov. Utöver arbetet i grupp bygger
programmet nämligen på enskilda samtal, både planerade och spontana,
som lika ofta initieras av deltagarna som av ledarna. Ledarna följer däri-
genom varje person individuellt, och kan hjälpa till att leda deltagaren i
dennes utveckling.

En viktig uppgift för KrAmi-ledarna är att träna deltagaren att fungera
i relationer och lösa vardagens problem. Ledarna vill ge deltagarna erfa-
renhet av hur konstruktiv kommunikation går till. I KrAmi-programmet
ingår stöd och hjälp att klara av praktiska problem. Inte minst gäller detta
stöd praktiken och arbetet, men det gäller också andra problem. Det prak-
tiska stödet kan handla om både stort och smått och det anpassas till varje
persons behov. Personalen hjälper deltagarna att t.ex. skaffa arbete, ordna
upp ekonomin, hantera sina personliga relationer, söka körkortstillstånd
och ta kontakt med olika myndigheter.

De metoder som ledarna arbetar med innehåller några viktiga kompo-
nenter. Ledarna försöker bl.a. medvetet visa deltagarna respekt och enga-
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gemang. Genom detta vill de lägga en grund för goda relationer. Dessa två
moment skapar den grundtrygghet som behövs när deltagaren sedan kon-
fronteras med sitt antisociala handlande.

För att lära deltagarna skillnaden mellan sociala och antisociala hand-
lingar använder sig KrAmi även av kontrakt, möjligheten till avvisning
och konfrontation med deltagarna. Detta arbetssätt är centralt för konse-
kvenspedagogiken och också dess mest kända och omdiskuterade arbets-
metod. Kontraktet kan sägas vara ett förslag till överenskommelse som
deltagaren får ta ställning till någon av de första dagarna. Antingen accep-
teras kontraktet i sin helhet eller så tackar deltagaren nej till programmet.
Kontraktet innehåller tre enkla förhållningsregler:

• Deltagaren skall komma på avtalade tider.

• Deltagaren skall inte vara påverkad av alkohol eller narkotika under
tiden i programmet (gäller även praktiken).

• Deltagaren skall helt avstå från kriminalitet.

Det är med andra ord ett brott mot KrAmis regler att begå brott på fritiden,
men däremot inte att använda alkohol på fritiden.

Med kontraktet får deltagaren en möjlighet att välja. Med kontraktets
hjälp skapas också situationer som ger ledarna möjlighet att låta deltagarna
reflektera över sitt sätt att tänka och handla. I dessa situationer konfronte-
ras handlingar som lett till brott mot kontraktet eller andra antisociala
handlingar som riskerar att leda till icke önskvärda konsekvenser. En
bärande idé inom KrAmi är att det finns en skarp distinktion mellan
omdöme om personen och kritik av felaktiga handlingar. Det är inte per-
sonen som kritiseras eller fördöms utan de handlingar som har negativa
sociala konsekvenser.

Brott mot kontraktet innebär att deltagaren blir avvisad under en vecka.
En avvisning ses dock inte som ett misslyckande, utan snarare som en del
av programmets medvetna pedagogik för att tydliggöra konsekvenser av
olika handlingssätt. Ledarna är noga med att skilja på handlingen och
människan. Deltagarna skall förstå vilken handling som avvisades men
själva känna sig välkomna tillbaka. Vid en avvisning dras utbildningsbi-
draget in.

Handlingssättet genomförs konsekvent. Endast brott mot någon av de
tre reglerna i kontraktet leder till avvisning, men även andra tillfällen
används till konfrontationer och reflektioner. Sådana situationer kan ex-
empelvis uppstå under fritidsaktiviteterna eller under praktikarbetet om
ledarna uppmärksammar att deltagarna inte handlar på ett socialt accepte-
rat sätt, t.ex. om för mycket alkohol på fritiden inverkar menligt på delta-
garens arbetsinsats. KrAmis tanke är att deltagarna skall få möjlighet att
jämföra sina egna avvikande handlingssätt med socialt acceptabla. Goda
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relationer med deltagarna är en förutsättning för konsekvenspedagogikens
ibland hårda konfrontationer.

Ett utmärkande drag som är gemensamt för KrAmi-programmen i
Malmö och Örebro är att idéer, mål, delmål och metoder är väl integrerade
och står i överensstämmelse med hur arbetet utförs i praktiken. De bygger
båda sitt arbete på samma grundsyn, och de har byggt upp programmen
kring samma modell för samarbete mellan olika myndigheter. Målen och
målgruppen är också desamma. Även arbetsmodeller och metoder är lik-
artade och tillämpas på samma sätt. En mindre skillnad är att introduk-
tionsveckan i Malmö drivs i internatform medan Örebros intagning sker
individuellt eller i mindre grupper. En annan skillnad är att Malmö gör
kontroller genom urinprov och har obligatoriskt deltagande i fritidsaktivi-
teterna, vilket inte är fallet i Örebro.

De socialpolitiska medel som står till buds i det svenska välfärdssyste-
met spelar, vilket delvis har framgått, en stödjande roll i KrAmi-program-
met. Man har valt utbildningsbidrag i stället för socialbidrag som dager-
sättning till deltagarna, eftersom utbildningsbidraget har en karaktär av
”lön” och tydligt kan relateras till prestationen i programmet. Klienterna,
som tidigare ensidigt förknippat pengars värde till vad som kan konsume-
ras, får då möjlighet att förstå hur pengars värde är förknippat med vad de
själva producerar. Med socialbidrag hade inte denna relation markerats på
samma tydliga sätt, och konsekvenserna av regelbrott hade därför inte
kunnat göras lika tydliga.

Lönebidraget är också ett exempel på att KrAmi har integrerat de
socialpolitiska medlen i sitt arbete, då arbetsgivare som planerar en tillsvi-
dareanställning för en klient erbjuds lönebidrag för denne under en över-
gångstid. Lönebidrag är ett arbetsmarknadspolitiskt medel som kan ges
som kompensation under högst fyra år för det produktionsbortfall som ett
visst handikapp medför. En förutsättning är att anställningen kan leda till
tillsvidareanställning. Lönebidraget ger arbetsgivarna en drivkraft att an-
ställa, och underlättar därför deltagarnas inslussning i arbetslivet.

Många KrAmi-deltagare är tyngda av skulder när de börjar i program-
met. För att inte skuldbördan skall påverka motivationen och viljan att
arbeta negativt får de stöd och hjälp i sina kontakter med kronofogden och
med att söka skuldsanering när så är möjligt.

Sammanfattningsvis förbereder KrAmi-programmet för anställning
genom praktikplatser i företag. Deltagarna tränas i socialt accepterade
handlingssätt genom konfrontation och reflektion över handlingar som
leder till inte önskade konsekvenser. Några andra viktiga grundstenar är
klienternas möjlighet att själva välja programmet och goda relationer som
skapar tillit, så att deltagaren kan använda programmet som stöd även efter
utskrivningen.
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Knuff-programmet
Knuff är ett kommunalt program i Uppsala, som startade i början på
1980-talet som ett samverkansprojekt. Programmets mål är att förbereda
deltagarna för arbete eller utbildning. Knuff samverkar med Arbetsmark-
nadsinstitutet (AMI) och många deltagare skrivs efter Knuff-programmet
in vid AMI. Verksamheten vänder sig till kvinnor och män mellan 18 och
35 år, som vill förändra sitt liv. Vanligt är att deltagarna har bristande
skolkunskaper och svårigheter att få och behålla ett arbete. Ofta har de
missbruksproblem, de har haft svårt att sköta sin ekonomi och de har varit
i kontakt med rättsväsendet. Programmet utreder deltagarnas arbetsförmå-
ga, tränar möjligheten att få och behålla ett arbete och arbetar för att
deltagarna skall slussas vidare till praktik eller utbildning.

Deltagarna anvisas till Knuff av socialtjänsten i de olika kommunde-
larna, och de får ett särskilt socialbidrag på 43 kronor i timmen medan de
deltar i programmet. På Knuff arbetar fyra ledare, som samtliga är anställ-
da av Uppsala kommun. Till sin hjälp förfogar ledarna över egna ”verks-
täder” – t.ex. snickeri, såg, fartyg, sömnadslokal och kök – där utbildnings-
aktiviteterna i huvudsak genomförs.

Inriktning
Knuff arbetar med en pedagogisk modell där deltagarna stegvis får bygga
upp sin arbetsförmåga och sina kunskaper om arbetslivets krav. De två
huvudaktiviteterna är arbete och fritid, och tiden i programmet varierar
mellan några månader och ett år. Knuff har genom åren utvecklat en
arbetsmodell som bygger på programmets egna erfarenheter av att arbeta
med ungdomar med sociala problem. Några av de viktigaste bakomliggan-
de idéerna kan sammanfattas i följande huvudpunkter:

• Ungdomar med sociala problem saknar självkänsla och förståelse för
livssammanhangen. Programmet vill möta deltagarnas behov genom
att skapa förståelse för arbete, liv och samhälle.

• Det är viktigt att deltagarna får uppleva både arbetets värde och arbets-
glädje. Arbetets värde lär sig deltagarna när de tjänster eller produkter
som produceras i programmet efterfrågas och används till något nyttigt.
Man försöker ordna så att det finns behov av det som deltagarna gör,
antingen inom programmet eller utanför. Deltagarna kan därigenom
lära sig att producera tillräckligt hög kvalitet och också uppleva att
arbetet uppskattas på samma villkor som andras.

• För ett bättre liv är det viktigt att förstå livssammanhanget och sin roll
i samhällslivet. Eftersom ungdomarna ofta saknar denna förståelse
arbetar programmet med att förmedla en sådan förståelse på olika sätt.
Exempelvis firar man högtider tillsammans – allt från jul och påsk till
midsommarmiddagar, bemärkelsedagar och nationaldagen. Med såda-
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na ritualer, och med naturupplevelser, kunskaper om sin historia och
samhället, vill ledarna bidra till att deltagarna känner sig delaktiga i ett
socialt sammanhang och får en bättre självkänsla.

Programmets huvudmoment är arbetsträning och bildningsaktiviteter. Ar-
betsträning sker inom programmets ram. Några aktiviteter som t.ex. snick-
eri- och sågverksarbete, sömnad och matlagning, och ett samarbete med
ett lokalt sågverk gör det möjligt för många deltagare att få praktisk
erfarenhet av arbete. Programmet har också en båt som, liksom den egna
trädgården och de gemensamma luncherna, används för arbetsträning.
Samtliga deltar i någon av dessa aktiviteter under tiden i programmet.

Den praktiska arbetsträningen har flera mål. Dels vill man lära delta-
garna arbetets krav, lära dem ett förhållningssätt till arbetet och förmedla
den goda upplevelsen av arbetet. Dels vill ledarna träna handlingssätt och
regler som förknippas med arbete. På så sätt tänker man sig att deltagarna
skall bli motiverade och lära sig vad det innebär att arbeta, vilket också
innefattar arbetsglädje. På Knuffs arbetsplatser gäller principen att alla
deltagare skall lära sig att göra alla jobb.

Bildningsaktiviteterna, som ledarna kallar ”en skola för livet”, har som
mål att lära deltagarna vissa skolkunskaper, enklare matematik och svens-
ka, samt något om den lokala historien. Utbildningen omfattar även sådant
som traditioner, ceremonier och naturupplevelser. Ibland använder ledar-
na externa resurser – t.ex. olika museer, konsumentvägledare och bibliotek
– och de har även egen utbildning, t.ex. i form av nutidsorientering. Ledar-
na anordnar fiske, fjällresor och andra naturupplevelser. I vissa fall ordnas
praktikplatser, och då tar AMI över. Ledarna tar sig gott om tid att samtala
med deltagarna under de olika aktiviteterna och arbetsmomenten.

Arbetssätt och metoder
Knuff kan beskrivas som en modell där deltagarna lär sig saker steg för
steg i olika moment. Svårighetsgraden och kraven trappas upp efterhand,
t.ex. när det gäller att komma i tid och komma till programmet fem dagar
i veckan. Ledarna menar att det är vanligt i gruppen att man t.ex. stannar
hemma när man är trött på mornarna, eller att man går hem om man känner
sig det minsta krasslig. Deltagarna behöver därför lära sig att komma i tid.
Även arbetsuppgifterna lärs in stegvis; först får deltagaren imitera ledarna,
sedan lär man deltagarna att inhämta tillräcklig information för att lösa
arbetsuppgiften själva. Målet är att deltagaren skall förstå när tillräcklig
kvalitet på arbetet uppnåtts. Genom att höja kraven på kvalitet allt efter-
som, vill ledarna lära deltagarna arbetets värde, ge dem känsla för kvalitet
och möjlighet att känna stolthet över sitt arbete. Ledarna vill också lära ut
de krav som ställs på olika arbetsplatser.

För att höja deltagarnas självkänsla skall alla arbeten som utförs använ-
das eller säljas, vilket ställer realistiska eller marknadsmässiga krav på de
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arbeten som utförs. Det är också en garanti för tillräcklig kvalitet.
Det finns ett antal arbetssätt som både Knuffs ledare och deltagare

poängterar när de talar om programmet. Ett av dessa kan sägas vara att
ledarna bör visa hur arbetsuppgifter skall utföras och vara goda förebilder
för deltagaren i olika sammanhang. Därför arbetar ledarna tillsammans med
deltagarna och deltar själva i bildningsaktiviteter och utflykter. I samvaron
får de tillfälle att visa hur olika arbetsmoment utförs samt tala om och visa
vad som krävs av ett arbete och hur deltagarna bör bete sig på en arbetsplats.
Ledarna karakteriserar detta arbetssätt som ”medlevarskap”.

Ett annat arbetssätt är att visa uppskattning och uppmuntra deltagarnas
framsteg. När arbetet utförs på ett bra sätt visar ledarna sin uppskattning
så att deltagarna får tillfälle att känna sig stolta. Ledarnas krav är små från
början, men de trappas upp efterhand som de ser att deltagarna klarar av
allt mer. Ledarna ger också deltagarna feedback när dessa handlar på ett
sätt som inte accepteras ute på arbetsplatserna, t.ex. att inte ringa och
sjukanmäla sig. Deltagarna kan också få löneavdrag som en konsekvens
av ett sådant beteende.

Ledarna vill finnas i deltagarnas vardag. De delar arbetsuppgifter, sam-
talsämnen och får därför en bild av deltagarnas behov. De kan ge upp-
muntran, och de kan också tala om när något blir fel under hand.

Deltagarna kommer till Knuff på socialtjänstens förslag. Vid ett besök
ges ledare och deltagare chansen att avgöra om Knuff är en lämplig insats.
Under den första introduktionsveckan vistas deltagarna i den lokal, ett hus
med egen trädgård, där Knuff driver sin verksamhet. De får sedan välja
vilken typ av arbete de vill utföra. De flesta manliga deltagarna är med i
aktiviteter kring snickeriet och sågen, medan de flesta kvinnorna arbetar
med textil, sömnad och andra aktiviteter i Knuffs lokaler. Alla i gruppen
turas om att laga gruppens lunch. På fredagar äter alla tillsammans.

Sammanfattningsvis kan sägas att Knuff-ledarna tränar deltagarna både
i praktiskt arbete och i upplevelser. Man låter deltagarna själva utföra
arbetet och visar hur man gör genom att vara förebilder, stegvis trappa
upp kraven, visa uppskattning och tillrättavisa. Målen är att deltagarna
skall lära sig arbetsglädje, klara av ett arbete, få självkänsla och en större
förståelse för livet och samhället.

Frivården
Målet för frivården är att underlätta klienternas anpassning till samhället,
så att de kan avhålla sig från brott. Medlen som står till buds är kontroll,
stöd och påverkan. I frivården arbetar inspektörer och assistenter med
klientkontakter. Till frivården är även lekmannaövervakare knutna.

Inom frivården anordnas ibland kortare program för att ge klienterna
tillfälle att bearbeta t.ex. sina attityder till brott, missbruk eller brottsoffer.
Inriktningen på aktiviteterna varierar mellan olika frivårdsenheter. En
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viktig princip är att klienterna inte skall särbehandlas utan ha samma rätt
till service som andra medborgare. Därför tar man inte över uppgifter som
andra delar av den offentliga servicen normalt har hand om. Det är också
en viktig princip att övervakningen sker i klienternas närmiljö.

Fyra olika frivårdsdistrikt har medverkat i studien – frivården i Malmö,
Helsingborg, Örebro och Karlstad. De klienter som vi har studerat har haft
kontakt med frivården, ofta i form av stödjande samtal med handläggare
och lekmannaövervakare. Även om antalet kontakter har varierat i både
antal och intensitet har samtliga klienter stått i regelbunden kontakt med
frivårdsinspektörerna, ofta en gång i veckan. Alla har också under någon
tid haft regelbunden kontakt med övervakare. Det vanliga är att de träffar
sin övervakare minst en gång i veckan (84 procent).

Ungefär en tredjedel har deltagit i olika kortare, men mer intensiva,
insatser eller program under tiden som de avtjänat sin påföljd. Exempel på
sådana program för att förändra kriminella attityder är ”Cognitive skills”
(se t.ex. Kriminalvården, 1996), program för brottsoffer och program mot
rattonykterhet. Några har deltagit i missbruksbehandling av olika slag,
som t.ex. antabusbehandling eller regelbunden psykologbehandling, samt
program av Minnesotamodell.

I övrigt har klienterna tagit del av samhällets vanliga serviceutbud. Det
innebär att många har haft kontakt med socialtjänsten, och att en större
andel har sökt arbete vid arbetsförmedlingen. Mer än hälften har deltagit i
någon arbetsmarknadsåtgärd, som t.ex. AMI eller AMU. Därför kan man
inte hävda att gruppen är opåverkad av samhällets insatser. Snarare har
frivårdsgruppen i mindre omfattning än programgrupperna tagit del av
systematiska heltidsinsatser.

Likheter och olikheter – innehåll och inriktning
Såväl programmens som frivårdens arbete inriktas på klienternas integrer-
ing i samhället, och de ser arbetet som ett viktigt led på vägen. Det
övergripande målet är gemensamt, men däremot varierar verksamheternas
egna mål. Målet för KrAmis del är anställning och försörjning, för Knuffs
del att förbereda anställning och försörjning genom träning av arbete och
studier, och för frivårdens del att i första hand förebygga återfall i brott.
När insatsernas resultat värderas bör dessa skillnader i målsättning så långt
som är möjligt tas med i bedömningen.

Beskrivning av grupperna
För att visa likheter och viktiga skillnader mellan klienterna beskriver vi
här deras sociala förhållanden och deras tidigare erfarenheter av arbete,
kriminalitet och missbruk. Samtliga uppgifter kommer från de första ASI-
intervjuerna som genomfördes före insatserna.
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Ålder, kön och etnisk tillhörighet
Att åldern har betydelse för människors naturliga utveckling är en själv-
klarhet. Vilken utvecklingsfas en människa befinner sig i påverkar t.ex.
möjligheterna på arbetsmarknaden, missbruksproblemens karaktär och
möjligheterna till förändring. De program som ingår i studien vänder sig
alla till unga människor i åldrarna 18–35 år. Därför är det inte förvånande
att den genomsnittliga åldern är låg (se tabell 2:1).

KrAmi Malmögruppens genomsnittsålder är drygt 22 år, vilket skiljer
sig signifikant från såväl KrAmi Örebro, Knuff och frivårdsgruppen, vars
genomsnittsålder återfinns i intervallet 26–27 år. Dessa skiljer sig inte
signifikant från varandra. Variationen i Malmögruppen är mindre än i
övriga grupper.

Eftersom män och kvinnors sociala villkor ter sig olika, tar sig också
problem med kriminalitet och missbruk olika uttryck. Könstillhörigheten
kan därför också tänkas påverka möjligheten till rehabilitering liksom de
krav som ställs på insatserna. KrAmi-grupperna4 vänder sig enbart till män
och frivårdsgrupperna domineras av män, medan Knuff-gruppen avviker
med ungefär en tredjedel kvinnor (Tabell B2:1 i bilaga 2).

Med icke-svensk etnisk bakgrund finns risk för både svagare förank-
ring i samhället och större utsatthet, vilket kan medföra sociala problem.
Därför är utländsk härkomst en faktor av betydelse i arbete med rehabili-
tering. En majoritet inom samtliga grupper är född i Sverige, men ser man
till föräldrarnas etniska bakgrund finner vi att det finns skillnader mellan
grupperna (se tabell 2:2).

Det finns personer med utländsk härkomst i samtliga grupper men i
frivårdsgruppen finns en signifikant större andel med svenska föräldrar;
andelen med två svenska föräldrar är ungefär två tredjedelar, medan den
är mindre än hälften i de tre programgrupperna.

De studerade programmen återfinns alla i större tätorter, och även
frivårdsgruppen har hämtats från frivårdsregioner av liknande storlek –

Tabell 2:1. Gruppernas genomsnittliga ålder.

Grupp/typ av insats Ålder – medelvärde Antal Standardavvikelse

KrAmi Örebro 26,9 27 6,9

KrAmi Malmö 22,2 28 3,9

Knuff 27,4 19 5,2

Frivårdsgruppen 26,4 45 6,3
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Malmö–Helsingborg och Örebro–Karlstad. I samtliga grupper är det få
som har sin bostadsort utanför större tätorter (Tabell B2:2 i bilaga 2).

Arbete, brott och missbruk
Arbete ses i allmänhet som en starkt integrerande faktor i samhällslivet, så
även i de program som vi studerar. Vilken anknytning grupperna har till
arbetsmarknaden före insatserna kan påverka resultaten. Skillnaden i ut-
bildning och tidigare arbetserfarenhet är därför av central betydelse. Ta-
bell 2:3 visar den huvudsakliga sysselsättningen för deltagarna de senaste
tre åren, vilket ger en bild av tidigare erfarenheter av arbete, studier och
arbetslöshet. Tabellen visar också hur stor andel som huvudsakligen vis-
tats på institutioner som fängelse, behandlingshem och liknande.

Som framgår av tabellen finns den största andelen som i huvudsak varit
arbetslös de senaste tre åren i KrAmi Malmö och Knuff. Andelen är för
dessa två program högre än 60 procent, medan andelen huvudsakligen
arbetslösa i KrAmi Örebro och frivårdsgruppen är drygt 44 procent.

Räknar vi ihop procentandelarna för arbete och studier som ett mått på

Tabell 2:2. Etnisk bakgrund.

Grupp/
typ av insats

Båda föräldrarna
svenska

En svensk
förälder

Båda föräldrarna
utländska

Procent Antal Procent Antal Procent Antal

KrAmi Örebro 41 11 41 11 18 5

KrAmi Malmö 39 11 50 14 11 3

Knuff 42 8 58 11 0 0

Frivårdsgruppen 64 29 31 14 4 2

Tabell 2:3. Huvudsaklig sysselsättning de senaste tre åren.

Sysselsättning Arbete Studier Arbetslös På insti-
tution

Annat Totalt

Grupp/insats % n % n % n % n n n

KrAmi Örebro 22 6 4 1 44 12 22 6 2 27

KrAmi Malmö 4 1 21 6 61 17 14 4 0 28

Knuff 16 3 10 2 63 12 0 0 2 19

Frivårdsgruppen 16 7 18 8 44 20 20 9 1 45
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sysselsättning av betydelse för fortsatt arbete, finner vi ingen skillnad
mellan de olika KrAmi-grupperna. Ungefär en fjärdedel i programgrup-
perna har antingen huvudsakligen arbetat eller studerat, jämfört med drygt
en tredjedel i frivårdsgruppen. Knuff och KrAmi Malmö har de högsta
andelarna arbetslösa.

Det finns också en betydande andel som huvudsakligen har vistats på
institution, t.ex. för missbruks- eller kriminalvård – en femtedel för KrAmi
Örebro och frivårdsgruppen, och något färre i den yngre Malmögruppen.
Dessutom kan noteras att enbart 14–16 procent av deltagarna i de tre
programgrupperna har körkort, medan andelen i frivårdsgruppen är 27
procent.

Sammantaget kan sägas att frivårdsgruppen, som också har något läng-
re utbildning, visar en tendens till bättre förankring på arbetsmarknaden
än de övriga grupperna.

De grupper som ingår i studien har erfarenhet av brott. Dessa erfaren-
heter, tillsammans med de kontakter som dessa aktiviteter för med sig, har
påverkat de klienter som söker hjälp. Erfarenheterna kan därmed sannolikt
få betydelse för insatserna och hur de lyckas. För att få en bild av skillnader
och likheter i tidigare erfarenheter har andelen åtal för olika typer av brott
sammanställts i tabell 2:4.

Av siffrorna framgår att andelen åtal är hög i samtliga grupper. För
såväl narkotikabrott, egendomsbrott som våldsbrott finner vi ingen signi-
fikant skillnad mellan KrAmi-grupperna och frivårdsgruppen. Knuff skil-
jer sig signifikant från de övriga grupperna.

Även om de insatser som vi studerar inte behandlar missbruk är det
rimligt att förvänta sig att tidigare erfarenhet av missbruk har betydelse för
insatserna och de resultat som presteras. Både hur lång tid missbruket
varat, och med vilken intensitet det pågått, bör vara av vikt när vi jämför
grupper och program. De olika gruppernas erfarenhet av missbruk av
alkohol och andra droger redovisas i tabell 2:5.

Tabell 2:4. Antal åtal för olika typer av brott i grupperna.

Grupp Narkotikabrott Egendomsbrott Våldsbrott

Procent Antal Procent Antal Procent Antal

KrAmi Örebro 48 13 63 17 67 18

KrAmi Malmö 50 14 82 23 71 20

Knuff 16 3 42 8 37 7

Frivårdsgruppen 42 19 76 34 64 29

(Observera att kategorierna inte är ömsesidigt uteslutande.)
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Som siffrorna visar har KrAmi Örebro den längsta erfarenheten av alkohol-,
heroin- och amfetaminmissbruk. Störst är skillnaden till KrAmi Malmö när
det gäller erfarenhet av alkoholmissbruk, men i övrigt är den förvånande
liten med tanke på åldersskillnaden mellan grupperna. Frivårdsgruppen
har längst erfarenhet av cannabisanvändning, men bortsett från kortare
heroinerfarenheter skiljer sig gruppen inte från KrAmi-gruppen.

Missbruket i Knuff-gruppen är koncentrerat till alkohol och cannabis.
Erfarenheterna av tyngre droger är kort, och tidigare erfarenhet av droger
är signifikant kortare för Knuff än övriga grupper. Båda KrAmi-grupperna
och frivårdsgruppen har relativt lång erfarenhet av missbruk, men det
finns en tendens till längre erfarenhet av tunga droger i KrAmi-grupperna.
Dessutom kan nämnas att relativt stora andelar av KrAmi- och frivårds-
grupperna har injicerat någon gång i livet – i Örebrogruppen 55 procent, i
Malmögruppen 25 procent och i frivårdsgruppen 40 procent. Ungefär 25
procent av samtliga tre grupper lider av hepatit C.

Likheter och olikheter – grupperna
Det finns några skillnader mellan framför allt KrAmi-grupperna och fri-
vårdsgruppen. Två av dessa är föräldrarnas etniska bakgrund och bostads-
orten. Dessa skillnader kan vara viktiga att notera, eftersom det kan med-
föra vissa sociala problem att växa upp med invandrarbakgrund i större
städer. Både socialt nätverk och social kontroll kan förväntas vara starkare
på landsbygden och i mindre tätorter. Frivårdsgruppen har även bättre
förankring på arbetsmarknaden, vilket man kan sluta sig till av att de
arbetar i högre omfattning före insatsen, de har längre erfarenhet av arbete,
de har högre utbildningsnivå och fler har körkort.

Sociala skillnader som etnisk bakgrund, utbildning, arbetserfarenhet
och etnicitet kan också ha påverkat de resultat vi senare kommer att
redovisa. Om en grupp klienter har mer sociala resurser än en annan är det
rimligt att färre samhällsinsatser behövs för förändring. Å andra sidan kan

Tabell 2:5 Erfarenhet av alkohol- och drogmissbruk i genomsnitt uttryckt
i antal år.

Alkohol för 
berusning

Heroin Amfetamin Cannabis

KrAmi Örebro 4,0 0,9 3,9 3,9

KrAmi, Malmö 2,0 0,8 2,5 3,5

Knuff 2,3 0,0 0,4 1,5

Frivårdsgruppen 3,8 0,3 3,7 4,5
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en resurssvag grupp ha större möjligheter till förbättring. Möjligheter till
förbättring är större än möjligheter till försämring.

Trots att vi oftast kommer att behandla KrAmi-programmen som ett
enda program, finns det vissa skillnader mellan Örebro och Malmö.
Malmögruppens erfarenhet av arbete är kortare, vilket är naturligt med
tanke på den lägre genomsnittsåldern, men erfarenheten av brott och miss-
bruk är trots åldersskillnaden ungefär lika.

Den mest tydliga skillnaden mellan Knuff-gruppen och övriga grupper
gäller kön, men det finns också stora variationer i erfarenheter av brott
eller missbruk. Några Knuff-klienter har grava problem med missbruk och
brott, medan andra inte har några problem alls av den arten. Dessa förhål-
landen indikerar att gruppen är mer heterogen vilket försvårar den jämfö-
relse av grupper som vi kommer att göra längre fram.
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Del II
Klienteffektstudien



I del I fick läsaren en uppfattning om studiens uppläggning och en bild av
insatser och klientgrupper. I denna andra del jämförs de olika gruppernas
förändring. Utfallet, som är rapportens centrala fråga, ställs i förgrunden
när effektstudiens resultat här kommer att redovisas.

Kunskap om metoder och tillvägagångssätt är viktig information när
man vill bedöma resultat. Därför diskuteras i kapitel 3 de metoder som
använts vid materialinsamling och analys och för tillvägagångssättet.

Klienteffektstudiens resultat presenteras i kapitel 4. Där redovisas va-
riablerna arbete och försörjning, kriminalitet och brott, familj och um-
gänge samt missbruk i var sitt avsnitt. För varje område visas om, och i så
fall på vilket sätt, klienternas situation förbättrats. Vi försöker också be-
döma om förbättringen kan förklaras av program och insatser. Med flera
olika utfallsvariabler och utfallsmått visas gruppernas förändring från ti-
den före till tiden efter insats. I slutet av varje avsnitt ställs förändringen i
relation till program och insatser.

Det finns få liknande studier från svenska förhållanden som resultaten
kan jämföras med. Därför jämförs i stället resultaten med internationella
forskningsresultat i kapitel 5.

Vi har valt att varierande tala om program och insats. KrAmi- och
Knuff-verksamheterna, som är heltidsinsatser av mer intensivt slag än
frivårdsinsatserna, kallas ”program” när de åsyftas specifikt. Mer generellt
används ”insats” för både frivårdens och programmens insatser.
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3. Effektstudiens syfte och metod

Innan klienteffektstudiens resultat presenteras vill vi ge läsaren nödvändig
information om syftet och de metoder som använts vid studiens genom-
förande. (Studiens uppläggning och frågor omkring denna diskuterades i
kapitel 1.) Här för vi en diskussion om de metodfrågor som är specifika
för klienteffektstudien, och vi ger först en presentation av klienteffektstu-
diens syfte, sedan följer en redogörelse för arbetet med materialinsamling-
en. Slutligen behandlas val av mätinstrument, utfallsvariabler, analysme-
toder.

Syfte och frågeställningar
Syftet med effektstudien är att utvärdera resultaten av KrAmi-programmet
och av jämförelsegrupperna från Knuff och frivården vad gäller sociala
förbättringar för klienterna. I fokus står frågor om och i vilken grad klien-
terna och deras sociala situation förändrats i fråga om arbete och försörj-
ning, familj och umgänge, kriminalitet samt alkoholbruk och narkotika-
missbruk, liksom frågor om i vad mån eventuella förändringar kan relate-
ras till insatserna. Kort sagt försöker klienteffektstudien svara på frågorna:

• I vilken grad och vilka avseenden har grupperna förändrats över tid?

• Förändras de studerade grupperna lika mycket?

• Vilka förändringar kan relateras till de studerade programmen och in-
satserna?

Avsikten är att förklara variationerna i resultaten utifrån insatserna eller
andra faktorer som kan ha påverkat dem.

Val av mätinstrument
För att få ett grepp om klienternas förändring behövde vi samla in uppgif-
ter om klienternas sociala situation. Eftersom vi eftersträvade att få en bild
av många olika aspekter av klienternas sociala situation valde vi ASI –
Addiction Severity Index (Andréasson m.fl., 1996). Förutom att ASI inne-
håller ett stort antal frågor, täcker den även flera livsområden och används
dessutom ofta internationellt i liknande studier.

ASI är ett standardiserat frågeformulär med i huvudsak strukturerade
frågor som är avsedda att ge en bild av problemens svårighetsgrad inom
sju olika livsområden: arbete, kriminalitet, familj och umgänge, alkohol-
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missbruk, narkotikamissbruk samt psykisk och fysisk hälsa. Frågeformu-
läret, som har utarbetats för målgruppen missbrukare, är noga utprövat
under amerikanska förhållanden vad det gäller validitet och reliabilitet
(McLellan, 1992). Den svenska versionen har också prövats för svenska
förhållanden i några studier (Andréasson m.fl. 1996).

Med ASI-intervjun kunde samma frågor ställas till samtliga klienter
vid båda intervjutillfällena – före och efter programmet – så att vi därmed
kunde använda klientuppgifterna som självrapporterat men standardiserat
mått på förändringen mellan tidpunkterna.

Den fullständiga ASI-intervjun, som innehåller ca 180 frågor, tar ca 70
minuter att genomföra. Uppföljningsintervjun, som innehåller färre frå-
gor, tar ungefär 30 minuter i anspråk. Tidsåtgången kan dock, vilket inter-
vjuarna fick erfara, variera något beroende på om den intervjuade hade
problem inom flera områden och problemens svårighetsgrad5.

Vid den första intervjun användes det fullständiga ASI-formuläret,
som innehåller frågor med tre olika tidsperspektiv – aktuella problem 30
dagar tillbaka, tre år tillbaka och hela livet. I den förkortade versionen,
som användes vid uppföljningsintervjun, är de frågor som gäller hela livet
uteslutna. De tillbakablickande frågorna har i huvudsak använts för bak-
grundsbeskrivning och för jämförelse av gruppernas utgångsläge.

Materialinsamling
Grundmaterialet till studien består av ASI-intervjuer med klienter i de
studerade insatserna. Ambitionen var att studera en årskull av de två
KrAmi-programmen i Malmö och Örebro och Knuff-programmet i Upp-
sala, dvs. ungefär 30 personer från varje program, och ungefär lika många
klienter i två frivårdsgrupper från regionerna Malmö–Helsingborg och
Örebro–Karlstad.

För att dels kunna jämföra förändringen från en tidpunkt före progra-
minsatsen till en tidpunkt efter, och dels kunna jämföra grupperna sins-
emellan, intervjuades klienterna först vid starten i programmen och sedan
ett år senare. För KrAmi- och Knuff-deltagarnas del gjordes den första av
intervjuerna vid programstarten, i de flesta fall under de första dagarna i
programmet. Uppföljningsintervjun genomfördes ett år senare. På samma
sätt intervjuades frivårdsgruppen med ett års mellanrum. Sammanlagt
intervjuades 136 klienter vid första intervjutillfället och 119 vid det andra.
Det är dessa 119 klienter som ingår i studien.

I arbetet med att få tag i intervjupersoner till den första intervjun hade
intervjuarna god hjälp av programmens ledare och frivårdsinspektörerna.
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Vid det andra intervjutillfället tog intervjuarna i första hand själva kontakt
med de intervjuade. När intervjuarna misslyckades tog de hjälp av pro-
grammens ledare, frivårdsinspektörerna, eller sökte genom folkbokföring-
en och olika telefonbolag. Ett tjugotal personer i frivårdsgruppen var det
förhållandevis mödosamt att finna, och de sista femton fick intervjuas per
telefon.

Ambitionen var att intervjua 30 klienter från varje insats, och vi valde
de 30 första som skrevs in efter att materialinsamlingen startade i de olika
undersökningsgrupperna. Undersökningsgruppen kom totalt att bestå av
62 personer som under hösten 1996 och våren 1997 skrevs in vid KrAmi
i Malmö respektive KrAmi i Örebro. Detta motsvarar ungefär 50 procent
av deltagarna under verksamhetsåret 1996/97 vid KrAmi Malmö och 75
procent av deltagarna vid KrAmi i Örebro under samma tid. Ingen av de
tillfrågade i KrAmi-gruppen tackade nej till första intervjun. Intervjuerna
med Malmögruppen, totalt 30 intervjuer, genomfördes under hösten 1996,
och Örebrogruppen, totalt 32 intervjuer, gjordes enligt planerna våren
1997.

Knuff-intervjuerna visade sig ta längre tid än planerat, eftersom antalet
deltagare visade sig bli färre än programmet planerat. Tiden för intervju-
erna fick därför utsträckas något, och första omgångens intervjuer avslu-
tades först vid årsskiftet 1997/98. Totalt rörde det sig om 21 intervjuer,
dvs. något färre än planerat. Det visade sig senare att ytterligare 13 perso-
ner hade börjat i Knuff-programmet undersökningsåret utan att intervjuar-
na informerats om detta. Av dessa hade 6 personer hoppat av efter någon
dag, så sannolikt hade vi inte hunnit intervjua dem, men 7 av dem har blivit
ett inte redovisat bortfall. Knuffs resultat är därför något mer osäkra efter-
som vi inte vet om bortfallet är selektivt. Vid den andra intervjun inter-
vjuades 19 Knuff-klienter.

För jämförelsegruppen bland frivårdsklienterna blev proceduren en
annan. Kontakt togs genom frivårdsinspektörerna i Malmö respektive
Örebro. Eftersom många uppfyllde kriterierna för KrAmi-programmen,
och därför anvisades till det programmet, blev det svårt att få fram en
tillräckligt stor grupp. Området utvidgades därför till de två närliggande
frivårdsregionerna Helsingborg respektive Karlstad. Trots detta hade må-
let vid årsskiftet 1997/98 inte nåtts fullt ut. Det totala antalet intervjuade
vid första intervjun blev 53 personer för frivårdsgrupperna.

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna informerades om syf-
tet med undersökningen och tillfrågades om sin medverkan i studien.
Påfallande många uttryckte sympati för undersökningens motiv och upp-
levde det som meningsfullt att bidra till kunskapen om olika insatsers
resultat. De intervjuade informerades också om att alltför känsliga frågor
kunde lämnas obesvarade, men endast några få avböjde vissa frågor och
dessa frågor gällde oftast narkotika eller psykiska problem. Samar-
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betsviljan under intervjun var i de flesta fall god. Endast ett litet antal
uppträdde rastlöst och okoncentrerat, men intervjuades trots det. Intervju-
erna avrundades med ett samtal om intervjusituationen.

När man gör ASI-intervjuer stöter man på två typer av svårigheter, som
båda gäller de kodningar av svarsalternativ som intervjuaren gör under
intervjun. En svårighet är de mycket detaljerade instruktionerna om hur
svaren skall kodas. Instruktionerna, som är svåra att hålla i minnet, medför
en risk att olika intervjuare kodar olika. En annan svårighet har att göra
med vissa av de definitioner som används inte stämmer med den definition
många är vana med. Till exempel skall bruk av alkohol och andra droger
omfatta en viss mängd och ha använts tre dagar i rad för att över huvud
taget räknas med. Vid kodning måste ett tankearbete utföras som riskerar
att störa kontakten med den intervjuade, åtminstone om intervjuaren är
oerfaren.

Båda dessa svårigheter minskar, allt eftersom intervjuaren blir mer
erfaren. Intervjuarna har diskuterat problem med kodningar i efterhand
och korrigerat när det har varit möjligt. Intervjun efter insatsen, dvs. upp-
följningsintervjuerna, har dessutom kunnat bedömas i efterhand eftersom
dessa har bandats.

Antal intervjuade och bortfall
Antalet intervjuade vid de två intervjutillfällena finns redovisat i tabellen
nedan. I KrAmi Örebro intervjuades 32 personer, och i Malmö 30 personer.
Bortfallet i de båda KrAmi-grupperna vid andra intervjutillfället blev 5
respektive 2 personer. En bortfallsanalys har gjorts med hjälp av KrAmi-
personalens kunskap om klienterna i fråga. Den visade att av dessa klienter
så hör ungefär lika många till dem som lyckades förbättra sin sociala
situation som dem som inte lyckades förbättra den.

Tabell 3:1. Antal intervjuade och bortfall vid båda intervjutillfällena.

Intervjuade Första intervjun Andra intervjun

Grupp/insats Intervjuade Bortfall Intervjuade Bortfall

KrAmi, Örebro 32 0 27 5

KrAmi, Malmö 30 0 28 2

Knuff 21 (7)* 19 2

Frivårdsgruppen 53 – 45 8

* De sju (7) klieneter som intervjuarna inte fick vetskap om finns inte med i klienteffektstudien men
däremot i den samhällsekonomiska studien.
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I Knuff-gruppen blev totalt 21 personer intervjuade. Av dessa tackade
2 nej vid uppföljningsintervjun.

I frivårdsgruppen intervjuades 53 personer vid första intervjutillfället.
Bortfallet vid uppföljningsintervjun var 8 personer. Av dessa 8 tackade 2
nej till uppföljningsintervju; de resterande 6 fick intervjuarna inte tag på,
trots stora ansträngningar. I sökandet efter dessa personer kom viss infor-
mation fram som gör att man sannolikt kan utesluta att de hör till gruppen
som klarat sig bra. Frivårdsgruppen visar därför sannolikt något bättre
resultat än den skulle ha gjort utan bortfall. Med tanke på att målgruppen
har svåra sociala problem och tillhör en grupp som inte alltid har fasta
bostadsadresser kan dock bortfallet betraktas som mycket litet.

Avhoppare
Många deltagare i program och behandlingar hoppar av innan program-
men fullföljts. Till exempel visar Fridell i sin sammanställning att andelen
avhoppare varierar från 15 till närmare 70 procent (Fridell, 1996). Om
avhopparna exkluderas vid uppföljningen blir resultaten mer osäkra. När
vi därför ställdes inför frågan om huruvida vi skulle inkludera eller exklu-
dera personer som inte fullföljt behandlingen valde vi det förstnämnda,
dvs. att inkludera dem. Även de klienter som inte fullföljde programmen
har alltså intervjuats vid uppföljningstillfället. På det sättet har brister
orsakade av bortfall undvikits, vilket ger studiens resultat större tillförlit-
lighet.

Tabell 3:2 visar hur många av dem som genomförde uppföljningsinter-
vjun som hade fullföljt programmet respektive var kvar i programmet, och
hur många som hade hoppat av innan programmet fullföljts.

Tabell 3:2. Antal som har fullföljt respektive hoppat av programmen och
genomsnittlig tid i programmen.

Fullföljt Totalt Fullföljt Kvar Avhoppare Månader i
programmet

Grupp/insats N antal % antal % antal % samt-
liga

av-
hopp-
are

KrAmi Örebro a) 24 8 30 8 30 8 30 8 4,8

KrAmi Malmö 28 21 75 0 0 7 25 7 3,7

Knuff b) 19 8 42 1 5 9 47 10 6,6

a) Uppgift saknas för tre klienter.

b) En person i Knuff-gruppen har gått till behandling.
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Den största andelen som fullföljt programmen återfinns i KrAmi Malmö-
gruppen, medan Knuff-gruppen har den största andelen avhoppare. Till
skillnad från KrAmi Örebro och Knuff-gruppen finns ingen KrAmi
Malmö-klient kvar i programmet vid uppföljningsintervjun. Avhopparna
i samtliga program har deltagit ungefär halva tiden. Den genomsnittliga
tiden i programmet är något kortare i KrAmi Malmögruppen än i KrAmi
Örebrogruppen. Knuff har den längsta genomsnittstiden i program – tio
månader.

Uppföljningsintervjuerna gjordes alltså ungefär ett år efter program-
starten. Eftersom programtiden i genomsnitt är ca sex månader blir upp-
följningstiden efter avslutat program ungefär sex månader. Det är en rela-
tivt kort tid. En konsekvens av den korta uppföljningstiden är att det finns
deltagare som fortfarande är kvar i programmet vid den andra intervjun. I
denna grupp finns både personer som varit kvar i programmet hela tiden
och personer som har hoppat av och kommit tillbaka. En kort uppfölj-
ningstid har dock fördelen att andra händelser i deltagarens liv efter pro-
grammet lättare kan hållas under kontroll. Därmed förbättras också möj-
ligheten att fånga in programmets inverkan på förändringar. En nackdel är
att kort uppföljningstid inte ger kunskap om utvecklingen på längre sikt
och stabiliteten i förändringen.

Kompletterande material
Förutom den information som hämtats från ASI-intervjuerna ingår också
ett par andra studier i underlaget. I den ena studien intervjuades samtliga
ledare i de två KrAmi-programmen och Knuff om programmens innehåll,
om bakomliggande idéer, deras arbetsmetoder och hur de arbetade med
klienterna. Denna studie, som är av mer generell karaktär, har i huvudsak
tjänat som underlag till den programbeskrivning som redovisas i kapitel 2.

Vid tolkningen av resultaten används även en studie av den sociala
förändringen inom ramen för insatserna. Denna studie baseras på kvalita-
tiva intervjuer med samtliga klienter och ledare. De kvalitativa intervjuer-
na genomfördes vid den andra intervjun efter insatsen. Denna studie refe-
reras till som ”de kvalitativa intervjuerna” (Nyström, 1999).

Kunskap om insatserna har också hämtats in på annat sätt. Under den
tre år långa datainsamlingstiden hade vi möjlighet att delta i introduktions-
veckor, fritidsaktiviteter och observera samtal mellan personal och delta-
gare. Det fanns också många tillfällen att iaktta arbetet i programmen samt
föra informella samtal med personal, deltagare, besökare m.fl.

Nämnas kan också att delresultat av studien redovisats för KrAmi- och
Knuff-personal vid ett antal seminarier med programledarna och även vid
andra seminarier. Vid seminarierna med personalen har resultat redovisats
och ventilerats. Seminarierna har således kunnat fungera både som åter-
koppling, kontroll av vissa fakta och prövning av idéer.
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Val av utfallsvariabler
Med en lyckad insats förväntas en förbättring av klienternas sociala situa-
tion i något eller några relevanta avseenden, och när man vill studera
resultat har man att välja mellan ett antal variabler som kan tänkas vara
relevanta för att mäta förändring. Eftersom vi har intervjuat samtliga
klienter med ASI-intervjun försökte vi hitta relevanta utfallsvariabler
bland intervjufrågorna, som kunde kopplas såväl till klienternas behov
som till programmens mål. Valet av utfallsvariabler styrdes därför mot
problemområden som är relevanta för både program och deltagare – arbe-
te, brottslighet och kriminalitet, familj och umgänge samt missbruk.

Med hjälp av ASI-intervjuns frågor har vi också sökt variabler som kan
användas som indikatorer på problemens svårighetsgrad och som omfattar
både sakförhållanden, de intervjuades egna upplevelser av problemet och
intervjuarnas bedömningar. I tabell 3:3 redovisas vilka frågor ur ASI-in-
tervjun som har använts som utfallsvariabler.

Vi har valt att inte redovisa två av ASI-intervjuns livsområden, nämli-
gen fysisk och psykisk hälsa, eftersom dessa områden har mindre relevans
för klienternas problem och programmens inriktning.

När resultatet analyseras jämförs KrAmi, Knuff och frivård, före och
efter respektive insatser, för var och en av utfallsvariablerna.

Tabell 3:3. Problemområden och utfallsvariabler.

Problemområde Utfallsvariabler

Arbetsproblem Arbetade dagar 
Försörjning – anställning 
Försörjning – samhällets försorg
Skattning av problemdagar 
Klienternas egna skattningar av arbetsproblemet
Intervjuarnas skattningar av arbetsproblemet

Brott och kriminalitet Antalet dagar i brottslig verksamhet 
Klienternas egna skattningar av problem med
kriminalitet
Intervjuarnas skattningar av problem med kriminalitet

Problem med familj och umgänge Tillfredsställelse med familjeförhållanden
Dagar med allvarliga konflikter 
Klientens skattningar av familjeproblem 
Intervjuarnas skattningar av familjeproblem

Missbruksproblem Missbruksdagar 
Pengar till alkohol och narkotika 
Skattning av problemdagar 
Klienternas egna skattningar av alkohol- och
narkotikaproblem
Intervjuarnas skattningar av alkohol- och
narkotikaproblem
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Utfallsvariablerna speglar förändringen från tre olika perspektiv – dels en
faktamässig förändring som oftast gäller handlingssätt och beteenden, dels
klientens egen bedömning av problemen, dels intervjuarens bedömning av
klienternas problem. Klienterna gör två olika typer bedömningar: en skatt-
ning av den totala problembilden och en skattning av antal dagar med
problem de senaste 30 dagarna. De olika typerna av skattningar har skif-
tande karaktär, men korrelationen mellan de tre måtten är relativt hög
(vanligtvis kring 0,5–0,7) vilket betyder att de i viss utsträckning mäter
samma sak.

Val av analysmetod6

De tre typer av statistiska analyser av gruppernas förändring som har
genomförts är alla baserade på klientuppgifter från ASI-intervjun om fak-
tiska förhållanden samt klienternas och intervjuarnas bedömningar. Föl-
jande analysmetoder har använts:

1. En tvåvägs variansanalys av skillnader i medelvärden.

2. En beräkning av effektstorleken (ES) som är ett mått på hur stor
förändringen är mellan före och efter mätning.

3. En beräkning av hur stor andel i procent som skattade sina problem
som stora före respektive efter insatsen.

Den första typen av analys har gjorts med hjälp av en tvåvägs variansana-
lys av medelvärden (ANOVA). Upprepade mätningar har gjorts med tid,
före och efter insats, som den första faktorn (faktor 1) och grupper, KrAmi,
Knuff och frivården, som den andra faktorn (faktor 2). En sådan analys ger
information såväl om skillnader före och efter, som om huruvida grupper-
na skiljer sig åt oavsett tidpunkt och om förändringen över tid ter sig olika
i de tre grupperna. På så sätt får vi information om huvudeffekter över tid,
huvudeffekter av grupper och  interaktionseffekter mellan tid och grup-
per. Finner man sådana skillnader kan s.k. eftertest göras för att ta reda på
exakt vilka skillnader som är signifikanta. Som eftertest har Bonferronis
metod använts.

Resultaten av variansanalysen ANOVA redovisas i kapitel 4 – dels
med en tabell över medelvärden och spridningar för varje område, dels
med en figur över signifikanta interaktioner.

Den andra typen av statistisk analys är beräkningen av effektstorlek
(”effect size”, förkortas ofta ES). Effektstorleken är ett statistiskt mått som
ofta används för att bestämma insatsers effekt. Beräkningar av effektstor-
leken baseras på medelvärden och standardavvikelser. Vanligen beräknas
effektstorleken som skillnaden mellan två medelvärden – medelvärdet vid
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den första mätningen (M1) och vid den andra mätningen (M2). Först
skapas en gemensam skala för de mätningar man vill jämföra genom att
man dividerar alla observationer med standardavvikelsen. Genom stand-
ardskalan blir det sedan möjligt att jämföra mätningar med olika mätme-
toder och från olika områden. (I bilaga 1 finns en mer utförlig beskrivning
av effektstorlek.)

Den tredje typen av analys grundas på klienternas egen skattning av
problemet. Denna skattning görs av klienterna i ASI-intervjun på en
femgradig skala som kan anta värden mellan 0 och 4, där 0 betyder ”inget
problem” och 4 ”ett mycket stort problem”. Dessa skattningar har använts
för att beräkna andelen klienter i varje grupp som skattat att de har stora
problem. Kategorin ”stora problem” har i sin tur skapats genom att grup-
pen som skattat påtagliga problem (3) och mycket stora problem (4) på
skattningsskalan före och efter att insatserna har slagits samman. Här
används alltså inte medelvärdet av klientskattningarna utan endast andelen
klienter som skattat stora besvär inom området.

Val av tidsperspektiv
Utfallsvariablerna bygger i huvudsak på frågor med ett kort tidsperspektiv
– de senaste trettio dagarna. Förändringen mellan tiden före och efter
insatsen gäller därför den aktuella situationen en månad före respektive
intervju. Det korta tidsperspektivet har den fördelen att frågorna inte över-
lappar varandra i tid och att man med viss säkerhet kan säga att skillnaden
mellan de två tidpunkterna fångar in förändringen. När man använder kort
tidsperspektiv får det dock vissa konsekvenser som leder till svårigheter
vid tolkningen av resultaten. En av dem är att undantagssituationer kan
vägas in. Om en intervjuperson som tillfälligt har stora problem med
missbruk har låtit bli att missbruka under intervjumånaden blir värdena
låga och problemet kan verka mindre än det i själva verket är. Med ett
tillräckligt stort antal i varje grupp förväntas denna typ av fel jämna ut sig,
men eftersom de grupper som vi har att göra med här redan vid första
intervjun befinner sig i en förändrings- eller rehabiliteringsprocess kan vi
förvänta oss ”uppehåll” av mer systematisk karaktär.

Det finns ett antal faktorer som kan bidra till låga värden, vilka rör
antingen möjligheten eller viljan att missbruka och begå brott. Flera klien-
ter har tiden före programmen antingen varit oförmögna att t.ex. arbeta,
missbruka eller begå brott på grund av institutionsvistelse; de har alltså
saknat möjlighet att missbruka eller begå brott, eller haft goda drivkrafter
att låta bli. Om en person tiden före intervjun t.ex. vistats i fängelse eller
på behandlingshem har han sannolikt missbrukat i mindre grad eller begått
färre brott än han annars skulle ha gjort. Viljan eller motivationen påver-
kas sannolikt också av vilka följder som förväntas. Villkorligt frigivna har
anledning att vänta sig negativa följder av missbruk eller brott.
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Tabellen ovan visar hur stor andel av grupperna som antingen var i fäng-
else eller på behandlingshem vid den första respektive andra intervjun.

Knappt en tredjedel av hela KrAmi-gruppen fanns i behandling eller
kriminalvård vid första intervjun, och ungefär lika stora andelar av fri-
vårdsgruppen och KrAmi Örebrogruppen var villkorligt frigivna. Dessa
förhållanden, som sannolikt påverkar resultaten, bör man därför ta hänsyn
till vid tolkningen. Mätningar med kort tidsperspektiv och med många
klienter i en redan påbörjad rehabiliteringsprocess lider generellt av den
här typen av svårigheter.

Tabell 3:4. Antal som har vistats på institution den senaste månaden och
antalet villkorligt frigivna.

Grupp/insats Vistats på institution Villkorligt frigivna

Första
intervjun

Andra
intervjun

Första
intervjun

Andra
intervjun

Antal % Antal % Antal % Antal %

KrAmi Örebro 
N=27

10 (8) 37 3 11 19 70 4 15

KrAmi Malmö 
N=28

7 (2) 25 1 4 8 29 6 21

Knuff 
N=19

1 (0) 5 3 16 5 26 2 11

Frivårdsgruppen 
N=45

7 (4) 15 7 16 38 84 15 33

Förklaring: Siffrorna inom parantes anger antalet som fanns inom kriminalvården.
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4. Klientförbättring 
4. – effektstudiens resultat

I detta kapitel jämförs utfallet av de olika insatserna. I fokus står klientef-
fektstudiens frågor om huruvida grupperna har förändrats och vad som
förklarar eventuella förändringar. Jämförelser inom fem problemområden
kommer att redovisas under fyra rubriker, nämligen arbete och försörj-
ning, brott och kriminalitet, familj och umgänge samt missbruk av alkohol
och narkotika.

Arbete och försörjning
Den enighet som råder i samhället om arbetets betydelse för inslussning
och integration i samhällslivet präglar också de två programmen. För både
KrAmi- och Knuff-programmen är arbetet såväl en central aktivitet som
ett medel att nå det långsiktiga målet arbete och försörjning. KrAmi-pro-
grammet, vars huvudaktivitet är praktik i företag, har anställning som mål
medan Knuffs arbetsträning inom ramen för programmet ses som en för-
beredelse för utbildning eller arbete. Såväl klienterna som programmen
har alltså ett intresse av att programmens ansträngningar skall leda till
anställning och minska de arbetsrelaterade problemen.

Även i frivårdens verksamhet ses arbete och anställning som ett bety-
delsefullt led i arbetet med att förebygga och minska risken för återfall i
brott. Men eftersom frivårdens insatser har lägre intensitet än program-
mens – de begränsar sig till några samtal per vecka med frivårdsinspektö-
rer och övervakare – kan det vara rimligt att förvänta sig lägre grad av
förbättring för frivårdsgruppen.

ASI-intervjun innehåller ett antal frågor om arbete och arbetsrelaterade
problem, varav fem har fått tjäna som indikatorer på arbetsproblemets
svårighetsgrad. Två mäter sakförhållanden, nämligen antalet arbetade da-
gar samt inkomst av arbete och andra försörjningskällor, och tre mäter
subjektiva bedömningar, nämligen klientens egen skattning av antalet
problemdagar och klientens egen skattning av problemet samt intervjuar-
nas skattning av problemet. Samtliga frågor gäller de senaste 30 dagarna
före intervjuerna.

Arbete och studier
Har arbetsproblemet minskat sedan grupperna tagit del av respektive in-
sats? Låt oss börja med att jämföra i vilken mån grupperna arbetat eller
studerat före och efter respektive insats. Figur 4:1 visar antalet dagar i
arbete eller studier 30 dagar före den första respektive den andra intervjun.
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När vi jämför grupperna vid den första intervjun ser vi att de tre program-
gruppernas medelvärden skiljer sig något från frivårdsgruppens. För KrA-
mi- och Knuffgruppernas del är genomsnittet cirka 2 dagar, medan det för
frivårdsgruppens del är drygt 10 dagar. De tre programgrupperna har alltså
arbetat/studerat i liten omfattning före programstarten, medan frivårds-
gruppen uppger att de har arbetat/studerat i betydligt större omfattning.

Vid uppföljningsintervjun efter programmet har KrAmi-gruppernas
arbetssituation förbättrats avsevärt. Det genomsnittliga antalet dagar i ar-
bete/studier ökar med 16 dagar för KrAmi Malmögruppen och med mer
än 10 dagar för KrAmi Örebrogruppen. Ökningen är signifikant för de två
KrAmi-grupperna. Knuff-gruppen ökar med 6 dagar. För frivårdsgrup-
pens del förändras däremot inte antalet dagar i arbete/studier.

Jämförelsen av det ”faktiska” antalet dagar i arbete/studier efter insats
visar att samtliga programgrupper har betydligt fler arbetsdagar, medan
frivårdsgruppen inte förändras nämnvärt i detta avseende. Skillnaderna
mellan grupperna är statistiskt signifikanta.

Figur 4:1 åskådliggör också en intressant interaktionseffekt, där KrAmi-
och Knuff-gruppernas och frivårdsgruppens utveckling skiljer sig på att
signifikant sätt.

När klienten får en anställning som denne lyckas behålla är insluss-
ningen på arbetsmarknaden genomförd och programmet har nått sitt mål.
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Figur 4:1. Förändringen i antalet dagar i arbete/studier för KrAmi-,
Knuff- respektive frivårdsgruppen a). Tidsintervallet mellan första och
andra intervjun är ett år.
a) De två frivårdsgrupperna visar sinsemellan motsatt utveckling. Örebro–Karlstadsgruppen har ökat
a) från 9 till 13 dagar medan Malmö–Helsingborgsgruppen har minskat från 12 dagar till 8 dagar.
a) (Tabell B2:4 i blilaga 2)
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Men den använda indikatorn ”Dagar i arbete eller studier” är emellertid
inte ett helt idealiskt mått på inslussning på arbetsmarknaden. Ett bättre
mått är inkomstutvecklingen.

Figur 4:2 och 4:3 visar dels hur mycket pengar som förtjänats genom
anställning, dels hur mycket pengar som har erhållits i form av bidrag som
t.ex. socialbidrag, arbetslöshetskassa och sjukpenning de senaste 30 da-
garna före intervjuerna7. Figur 4:2 visar i vilken grad grupperna har an-
ställning, och figur 4:3, som är en sammanslagning av de tre övriga för-
sörjningskällorna, visar i vilken grad grupperna försörjer sig med bidrag.

Jämfört med frivårdsgruppen har programgrupperna lägre genomsnitt-
lig inkomst från anställning vid den första intervjun. De har samtliga en
genomsnittlig inkomst som understiger 1 000 kronor, och Knuff-gruppen
redovisar ingen inkomst alls. Frivårdsgruppens genomsnittliga inkomst är
också den låg, nämligen 2 605 kronor.

Vid den andra intervjun ökar dock inkomsten betydligt för samtliga tre
programgrupper men KrAmi-gruppernas inkomst ökar mer än Knuff-
gruppens. Att Knuff-gruppens ökning i detta avseende förefaller vara
mindre än vad som var fallet för ”dagar i arbete eller studier” avspeglar att
en andel av gruppen återfinns i studier vid den andra intervjun. KrAmi-
grupperna ökar sina inkomster på ett sätt som skiljer sig från både Knuff-
och frivårdsgruppen. Den sistnämnda minskar sin medelinkomst något.
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Figur 4:2. Förändringen av försörjning av anställning.
Tidsintervallet mellan de två intervjuerna är ett år. Beloppen anger antal kronor i genomsnitt för de olika
grupperna 30 dagar före respektive intervju.

63

7 De två frivårdsgruppernas utveckling pekar åt olika håll. Malmö–Helsingborgsgruppen har
minskat inkomsterna av anställning och ökat bidragsdelen, till skillnad från Örebro–Karlstad som
ökat inkomster från anställning och minskat bidragsdelen. (Tabell B2:5 i bilaga 2)



En ökning av inkomst av arbete medför sannolikt en motsvarande minsk-
ning i bidrag från trygghetssystemen, dvs. socialbidrag, sjukpenning och
arbetslöshetskasseersättning. Samtliga tre programgrupper använder sam-
hällets trygghetssystem i mindre omfattningen vid den andra intervjun.
Även om Knuff-gruppen startar på en högre nivå avslöjar kurvornas lut-
ning att minskningen följer samma mönster som för KrAmi-grupperna.
Frivårdsgruppens bidrag förändras däremot inte i någon nämnvärd grad.
KrAmi Malmögruppens förändring är signifikant.

Inte helt förvånande minskar bidragen i en grad som ungefär motsvarar
ökningen i inkomst från anställning för programgruppernas del. Precis
som i fallet med dagar i arbete/studier finner vi här att förbättringarna är
betydande för programgrupperna, särskilt för KrAmi-grupperna, medan
frivårdsgruppen inte förändrats nämnvärt. De två indikatorerna visar en
utveckling för programgrupperna och frivårdsgruppen som går i olika
riktning. Efter ett år har KrAmi-gruppen förbättrat sin situation betydligt
mer än såväl Knuff- som frivårdsgruppen. Även Knuff-gruppens utveck-
ling är positiv medan frivårdsgruppen däremot inte har förändrats.

Inledningsvis noterade vi att frivårdsgruppen arbetar i större omfatt-
ning än programdeltagarna före insatserna. Vad betyder denna skillnad för
de förändringar som vi har sett?

Skillnaden skulle kunna bero på att programgrupperna inte har haft
möjlighet att arbeta vid tiden för första intervjun, eftersom många avtjäna-
de fängelsestraff, var i behandling eller av någon annan anledning var
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Figur 4:3. Förändring i försörjning genom trygghetssystemen.
Beloppen anger medelvärden i antal kronor för de senaste 30 dagarna före respektive intervju.
Tidsintervallet mellan de två intervjuerna är ett år. Det angivna beloppet är medelvärdet av summan av
socialbidrag, sjukpenning och arbetslöshetskasseersättning.
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oförmögna att arbeta. Följden skulle därmed kunna bli att den uppmätta
förändringen förefaller större än den i själva verket är. Om så är fallet kan
det påverka bedömningen av programmens bidrag till förändringen, och
frågan är därför av intresse.

Om vi jämför andelen som avtjänar fängelsestraff eller var i behandling
30 dagar före första intervjun finner vi att KrAmi-gruppens andel är 31
procent och frivårdsgruppens 15 procent. Ungefär en tredjedel av KrAmi-
gruppen har således inte kunnat arbeta månaden före första intervjun. Om
dessa personer inte hade vistats på institution utan i stället arbetat skulle
ökningen av antalet arbetade dagar för KrAmi-gruppens del i realiteten
vara mindre än vår mätning visar.

Andra förhållanden talar dock emot att fängelse eller vård är förklar-
ingen till att gruppen inte arbetat. Dels vet vi att KrAmi-gruppens arbets-
erfarenhet är kort och utbildningsnivån låg. Dels har få i KrAmi-grupperna
en anställning att gå tillbaka till; cirka 25 procent har arbetat eller studerat
de senaste tre åren, vilket är mindre än frivårdsgruppens 34 procent (Ta-
bell 2:3). KrAmi-gruppens låga värden vid första intervjun förklaras där-
för troligen inte i någon högre grad av att gruppen inte haft möjlighet att
arbeta.

De låga värdena innebär också att utrymmet för försämring är litet för
programgruppernas del. För frivårdsgruppen, som har fler dagar i arbete
vid första intervjun, finns däremot ett större utrymme för försämring. Det
finns alltså risk för golveffekter.

Klient- och intervjuarbedömningar
Den förändring av den faktiska arbetssituationen som siffrorna ovan visar,
medför inte nödvändigtvis motsvarande förändring av subjektiva upple-
velser. En person som har arbete kan trots det anse sig ha problem, och en
person utan arbete eller försörjning kan känna sig nöjd med sina förhållan-
den. För att studera hur de subjektiva uppfattningarna har förändrats har
vi använt två variabler som mäter klientens egen upplevelse, nämligen
antal dagar med arbetsrelaterade problem och klientens egen skattning av
arbetsproblem den senaste månaden. Bilden, kompletterad med intervjua-
rens skattning av problemen, visas i tabell 4:1.

I tabellen har vi beräknat medelvärden och spridningar för varje grupp
dels vid den första intervjun, dels vid den andra.

Som framgår av tabellen skattar båda programgrupperna vid den första
intervjun i genomsnitt knappt 3 på skalan från 0 till 4, medan frivårdsgrup-
pens skattningar ligger knappt under 2. Vid den andra intervjun är skillna-
derna mindre. KrAmi-gruppens och frivårdsgruppens värden är något
lägre än Knuff-gruppens. Inga skillnader mellan grupperna är signifikanta.

En tydligare bild av klientskattningarnas förändring får vi om vi jäm-
för hur andelen i varje grupp som skattar stora problem förändras över tid.
Denna andel framgår av figur 4:4.
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Skattningsskalans två högsta värden, påtagliga problem (3) och mycket
stora problem (4), har här förts samman till en kategori som får beteckna
stora problem. I figur 4:4 ser vi att en majoritet av både KrAmi- och
Knuff-grupperna skattar sina problem som stora före programstarten, me-
dan andelen i frivårdsgruppen är mindre. Vid andra intervjun har andelen
med stora problem minskat betydligt i KrAmi-gruppen, medan minsk-
ningen är mindre i de övriga två grupperna.

Tabell 4:1. Arbete och försörjning – subjektiva bedömningar.

Typ av skattning KrAmi-gruppen Knuff-gruppen Frivårdsgruppen

Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD

Klientskattning före 3,07 1,14 3,15 1,16 1,95 1,50

efter 1,48 1,51 2,08 1,37 1,31 1,48

Intervjuar-
skattning

före 6,13 1,86 6,39 1,38 4,16 2,16

efter 2,98 2,86 5,00 2,35 2,76 2,77

Problem senaste
30 dagarna

före 14,04 13,59 15,06 14,39 11,14 12,86

efter 7,08 11,30 14,56 14,27 9,81 13,02

Förklaring: När klienterna gör sina egna skattningar används en skala från inget problem (0) till mycket
stort problem (4). För intervjuarnas används en skattningsskala från inget problem (0) till mycket stort
problem (9). De två KrAmi-grupperna har slagits samman och skillnaden i ålder har korrigerats.
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Figur 4:4. Förändring i klientskattning. Figuren visar hur stor andel
av de tre grupperna som har stora besvär med arbete eller försörjning
vid de två intervjuerna.
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I tabell 4:1 redogjordes för antalet dagar som klienterna upplever sig ha
problem med arbete. För KrAmi-gruppens del minskar det genomsnittliga
antalet dagar med arbetsproblem från knappt 14 till 7 dagar. Malmögrup-
pen minskar sina dagar signifikant från 17 till 5 dagar, medan KrAmi
Örebrogruppens problemdagar inte förändras signifikant, liksom inte hel-
ler frivårds- eller Knuff-gruppens. De som fullföljt programmet med lyck-
at resultat upplever färre problemdagar än de som fortfarande är kvar i
programmet.

Intervjuarskattningen visar en utveckling som mycket liknar klient-
skattningens. Figur 4:5 visar att intervjuarna vid den första intervjun, i
likhet med klienterna själva, bedömer att KrAmi- och Knuff-gruppernas
problem är större än frivårdsgruppens. Vid den andra intervjun har samt-
liga gruppers värden sjunkit. Både skillnaderna över tid och skillnaden
mellan grupperna är signifikanta.

När vi jämför utvecklingen visar sig också en intressant signifikant
skillnad i gruppernas utveckling – en s.k. interaktionseffekt. Som framgår
ovan, så skiljer sig Knuffs och frivårdsgruppens medelvärden åt både vid
första och andra intervjun, men kurvornas lutning avslöjar en likartad
utveckling mellan grupperna. KrAmi-gruppens kurva avviker däremot
med sin brantare lutning, vilket visar att gruppens förbättring är mer dra-
matisk än Knuff- och frivårdgruppens.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att såväl svaren på de faktainrik-
tade frågorna om arbete, som klienters och intervjuares bedömningar av
arbetsrelaterade problem, uppvisar några klara tendenser. En av dem är att
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Figur 4:5. Problem med arbete och försörjning, förändring i inter-
vjuarnas skattningar. Figuren illustrerar interaktionseffekter mellan de
tre grupperna.
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programgrupperna i dessa avseenden har förbättrats betydligt mer än fri-
vårdsgruppen. Vad de subjektiva bedömningarna – dvs. klientskattningar-
na och intervjuarskattningarna – beträffar har även frivårdsgruppen för-
bättrats något, men programgruppernas förbättring är större. En annan
tendens är att programgrupperna har utvecklats olika. KrAmi-gruppen har
förbättrats mer än Knuff.

Programeffekter
Så långt har vi konstaterat i vilken grad som grupperna har förändrats efter
att ha tagit del av respektive insats. För att redovisa gruppernas utveckling
på ett jämförbart sätt har också effektstorleken beräknats för fyra av utfalls-
variablerna – dagar i arbete, problemdagar, klientskattning och intervjuar-
skattning. Effektstorleken används för att bedöma insatsernas effekter, och
resultatet vad området arbete och försörjning beträffar illustreras i figur 4:6.

För antal dagar i arbete, samt för intervjuar- och klientskattningen,
visar KrAmi-programmet stora effekter. Effektstorleken överstiger för
samtliga skattningar 0,8, vilket brukar betraktas som en mycket stor effekt.
Skillnaden gentemot frivårdsgruppen ligger mellan 1,6 och 0,8 enheter.
Vad gäller Knuff-programmet finner vi något mindre, men ändock tydliga,
effekter. Frivårdsgruppen visar ingen effekt för antal dagar i arbete eller
dagar med problem, men för intervjuar- och klientskattningarna syns mått-
liga effekter.
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Figur 4:6. Effektstorlek (ES) beräknad för antal dagar i arbete och
antal dagar med problem de senaste 30 dagarna samt för intervjuar-
skattningen och klientskattningen.
Förklaring: *-markeringarna betyder att skillnaderna är statistiskt signifikanta på 99 procents (***), 98
procents (**) och 95 procents (*) nivå. Gäller även samtliga tabeller nedan.
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Jämförelsen av effektstorleken bekräftar tidigare tendenser; KrAmi-pro-
grammet har stora effekter vad gäller arbete och försörjning. Knuffs effek-
ter är mindre men tydliga, och frivårdens effekter gör sig synliga i de två
olika skattningarna.

En avgörande fråga återstår att behandla: Är programgruppernas förbätt-
ring ett resultat av programmens arbete? Från metodkapitlet, kapitel 3,
minns vi att det finns en risk för felaktiga slutsatser om insatsens betydel-
se, om grupperna är olika redan före insatsen. Insatsens inverkan kan då
blandas samman med s.k. selektionsfaktorer.

I några avseenden skiljer sig frivårdsgruppen från programgrupperna
före insatsen. Exempelvis har frivårdsgruppen något högre utbildning och
längre arbetserfarenhet, vilket sannolikt ger denna grupp ett något bättre
utgångsläge när de söker arbete än KrAmi-gruppen. Det talar för att KrA-
mi-programmen har påverkat gruppen positivt. En annan selektionsfaktor
är skillnaden i ålder mellan KrAmi Malmögruppen och de övriga grupper-
na. Denna skillnad har korrigerats statistiskt vid variansanalyserna och kan
därför inte förklara skillnaden mellan program- och frivårdsgrupperna.

En annan fara för tillförlitligheten är så kallade tak- och golveffekter.
Antalet dagar i arbete/studier var mycket lågt vid första intervjun för
programgruppernas del, medan det för frivårdsgruppen däremot var högre,
och med mycket få dagar i arbete/studier vid första intervjun finns nästan
ingen möjlighet till försämring utan endast möjligheter till förbättring.
Eftersom KrAmi- och Knuff-gruppernas möjligheter till försämring är
obefintliga blir golveffekter möjliga.

Möjligheterna till förbättringar för frivårdsgruppen är å andra sidan
mindre. Men för att kunna tala om takeffekter bör möjligheterna till för-
bättringar vara obefintliga, och eftersom det finns stort utrymme för för-
bättring för frivårdsgruppens del, kan vi inte tala om takeffekter.

För att bedöma om den förbättring som vi har kommit fram till är en
programeffekt finns ytterligare två frågor att diskutera:

• Kan förbättringen hos programgrupperna bero på andra insatser än
programmen?

• Skulle klienterna av egen kraft, utan program, i lika stor omfattning ha
kunnat skaffa sig arbete?

För att bedöma den första frågan har vi tagit de kvalitativa intervjuerna till
hjälp (Nyström, 1999). I den studien tillfrågades samtliga klienter – både
i programgrupperna och i frivårdsgruppen – om händelser i det privata
livet eller andra hjälpinsatser som kan ha förekommit samtidigt med pro-
graminsatsen, och som kan ha bidragit till förändringen.

Där konstaterades att de som fullföljt KrAmi-programmet hade få
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myndighetskontakter utöver dem som tillhör programmet. Normalt var en
KrAmi-deltagare sysselsatt med programaktiviteter både dag- och kvälls-
tid, och få hade anledning att kontakta socialtjänsten av annan anledning
än att komplettera sitt socialbidrag. Ett mindre antal deltog i NA/AA
-möten8 som efterbehandling av missbruk och som komplement till pro-
grammet. Ett par av dem som har lämnat KrAmi hade sökt annan hjälp.
Vad gäller Knuff fanns ett något större inslag av andra samhällsinsatser
efter programtiden. Exempelvis hade fler i gruppen haft kontakt med
socialtjänsten och Arbetsmarknadsinstitutet, dvs. två myndigheter som
Knuff har ett nära samarbete med. Några av Knuff-deltagarna hade också
anvisats andra hjälpinsatser efter utskrivningen. Båda grupperna hade allt-
så få kontakter utanför programmet, och KrAmi-gruppens kontakter var
färre än Knuff-gruppens.

Frågan om gruppernas förmåga och möjligheter att själva skaffa arbete
kan även bedömas på andra sätt. Både KrAmi- och Knuff-gruppen har av
frivård respektive socialtjänst bedömts ha problem med att själva skaffa
arbete, eftersom dessa institutioner skulle sakna motiv att anvisa sina klien-
ter till program som KrAmi och Knuff, om klienterna redan har eller
bedöms kunna skaffa sig arbete. Även klienterna själva skulle sakna intres-
se för programmen om de inte behöver hjälp att få eller behålla ett arbete.

ASI-intervjuns fråga om behovet av hjälp visar på ett tydligt behov. I
KrAmi-gruppen bedömde endast 4 klienter, dvs. 7 procent, att de inte hade
behov av hjälp, medan hela 60 procent ansåg att de hade ett mycket stort
behov av hjälp. Klienterna gör med andra ord själva bedömningen att de
är i behov av hjälp.

Sammanfattningsvis har både KrAmi och Knuff-grupperna förbättrat
sin arbetssituation efter programmet. Vi har konstaterat förbättringar både
i sak och i subjektivt upplevda förbättringar. KrAmi-gruppen har förbättrats
avsevärt medan Knuff-gruppens förbättringar är mindre men otvetydiga. På
grund av att antalet dagar i arbete/studier och att antalet klienter som har
arbete inte har ökat i omfattning har vi dragit slutsatsen att frivårdsgruppens
faktiska situation inte har förbättrats. Däremot har den subjektiva upplevel-
sen av arbetssituationen förbättrats något. I synnerhet för KrAmi-gruppen
men också för Knuff-gruppen finner vi det vara en rimlig slutsats att
programmen har bidragit till förbättringen av klienternas arbetssituation.

Brott och kriminalitet
Kriminalitet är ett centralt problemområde, beaktat de målgrupper som vi
här har att göra med. En av frivårdens viktigaste uppgifter är att förebygga
återfall i brott. Även KrAmi arbetar med frivårdsklienter som har allvarli-
ga problem med kriminalitet och brott. Därför är det ett viktigt mål för
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KrAmi-programmen att hjälpa klienterna att undvika brottsligt beteende
och handlingssätt. Även Knuff-programmet, vars målgrupp dock i genom-
snitt har mindre problem med brottslighet och kriminalitet, arbetar med
deltagarnas sociala förmåga. Om insatserna lyckas bör vi därför finna
antingen färre eller oförändrat lågt antal brott och minskande problem med
kriminalitet.

För att studera i vilken grad gruppernas problem med kriminalitet och
brott förändras har vi använt tre av ASI-intervjuns frågor som indikatorer,
nämligen antalet dagar som ägnats åt olaglig verksamhet i syfte att tjäna
pengar, klienternas egen skattning av problemet och intervjuarnas skatt-
ning av problemet.

Brottslig verksamhet
Inledningsvis vill vi visa i vilken grad grupperna har ägnat sig åt brottslig
verksamhet. Figur 4:7 visar det genomsnittliga antalet dagar som grupper-
na ägnar åt brottslig verksamhet de senaste 30 dagarna före de två inter-
vjutillfällena.

För samtliga grupper är antalet dagar i brott få vid båda intervjutillfäl-
lena. Varken för KrAmi Malmö eller Knuff registreras någon brottsaktivi-
tet vid den första intervjun, medan KrAmi Örebro och frivårdsgruppen har
mindre än en dag i genomsnitt. Vid den andra intervjun förändras antalet
dagar i brott inte signifikant för någon av grupperna.

Antalet dagar som grupperna ägnar åt olaglig verksamhet i syfte att
tjäna pengar är alltså få, men hur många personer är inblandade i denna
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Figur 4:7. Förändring över tid i antal dagar av brottslig verksamhet i
syfte att tjäna pengar under de 30 senaste dagarna. Observera att
skalan kapats.
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olagliga verksamhet? För KrAmi-gruppernas del står 2 personer för brotts-
aktiviteterna, vid både första och andra intervjun. För frivårdsgruppens del
är det 9 personer, 20 procent, som står för brottsligheten vid den första
intervjun, medan antalet vid den andra intervjun sjunkit till 5 personer (11
procent) i frivårdsgruppen (Tabell B2:7 i bilaga 2). Antalet personer som
begått brott är alltså färre, men dessa få har ägnat sig åt fler brott vid andra
intervjun. Spridningen är något större i frivårdsgruppen än i de övriga
grupperna. Den uppgivna aktuella brottsaktiviteten är alltså låg, och för-
ändringen är inte signifikant för någon av grupperna.

Klient- och intervjuarbedömningar
När vi jämför de subjektiva uppfattningarna, klienternas egna och inter-
vjuarnas skattningar blir bilden något annorlunda.

Som tabellen nedan visar skattar KrAmi-gruppen i genomsnitt något
större problem än frivårdsgruppen vid den första intervjun. Knuff-grup-
pens skattningar är betydligt lägre. Både KrAmi-gruppernas och frivårds-
gruppens skattningar minskar vid den andra intervjun, medan Knuff-grup-
pens genomsnittliga värden ökar obetydligt. Intervjuarnas skattningar är
något högre vid den första intervjun och sjunker för samtliga grupper vid
den andra. För såväl klient- som intervjuarskattningen är skillnaderna
mellan grupperna signifikanta. En jämförelse visar att både klienternas
egna och intervjuarnas skattningar av problemen är signifikant lägre för
Knuff-gruppen än för KrAmi- och frivårdsgruppen.

En tydligare bild av förändringarna i klientskattningarna får vi när vi
jämför andelen i varje grupp som skattat sina problem som stora, dvs. med
3 eller 4 på en skattningsskala mellan 0 och 4. I figur 4:8 redovisas den
förändringen.

Tabell 4:2. Brott och kriminalitet – subjektiva bedömningar.

Typ av
skattningar

Tid KrAmi Knuff Frivården

Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD

Klientskattning före 1,35 1,42 0,33 0,91 0,93 1,18

efter 0,56 1,07 0,39 0,66 0,36 0,82

Intervjuar-
skattning

före 5,02 2,45 1,76 1,95 4,04 1,76

efter 1,67 2,13 1,42 2,29 2,31 2,46

Brott och krimi-
nalitet senaste 
30 dagarna

före 0,26 1,01 0,00 0,00 0,79 2,21

efter 0,23 1,40 0,05 0,23 0,84 4,49
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Mer än en fjärdedel av KrAmi-gruppen uppskattar att de har stora besvär
vid den första intervjun; andelen minskar betydligt vid den andra inter-
vjun, dvs. efter programmet. I Knuff-gruppen skattar mycket få att de har
stora problem med kriminalitet, och andelen har ökat till andra intervjun.
I frivårdsgruppen bedömer 15 procent att de har besvär med kriminalitet
vid första intervjun, men den andelen är betydligt mindre vid den andra
intervjun. Klienternas egen bedömning av problemen är alltså överraskan-
de låg, med tanke på att de har mycket lång erfarenhet av brott.

Intervjuar- och klientskattningarna utveckling visar signifikanta skill-
nader, och i figur 4:9 illustreras interaktionseffekter i klientskattningen.

I Knuff-gruppen, vars problem med kriminalitet var obetydliga vid
intervjun före programmet, är förändringen inte oväntat mycket liten. För
både KrAmi- och frivårdsgruppen visar skattningen däremot att proble-
men med kriminalitet minskar. KrAmi-gruppen, som vid den första inter-
vjun har de högsta värdena, minskar sina problem betydligt till den andra
intervjun. Även i frivårdsgruppen, vars skattningar vid den första intervjun
är något lägre än KrAmi-gruppens, uppfattas problemen som betydligt
mindre vid den andra intervjun.

Samtliga tre grupper bedömer problemen som relativt lika vid andra
intervjun, men förbättringen är störst i KrAmi-gruppen. Liknande interak-
tioner visar intervjuarskattningen; Knuff-gruppen skattar sina problem
som små vid båda tidpunkterna.

Hittills har vi sett att antalet brott minskar både i KrAmi- och frivårds-

KrAmi Knuff Frivårdsgruppen
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Före

Efter

Procent

Figur 4:8. Brott och kriminalitet – förändring i klienternas egen be-
dömning. Figuren visar den andel som bedömer att de har haft stora
problem med kriminalitet de senaste 30 dagarna före de två intervju-
tillfällena.
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gruppen. Likaså minskar den egna upplevelsen av problem med brott och
kriminalitet. För samtliga redovisade variabler finner vi vid första inter-
vjun oväntat låga värden med tanke på gruppernas tidigare problem med
brott och kriminalitet. Särskilt gäller detta KrAmi- och frivårdsgrupperna.
Förklaringen till de låga värdena kan finnas i en kombination av samver-
kande faktorer, och här kommer vi att diskutera tre av dessa.

För det första kan viljan att begå brott påverkas både av att klienterna
vid starten är medvetna om programmens krav och av att de fattat ett beslut
att söka hjälp för att förändra sitt liv. Dessa faktorer kan ses som en typ av
”behandlingseffekter” som påverkar före programmet. Om motiven för att
inte begå brott är starka kan även skattningarna av det slag som vi redovi-
sat tänkas bli lägre när man startar i programmet. Detta kan vara en
förklaring till att många klienter skattar sina problem som små vid första
intervjun.

För det andra har sannolikt några av de intervjuade klienterna inte
kunnat begå brott pga. vistelse på behandlingshem eller fängelse (Se tabell
2:4). Månaden före den första intervjun finns i KrAmi Örebro 10 personer
(37 procent) i häkte eller fängelse. I KrAmi Malmö är den sammanlagda
siffran 7 personer (25 procent), varav 5 personer i behandling och 2 per-
soner i fängelse. I Knuff-gruppen gäller det 1 person och i frivårdsgruppen
sammanlagt 7 personer, varav 4 i fängelse eller häkte och 2 på behandling.
För KrAmi-grupperna minskar andelen som har små möjligheter att begå
brott på grund av institutionsvistelse betydligt till den andra intervjun,
medan den i Knuff-gruppen ökar från drygt 5 procent till nästan 16 pro-
cent; i frivårdsgruppen förändras den inte nämnvärt. De som var på insti-
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Figur 4:9. Förändring i klientskattning för problem med brott och
kriminalitet. Figuren visar interaktionseffekter mellan de tre grupperna.
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tution har färre dagar av brottslig verksamhet, men skillnaden är för liten
för att säkra slutsatser skall kunna dras.

För det tredje kan risken för fängelse eller andra påföljder verka av-
skräckande. En person som dömts till villkorlig dom eller frivårdspåföljd
kan tänkas vara måttfull med brott så länge straffet avtjänas. Stora andelar
av frivårdsgruppen (84 procent) och KrAmi Örebro (70 procent) befinner
sig vid första intervjun i denna typ av kriminalvårdsåtgärder. Andelarna
minskar vid den andra intervjun. I KrAmi Malmö finner vi en mindre
andel vid första intervjun, och denna andel minskar ytterligare något vid
den andra intervjun – från 29 procent till 21 procent. Knuffs andel minskar
från 26 procent till 11 procent (Se tabell 3:4).

Det finns således rimliga förklaringar till att värdena vid första inter-
vjun är lägre än förväntade med tanke på de problem som grupperna
redovisat tidigare i livet. När värdena är låga vid första intervjun blir
utrymmet för förbättringar litet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det korta tidsperspektiv som
använts endast fångar de problem som är aktuella vid intervjutillfället.
Klienter i en redan tidigare påbörjad rehabiliteringsprocess kan redovisa
riktiga värden för den aktuella tiden, som dock inte ger en rättvisande bild
av det totala problemet. Vi har diskuterat ett antal påverkande faktorer som
har att göra med motivet, viljan och möjligheten att begå brott. Om denna
typ av faktorer är förklaringen till att de redovisade problemen är små bör
fortsatt låga värden – dvs. små problem – efter insats betraktas som ett bra
resultat. Med låga värden följer också ett begränsat utrymme för förbätt-
ringar.

Programeffekter
Kan man finna programeffekter trots de låga värdena? När effektstorleken
beräknas så att de olika gruppernas förändring blir jämförbar, noterar vi
trots allt vissa skillnader. Figur 4:10 illustrerar effektstorleken för dagar
med problem med brott, klient- och intervjuarskattningar.

För dagar med problem finner vi inga effekter för programgrupperna
och bara en liten negativ effekt för frivårdsgruppen. Däremot visar intervju-
ar- och klientskattningen större effekter. Effektstorleken visar att KrAmi-
gruppens förbättring är större än frivårdsgruppens, särskilt när det gäller
intervjuarskattningen. Knuff-gruppen visar ingen förändring, vilket förkla-
ras av låga värden redan före programmet. Skillnaderna mellan grupperna
i intervjuar- och klientskattning är signifikanta.

För programgruppernas del finner vi få dagar i brott och små positiva
förändringar, medan frivårdsgruppen har något fler dagar i brott och dessa
aktiviteter ökar även något. Samma mönster, med låga värden och små
förändringar för programgrupperna och litet högre värden och försämring

75



för frivårdsgruppen, visar sig även för antalet problemdagar.

Studerar vi däremot klient- och intervjuarskattningar finner vi ett annat
mönster. Både för programgrupperna och frivårdsgruppen förbättras vär-
dena något mer för KrAmi-gruppen än för frivårdsgruppen. Att antalet
brott och problemdagar minskar och visar mindre effekter än skattningar-
na av problemen, talar för att den låga brottsligheten före insats kan för-
klaras av att vilja och möjlighet saknas. Det faktum att programgruppernas
antal brott fortsätter att vara lågt efter programmet, och att deltagarnas
egna bedömningar av problemen indikerar mindre problem, bör kunna
förstås som ett positivt resultat av programmens arbete.

Familj och umgänge
En förbättring av klienternas förmåga att klara av sina personliga relatio-
ner och andra sociala situationer är viktiga mål för både KrAmi- och
Knuff-programmen. Genom att skapa goda relationer, som både bygger
upp förtroendet och kan fungera som stöd och förebild, försöker man
hjälpa klienterna att förbättra sina egna relationer. Även i frivårdens arbete
hämtas stöd från klientens sociala kontaktnät. En fråga av intresse är
därför om gruppernas problem med familj och umgänge har förändrats.

Några av ASI-frågorna har tjänat som indikatorer för förändringar
inom området familj och umgänge. Vi jämförde både i vilken grad grup-
perna är nöjda med sin familjesituation och antalet dagar med betydande
konflikter med familj och andra närstående. Dessutom har de tre typerna

Dagar med problem Intervjuarskattning Klientskattning*
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Figur 4:10. Brott och kriminalitet – effektstorlek (ES) för dagar med
problem med brott och kriminalitet de senaste 30 dagarna samt in-
tervjuarnas och klienternas skattningar.
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av bedömningar studerats – klienternas skattningar av problem med familj
och umgänge generellt och antalet problemdagar samt intervjuarens
skattningar av problem med familj och umgänge. Samtliga frågor gäller
de senaste 30 dagarna före respektive intervju.

Tillfreds med familjesituationen
Den första frågan gäller i vilken grad grupperna är tillfreds med sin famil-
jesituation. Hur stor andel av grupperna som är nöjda, likgiltiga eller
missnöjda med familjesituationen före respektive efter insatsen framgår
av figur 4:11.

De andelar av grupperna som vid första intervjun är nöjda är större i
frivårdsgruppen och Knuff-gruppen än i KrAmi-grupperna. Andelen nöjda
ökar i KrAmi-grupperna men skillnaden är signifikant endast för KrAmi
Malmö. Skillnaden mellan grupperna har med andra ord utjämnats vid den
andra intervjun.

En ASI-fråga som är mer inriktad på problem gäller antalet dagar med
allvarliga konflikter med familj eller umgänge. Vi har studerat konfliktda-
garna och hur de förändrats mellan intervjutillfällena för de fyra grupper-
na, men vi finner inga signifikanta förändringar för vare sig KrAmi, Knuff
eller frivårdsgrupperna. I Knuff-gruppen finns dock en tendens till fler
konfliktdagar, vilken till stor del kan förklaras av att det redovisas fler
konfliktdagar för kvinnorna (Se tabell B2:8 i bilaga 2).

Klient- och intervjuarbedömningar
Genom att jämföra klienternas skattningar får vi en bild av hur gruppernas
egna upplevelser av problemen förändrats. Klienternas egna skattningar
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Figur 4:11. Gruppernas tillfredställelse med familjesituationen vid de
både intervjuerna.
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av problem och problemdagar redovisas tillsammans med intervjuarnas
skattningar i tabell 4:3. För området familj och umgänge finns två typer av
klientskattningar – en för relationer till familjen och en för annat um-
gänge9.

Enligt klienternas egna bedömningar är problemen små vid den första
intervjun Vid den redovisar alla grupper värden som är lägre än 1 i genom-
snitt, vilket kan betraktas som lågt med tanke på att skattningsskalans
högsta värde är 4. Av de egna skattningarna att döma förbättras inte heller
problemen med familjerelationer vid den andra intervjun, vilket blir tyd-
ligt vid en jämförelse av värdena vid första och andra intervjun.

Liknande tendenser visar intervjuarnas bedömning, där intervjuarvärde-
na är låga vid den första intervjun och minskar marginellt. Bilden av för-
ändring blir densamma om vi studerar hur andelen som har skattat mycket
stora problem förändrats. Inga av skillnaderna är statistiskt signifikanta.

För KrAmi-gruppernas del framstår den bild som hittills tecknats som
motsägelsefull. Andelen som är tillfreds med sin familjesituation ökar sig-
nifikant till den andra intervjun, medan övriga indikatorer inte visar några
förändringar. KrAmi Malmö är betydligt mer tillfreds med sina familjeför-
hållanden, och även hos KrAmi Örebro finns en sådan tendens, medan
konfliktdagarna däremot snarare ökar och problemen med familjen tende-
rar att uppfattas som större. Hur skall vi tolka att klienterna är betydligt mer
nöjda med sin situation men att konfliktdagarna trots det inte minskar och
att klienterna dessutom i vissa fall skattar problemen som större?

Tabell 4:3. Familj och umgänge – subjektiva bedömningar.

Typ av
skattningar

Tidpunkt KrAmi Knuff Frivårdsgruppen

Intervju Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD

Klientskattning (1) Före 0,58 1,02 0,98 1,60 0,65 1,24

(2) Efter 0,67 1,12 0,82 1,29 0,39 0,88

Klientskattning,
annat umgänge

(1) Före 0,20 0,66 0,23 0,68 0,31 0,83

(2) Efter 0,32 0,77 0,39 0,91 0,21 0,53

Intervjuar-
skattning

(1) Före 2,84 2,44 3,43 2,66 2,24 1,65

(2) Efter 1,67 1,98 2,32 2,79 1,11 1,84
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För tolkningen har vi hämtat stöd i de kvalitativa intervjuerna, vilka
tyder på att många KrAmi-klienter omvärderat sitt umgänge med familjen
i en process som kan beskrivas ungefär på följande sätt: Försök att under
programtiden ändra sin livssituation har gjort att kontakterna med familjen
– föräldrar, partner, barn – har ökat och värderas nu som viktigare än under
tiden i fängelse eller i umgänget med kriminella eller missbrukare. Denna
tolkning stöds av siffrorna ovan som visar att man är mer nöjd med
familjesituationen.

Hur många som omvärderat sina relationer kan dock inte anges exakt,
eftersom ASI-intervjun varken fångar in förändringens referensramar, an-
talet kontakter eller kvaliteten i kontakterna.

Problem som rör relationer blir alltså vanligare när klienterna försöker
klara upp problemen, i stället för att smita ifrån dem. Klienterna får dess-
utom nya relationer under rehabiliteringsprocessen. En rimlig tolkning
kan vara att relationsproblemen har fått en annan innebörd vid andra
intervjun än vid den första. Om relationerna med familjen med program-
mets hjälp har kommit att upplevas som mer relevanta, och därför värda
större ansträngningar, skulle denna negativa förändring faktiskt kunna ses
som ett positivt resultat av programmens arbete (Nyström, 1999). Dess-
utom kan det tolkas som ett tecken på att deltagarna behöver fortsatt stöd.

Programeffekter
Vilka är då programeffekterna för området familj och umgänge? I figur
4:12 visas de beräknade effekterna för dagar med konflikter, samt klient-
och intervjuarskattningar för familj och övrigt umgänge.
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Figur 4:12. Familj- och umgänge – effektstorlek (ES) beräknad för
dagar med problem, intervjuarskattning och klientskattning.
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Inte heller när effektstorleken beräknas hittar vi signifikanta skillnader
mellan grupperna. Även om antalet dagar med konflikter förefaller ha
förändrats relativt mycket, blir skillnaderna inte signifikanta på grund av
att spridningen är stor.

Problemområdet familj och relationer ger en komplex bild av föränd-
ringarna över tid för KrAmi-gruppernas del. Medan indikatorn som visar
hur tillfreds klienterna är med familjesituationen visar en förbättring, så
visar övriga indikatorer att ingen förändring har ägt rum.

Missbruk
Vare sig KrAmi, Knuff eller frivårdsgruppen har behandling av missbruk
på sitt program. Personer med uppenbara missbruksproblem rekommen-
deras i stället ofta att genomgå behandling innan de tar del av program-
men. KrAmi Malmö har för detta ändamål samarbete med en särskild
behandlingsform – ProKrAmi.

Missbruk går enligt programmen i längden inte att förena med arbete
och ett accepterat socialt liv. En förbättring vad gäller arbete och familje-
situation kan dock medföra en förbättring i missbruket, och indirekt bör
därför alkohol- och narkotikamissbruk kunna påverkas av programmens
arbete.

För att studera förändringen av alkohol- och droganvändning har vi, på
samma sätt som för övriga områden, valt indikatorer ur ASI-intervjun som
ger ett mått dels på den faktiska användningen, dels på de intervjuades
subjektiva upplevelser och intervjuarnas bedömningar. De ASI-frågor
som indikerar faktisk användning är antal dagar av alkohol- respektive
narkotikaanvändning och pengar spenderade på alkohol respektive nar-
kotika.

För de subjektiva upplevelserna har tre frågor tjänat som indikatorer,
nämligen antalet dagar med alkohol- respektive narkotikaproblem, den
egna skattningen av alkohol respektive narkotikaproblem samt intervjuar-
nas skattningar av alkohol- respektive narkotikaproblem. Samtliga dessa
indikatorer gäller de senaste 30 dagarna före respektive intervjutillfälle.

Aktuellt missbruk
Enligt samma mönster som tidigare börjar även denna redovisning av
missbruksproblemen med faktiska förhållanden. Hur mycket alkohol re-
spektive narkotika förbrukar klienterna vid tiden för de två intervjuerna?
I figur 4:13 redovisas faktisk användning av alkohol respektive narkotika
de senaste 30 dagarna före första respektive andra intervjun.

Vid den första intervjun använder KrAmi-grupperna alkohol i genom-
snitt knappt 2 dagar, medan värdena för Knuff- respektive frivårdsgruppen
ligger nära 1 dag. Vid den andra intervjun minskar användningen av

80



alkohol något i KrAmi Malmögruppen och Knuff-gruppen, medan alko-
holanvändningen endast förändrats litet i KrAmi Örebrogruppen. Föränd-
ringarna är dock små och inte statistiskt signifikanta.

Figur 4:13 visar också att det aktuella missbruket av narkotika i samt-
liga grupper är litet vid det första intervjutillfället. För KrAmi Malmö-
gruppen och frivårdsgruppen registreras fler missbruksdagar, frivårds-
gruppen har flest dagar medan Knuff-gruppen inte har några dagar alls av
missbruk. Ingen grupp missbrukar mer än 3 dagar i genomsnitt. Vid den
andra intervjun förändras missbruket inte nämnvärt för KrAmi-grupperna.
Frivårdsgruppens narkotikaanvändning ökar, men inte heller denna skill-
nad är statistiskt signifikant. Missbruket av alkohol och narkotika, vilket
var måttligt före programmen, förändras alltså inte nämnvärt.

När vi studerar hur mycket pengar som grupperna lägger ut på alkohol
och narkotika får vi en bild som liknar den för antalet missbruksdagar, men
ingen av skillnaderna är statistiskt signifikanta.

Klient- och intervjuarbedömningar
Även de subjektiva måtten visar att förändringarna är små vad gäller
alkohol- och narkotikaproblem. I tabell 4:4 och 4:5 finns klienternas egna
skattningar och dagar med problem, samt intervjuarskattningarna.

KrAmi Örebro KrAmi Malmö Knuff Frivårdsgruppen
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Alkoholanvändning intervjutillfälle 1

Alkoholanvändning intervjutillfälle 2

Narkotikaanvändning intervjutillfälle 1

Narkotikaanvändning intervjutillfälle 1

Antal dagar

Figur 4:13. Förändring av alkohol- och narkotikaanvändning.
Figuren visar antalet dagar av alkoholanvändning och narkotikamissbruk för varje grupp i genomsnitt
de senaste 30 dagarna före respektive intervju. Alkoholanvändning är en sammanslagning av svaren
på två ASI-frågor, nämligen ”alkohol regelbunden användning” och ”alkohol till berusning” antal dagar
de senaste 30 dagarna som sedan dividerats med två. Som mått på narkotikamissbruket har ett index
konstruerats genom att addera de sju vanligaste narkotikapreparaten.
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Klienternas egna skattningar av alkoholproblemen är låga och antalet
problemdagar få vid den första intervjun, och de förändras obetydligt till
det andra intervjutillfället i samtliga tre grupper. Intervjuarna skattar samt-
liga gruppers problem med alkohol som lägre vid den andra intervjun.
Ingen av skillnaderna är dock signifikanta.

Även narkotikaproblemen är enligt klienternas egna bedömningar små
vid den första intervjun, och de låga skattningarna sjunker ytterligare
något vid den andra intervjun. Antalet problemdagar var knappt 4 vid
första intervjun för KrAmi-gruppen, för frivårdsgruppen var antalet 2,5
dagar medan Knuff inte registrerar några problemdagar alls. I samtliga

Tabell 4:4. Alkoholproblem – subjektiva bedömningar.

KrAmi Knuff Frivården

Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD

Klientskattning Före 0,49 1,01 0,02 0,11 0,40 0,84

Efter 0,32 0,84 0,03 0,11 0,23 0,64

Intervjuar-
skattning

Före 3,25 3,05 1,67 1,93 2,10 2,35

Efter 0,93 1,87 0,58 2,06 1,47 1,92

De senaste 
30 dagarna

Före 2,47 7,72 0,24 1,09 1,69 6,01

Efter 1,49 6,01 0,32 1,38 1,07 4,63

Tabell 4:5. Narkotikaproblem – subjektiva bedömningar.

KrAmi Knuff Frivården

Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD Medel-
värde

SD

Klientskattning Före 0,92 1,26 0,12 0,44 0,80 1,33

Efter 0,59 1,10 0,05 0,23 0,28 0,79

Intervjuar-
skattning

Före 3,63 3,34 1,33 2,18 3,04 2,85

Efter 1,60 2,10 0,26 0,73 1,72 2,75

De senaste 
30 dagarna

Före 3,78 9,26 0,00 0,00 2,54 6,77

Efter 2,53 7,61 0,21 0,92 2,53 7,61

82



grupper minskar värdena för klienternas egna bedömningar något mellan
intervjutillfällena. Intervjuarnas bedömningar visar också på minskande
problem med narkotika. Det finns dock ingen signifikant skillnad över tid,
och inga signifikanta interaktioner för området narkotika, men Knuff-
gruppen har signifikant lägre egna skattningar av problem med narkotika
jämfört med de övriga två grupperna. För alkoholproblem finner vi en
signifikant interaktion i intervjuarskattningen, vilken framgår av figur
4:14 ovan.

Att döma av intervjuarnas bedömning har KrAmi-gruppen större alko-
holproblem än de övriga två grupperna vid den första intervjun. I den
gruppen minskar även problemen mest, och som vi kan se skattas proble-
men i KrAmi-gruppen till och med lägre än frivårdsgruppens vid den
andra intervjun. Vad beträffar klienternas egna bedömningar finner vi
också en interaktionstendens. Problemen minskar lika mycket i KrAmi-
och frivårdsgrupperna, men intervjuarskattningarna visar en större positiv
förändring än vad klientskattningarna gör i KrAmi-gruppen.

Så långt har vi konstaterat att Knuff-gruppen bedömer sina problem
som små vid första intervjun, medan både KrAmi-grupperna och frivårds-
gruppen bedömer problemen som större – även om det sker en förbättring
över tid i både KrAmi-grupperna och frivårdsgruppen. Intervjuarnas skatt-
ningar visar, i likhet med bedömningarna av alkoholproblemet, störst för-
bättring för KrAmi-gruppen.

Med tanke på gruppernas långa erfarenhet av missbruksproblem tidiga-
re i livet är de värden vi noterat vid den första intervjun lägre än förväntat,

Före Efter
0

1

2

3

4
Krami

Knuff

Frivårdsgruppen

Intervjuarskattningar

Figur 4:14. Alkoholproblem – förändring av intervjuarskattning över
tid. Figuren visar interaktionseffekter mellan de tre grupperna. Obser-
vera att skattningsskalan som går från 0 till 9 har kapats.
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både vad gäller faktisk förbrukning och skattningar. De kvalitativa inter-
vjuerna ger belägg för att flertalet av de intervjuade befinner sig i en redan
tidigare påbörjad rehabiliteringsprocess. För flertalet av de intervjuade var
de studerade insatserna inte det första steget i rehabiliteringsprocessen;
snarare togs steget in i programmet i ett senare skede av en ofta lång process
(Nyström, 1999). Detta förhållande kan påverka värdena olika:

• Dels kan det föra med sig, som för problemområdet kriminalitet, att de
inte kunnat missbruka. De som tiden före första intervjun t.ex. deltagit i
behandling eller i kriminalvård har små möjligheter till aktivt missbruk.

• Dels kan de som är villkorligt dömda ha goda drivkrafter att inte an-
vända narkotika, eftersom det är olagligt och kan leda till brott eller
misstanke om brott.

• Dels kan de som står i begrepp att delta i ett program försöka avstå från
missbruk, eftersom det inte är förenligt med deltagande eller med deras
egen rehabiliteringsplan.

Alla dessa förhållanden gör sammantaget att de låga värdena vid första
intervjun är rimliga, och med låga värden vid första intervjun finns små
möjligheter till förbättringar. Minskningen förklaras däremot inte.

Programeffekter
Missbruksproblemen i de tre grupperna visar små effekter för dagar med
problem, men större för skattningarna. I figurerna 4:15 och 4:16 visas
effekter av alkohol respektive narkotika.

Dagar med problem Intervjuarskattning Klientskattning
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
KrAmi

Knuff

Frivård

ES-värden

Figur 4:15. Alkoholproblem – effektstorlek (ES) för dagar med pro-
blem, samt intervjuarnas och klienternas egna bedömningar.
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För intervjuarskattningen visar KrAmi-gruppen en signifikant större ef-
fekt vad beträffar alkoholproblemet än frivårdsgruppen. I övrigt är förän-
dringar för alkoholmissbruk måttliga.

För narkotikamissbruk finner vi liknande tendenser. Intervjuarskatt-
ningarna visar relativt stora effekter för KrAmi samt måttliga effekter för
Knuff- och frivårdsgruppen. Effekterna är mindre för klientskattningar.
Skillnader mellan de tre grupperna är dock inte signifikanta.

Som framställningen har visat, så redovisas små alkohol- och miss-
bruksproblem vid första intervjun och även förändringarna är små. Sanno-
likt har klientgrupperna med programmens hjälp lyckats behålla en låg
problemnivå, och missbruksproblemen har även förbättrats något. Med
tanke på att KrAmi-grupperna, i likhet med frivårdsgruppen, haft stora
problem tidigare i livet, och att många i KrAmi-gruppen befinner sig i en
rehabiliteringsprocess som påbörjats före starten i programmen, finner vi
det rimligt att tolka de små problemen vid andra intervjun och den positiva
utvecklingen som en trolig effekt av programmens arbete.

Sammanfattning
Avslutningsvis sammanfattas klienteffektstudiens resultat för var och en
av insatserna.

För KrAmi-programmens del är förbättringen påfallande vad gäller
området arbete och försörjning. Både indikatorerna för faktisk förändring
och de subjektiva bedömningarna pekar i samma positiva riktning. Majo-
riteten av de klienter som fullföljt programmen har arbete vid tiden för

Dagar med problem Intervjuarskattning Klientskattning
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Figur 4:16. Narkotikaproblem – effektstorlek  (ES) för dagar med pro-
blem, samt intervjuarnas och klienternas egna bedömningar.
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uppföljningsintervjun. Vi har inte funnit några andra förklaringar till för-
bättringen och har därför dragit slutsatsen att KrAmi-programmen med
stor sannolikhet har bidragit till den avsevärda förbättringen. KrAmi byg-
ger sitt program på teorin att arbete och försörjning är det första och
grundläggande steget för ett socialt accepterat liv innanför lagens råmär-
ken, utan missbruk och med en ”normal” alkoholförbrukning.

Inom området familj och umgänge pekar en av indikatorerna på för-
bättring, nämligen att gruppen har blivit betydligt mer nöjd med sina
familjeförhållanden.

För områdena brott och kriminalitet samt missbruk visar samtliga indi-
katorer låga värden redan före programmen, vilket är förvånande med
tanke på klienternas stora problem tidigare i livet. Den mest sannolika
förklaringen är att klienterna befann sig i ett skede av rehabilitering där
både viljan och möjligheten att begå brott och missbruka är begränsad.
Många klienter befann sig redan vid programstarten i en rehabiliterings-
process, och ungefär en tredjedel befann sig i fängelse eller i behandling
tiden före programmet.

Trots de låga värdena före programmen visar indikatorerna på vissa
förbättringar. Framför allt pekar intervjuarnas bedömningar på en förbätt-
ring, medan förändringen i faktiskt antal brott och dagar av missbruk är
mindre. Indikatorerna pekar på små problem såväl för kriminaliteten som
för missbruk efter programtiden. Det talar för att KrAmi-programmen
lyckats genomföra programmet i enlighet med sin programteori.

Knuff-gruppen är mer heterogen i sin sammansättning, men även här är
arbetslöshet ett genomgående problem som programmet försöker lösa
genom att steg för steg förbereda klienterna för studier eller arbete. Resul-
taten visar att de största förbättringarna även för Knuff-gruppens del finns
inom området arbete och försörjning. Den förbättring som vi har sett för
Knuff-gruppens del beror till största delen på att flera påbörjat utbildning.
Förbättringen är mindre än för KrAmi-gruppen, men den kan ändock
betraktas som måttlig, och resultatet kan betraktas som följdriktigt med
tanke på programmets inriktning.

I något annan riktning pekar den mindre ökningen av de egna inkoms-
terna, liksom den mindre minskningen av bidrag från trygghetssystemen.
Dessa siffror döljer dock den grupp som påbörjat studier.

Knuff-gruppen blir efter programmet mer nöjd med sin familjesitua-
tion, medan övriga indikatorer för området familj och umgänge inte pekar
på någon förändring. Eftersom de klienter som tidigare i livet haft stora
problem med kriminalitet och missbruk är få, finner vi låga värden för
problem med missbruk och kriminalitet före programmet; även effekterna
är små eller måttliga.

På grund av att Knuff-gruppen är heterogen, och att effektstudien mis-
sade 7 klienter, är resultaten för Knuff-programmets del osäkra. Men
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förändringarna vad gäller framför allt studiesituationen talar för att pro-
grammet har bidragit till gruppens förbättring.

Frivårdsgruppen liknar i de flesta avseenden KrAmi-gruppen, med
den skillnaden att deras sociala resurser är något bättre. Det visar sig bland
annat i högre utbildningsnivå och längre erfarenhet av arbete tidigare i
livet. Vid mätningen före frivårdsinsatsen fann vi också en bättre arbets-
situation. Det är fler i frivårdsgruppen som har jobb före insatsen, än det
är i programgrupperna.

Enligt de indikatorer som mäter den faktiska arbetssituationen föränd-
ras inte frivårdsgruppen nämnvärt, men däremot finner vi en måttlig för-
bättring i klienternas och intervjuarnas bedömningar.

Sammanfattningsvis finner vi att det finns en stor skillnad mellan de
två frivårdsgrupperna vad gäller arbete och försörjning. Brott och miss-
bruk förändras inte i gruppen, och vi finner endast små och måttliga
effekter i skattningarna för alkohol- och narkotikaproblem.

Att jämföra och generalisera resultat
När man vill förklara effekter är det, som poängterades inledningsvis, av
stor vikt att insatsen inte blandas samman med andra faktorer som också
kan ha påverkat resultatet. Där nämndes några exempel på faktorer som
lätt kan sammanblandas med insatsen:

• Personlig mognad

• Personlig historia

• Undersökningseffekter

• Selektionseffekter

• Bortfall

• Statistiska effekter.

Den största risken vid kvasiexperimentella undersökningar som klient-
effektstudien, är att man blandar samman programeffekter med klienter-
nas personliga mognad och personliga historia. En viss kontroll över
klienternas personliga historia har vi dock fått i den här studien genom de
kvalitativa efterintervjuerna. Mognaden kontrolleras till viss del med jäm-
förelsegrupperna. Bortfallet, som inkluderas i studien, kan vi helt bortse
ifrån.

Vi försökte även göra frivårdsgruppen så lika KrAmi-grupperna som
möjligt med kriterier för urvalet vad beträffar motivation, ålder, erfarenhet
av missbruk och brott. Som konstaterades i kapitel 2, så lyckades det i
stora delar – men inte helt. Det finns därför olikheter och sannolikt också
selektionsfaktorer som kan sammanblandas med insatsernas påverkan.

Även olikheter mellan grupperna före insatsen kan göra jämförelser
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problematiska. De viktigaste skillnaderna i den här studien gäller ålder,
sociala resurser och erfarenhet av brott och missbruk. Hur dessa skillnader
kan tänkas påverka jämförelsen skall kort diskuteras nedan.

Skillnader mellan grupperna
När det gäller ålder skiljer sig KrAmi i Malmö från de övriga. I genomsnitt
är gruppen ungefär fem år yngre än de andra grupperna, vilket är en
skillnad som är relativt stor med tanke på att vi har att göra med unga
personer.

Hur kan ålder och social förändring hänga ihop? Med stigande ålder
ökar risken att en klient har skaffat sig lång erfarenhet av brott och miss-
bruk, fast förankring i kriminella gäng och stark missbrukaridentitet. Det
talar för att man lättare hjälper yngre, som har kortare erfarenhet och
mindre fast förankring. I samma riktning talar det faktum att unga befinner
sig i en fas av sin utveckling som gör dem mer öppna för förändring. De
yngre klienterna i KrAmi Malmö skulle då lyckas även utan hjälp.

Som vi kommer ihåg skiljer sig dock inte Malmögruppens erfarenheter
av kriminalitet, brott och missbruk från övriga grupper, trots att den är
yngre. Utifrån sin debut i de tidiga tonåren har gruppen redan vid 22-års-
åldern lång erfarenhet (Nyström & Soydan, 1999 sid. 21). Sannolikt är
därför debutålder och erfarenheternas längd en mer relevant faktor än den
biologiska åldern, och i det avseendet skiljer sig inte Malmögruppen från
de övriga. Om unga är mer mottagliga för förändring skulle det alltså
underlätta rehabiliteringen men för den skull inte minska dess betydelse.

I missbruksforskningen diskuteras huruvida missbrukare med stigande
ålder och tilltagande mognad tenderar att tröttna på avigsidorna, och där-
för vill upphöra med missbruket av egen kraft. Det kallas ibland för mog-
nad, ibland för naturlig utveckling och ibland för självläkning (se t.ex.
Blomqvist, 1999 sid. 83–87). Äldre klienter skulle då ha större benägenhet
att sluta av egen kraft. Om självläkning är en naturlig process som kommer
med stigande ålder skulle man särskilt i grupper med äldre riskera en
sammanblandning av programeffekter och naturlig förändring. Program-
mens insatser skulle då överskattas. Men eftersom vi har jämfört hela
KrAmi-gruppen, dvs. både Malmögruppen och Örebrogruppen, som en
grupp, får åldersskillnaden mindre betydelse.

I fråga om sociala resurser fanns vissa skillnader mellan frivårdsgrup-
pen och KrAmi-programmen, vilka gjorde sig synliga i en kombination av
faktorer som kan tänkas förstärka de sociala resurserna. I frivårdsgruppen
fanns nämligen färre invandrare, högre utbildningsnivå, längre erfarenhet
av arbete samt bostadsorter med färre kriminellt belastade. Möjligheterna
att klara sig själv med stöd i sin närmaste omgivning bör vara större för
personer eller grupper som har större sociala tillgångar och resurser, samt
färre möjligheter till brott och missbruk. Det ökar risken för samman-
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blandning med de effekter som uppmätts. När vi jämför KrAmi-program-
men med frivårdsgruppen är det därför möjligt att programeffekterna un-
derskattas.

Trots olikheter i sociala resurser är KrAmi-grupperna och frivårds-
gruppen relativt lika när vi ser till erfarenheten av kriminalitet och miss-
bruk. Däremot skiljer sig Knuff med sin mer heterogena målgrupp. Knuff-
gruppen består av en blandning av klienter med stora problem med krimi-
nalitet och brott, personer vars problem mer kan kännetecknas av social
oro samt personer som inte har några problem med missbruk eller asocia-
litet. Dessutom är psykologiska problem vanliga. I gruppen finns också
fler kvinnor än i de två andra grupperna. På grund av olikheterna blir
jämförelser svåra och slutsatserna mycket osäkra.

De insatser som vi studerat har olika inriktning, mål, metoder och
arbetssätt. Dessa är medvetet sökta olikheter som gör jämförelser me-
ningsfulla. Trots det bör man i bedömningarna ta hänsyn till olikheter i mål
och inriktning. Om Knuff har studier som mål för sin verksamhet, och
KrAmi har arbete som mål, kan Knuff-gruppens resultat inte värderas på
samma sätt. Vi kan t.ex. inte förvänta oss samma omfattning av anställning
och självförsörjning i Knuff-gruppen. Variabeln studier finns dock med i
några av de indikatorer som har använts som t.ex. antalet dagar i arbete
eller studier, klienternas egen och intervjuarnas bedömningar samt de
effektmått som rör detta.

Det finns också vissa statistiska effekter som kan sammanblandas med
resultaten. Vid några tillfällen har vi nämnt golv- och takeffekter. För en
grupp som före insatsen i genomsnitt har små problem är möjligheten till
en ytterligare minskning av problemen små. I en grupp som däremot i
genomsnitt har mycket stora problem finns nästan enbart möjligheter till
förbättring; dessa kan helt enkelt inte undvikas.

I sådana extremlägen kan en typ av statistiska effekter uppkomma.
Exempelvis riskerar vi att överskatta programgruppernas förbättring i för-
hållande till frivårdsgruppen när det gäller arbete och försörjning, där
problemen för programgrupperna var extremt låg vid första intervjun.
Som vi kommer ihåg hade programgruppernas vid första intervjun mycket
låga värden vad gäller kriminalitet och missbruk, och då finns det en risk
att alla förändringar blir försämringar, och man därigenom riskerar att
underskatta förbättringen.

Skillnader i omgivningen
Både klienter och insatser påverkas av externa faktorer som har med
omgivningen och samhällsutvecklingen att göra. Det finns några omgiv-
ningsfaktorer som har särskild relevans med tanke på de studerade verk-
samheternas mål och studiens utfallsvariabler. Det kan gälla arbetsmark-
nadens utveckling, skillnader i tillgången på arbete och omfattningen av
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de problem som har att göra med brott och missbruk. De insatser som vi
har studerat finns på olika orter, och även omgivningsfaktorer kan därför
bidra positivt eller negativt till gruppernas utveckling. Det finns en risk att
de blandas samman med insatsernas effekter, och därför skall vi kort
diskutera på vilket sätt skillnader i omgivningen kan påverka resultaten.

De verksamheter som vi jämfört är inriktade på arbete och försörjning.
Skillnader vad gäller arbetstillfällen, den lokala arbetsmarknaden och ar-
betsmarknadsutvecklingen kan därför påverka resultaten. För att undvika
påverkan av lokala skillnader mellan Örebro- och Malmöregionen valde
vi att slå ihop de två KrAmi-grupperna och de två frivårdsgrupperna vid
bearbetningen. Eftersom båda till lika stor del finns i båda regionerna bör
därför inte regionala skillnader påverka resultaten.

När vi däremot jämför de enskilda insatserna/grupperna kan lokala
skillnader ha påverkat resultatet. Malmö hade vid materialinsamlingens
början 1996 en svag arbetsmarknad som dock började förbättras i och med
byggandet av Öresundsbron. Eftersom materialinsamlingen för frivårds-
gruppens del genomfördes ungefär ett år senare är det inte omöjligt att
frivårdsgruppen i högre grad än KrAmi hunnit påverkas av den goda
arbetsmarknadsutveckling som började ta fart efter 1997.

Även de variationer som finns mellan orterna vad gäller kriminalitet
och missbruk kan på olika sätt bidra till skillnader i resultat. Närheten till
Köpenhamn har medfört att både Malmö och Helsingborg är tungt belas-
tade vad gäller kriminalitet och missbruk. Denna skillnad elimineras dock
när vi slår ihop KrAmi-grupperna och frivårdsgrupperna. Jämför vi däre-
mot de enskilda insatserna kan skillnaden, precis som skillnaden på arbets-
marknaden, tänkas påverka resultaten.

Generaliserbarhet
Är klienteffektstudiens resultat allmängiltiga, eller gäller resultatet endast
de specifika insatser som studerats? Det är den sista frågan som skall
diskuteras.

Även om vi har försökt att uppnå generaliserbarhet genom att studera
två KrAmi-program och flera frivårdsinsatser är frågan om generalitet
svår att besvara. Ett problem i sammanhanget är att klienteffektstudier av
liknande grupper i svenska förhållanden saknas. Vi saknar därför jämfö-
relsematerial som hjälper oss med bedömningen av resultaten. Det är alltså
svårt att besvara frågan om hur generaliserbara resultaten är. Därför kom-
mer vi i stället, vilket framgår av nästa kapitel, relatera resultaten till
internationella studier.

Empiriska studier av antisocialt beteende brottas med vissa problem av
generellt art. En klients problem med brott skapar och leder till andra
problem. I brotts- eller missbrukarkarriären läggs nya problem till tidigare
på ett kumulativt sätt. Med brott och avvikande beteende följer alltså
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samtidiga problem inom andra områden som t.ex. missbruk, arbete eller
bostadsproblem. Traditionella forskningsstrategier, som baseras på stora
populationer och fastställer samband mellan olika variabler, tenderar att
maskera eller dölja de specifika mönster som en icke accepterad social
utveckling hos individer följer.

Ett botemedel som Stattin och Magnusson (1996) föreslår är att person-
centrerade forskningsmodeller används som komplement, så att man kan
följa individuella levnadsbanor och mäta flera utfallsvariabler samtidigt.
Därmed får man en helhetsbild av enskilda individer.

Klienteffektstudien har visserligen vissa svagheter i fråga om jämför-
barhet. Men styrkan är i stället att utfallsvariablerna spänner över flera
livsområden och därför ger inte endast en bredare utan även en mer nyan-
serad bild än de studier som använder endast en utfallsvariabel.
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5. Programeffekter 
5. – i belysning av annan forskning

Vi kommer här att ta hjälp av den internationella forskningen inom områ-
det för att belysa klienteffektstudiens resultat och visa hur våra resultat
förhåller sig till resultaten av den internationella forskningen. Kapitlet
inleds med en översikt över den internationella forskningen om program-
effekter inom kriminalvårdens område.

Från ”ingenting hjälper” till ”vad hjälper?”
Internationellt har den utvärderingsforskning som rör rehabiliteringsinsat-
ser för kriminella stadigt ökat de senaste decennierna, och den har nu en
betydande omfattning. Som en följd av detta har också antalet forsknings-
översikter som samlar och sammanfattar forsknings- och utvärderingsre-
sultat ökat. En sammanfattning av de viktigaste forskningsöversikternas
resultat ger en samlad bild av kunskapsläget och samtidigt en bakgrund till
det perspektivskifte som ägt rum inom området de senaste decennierna.

Inom kriminalvårdens område har frågan om olika insatsers värde för
klienterna diskuterats livligt i flera decennier. Under 1970-talet kom den
amerikanske forskaren Robert Martinson fram till slutsatsen att varken
utbildning, uppfostran eller psykoterapi märkbart reducerade återfall i
brott (Martinson, 1974). Slutsatsen fick stöd av hans samtida kollegor i
USA och Storbritannien. De menade att det saknas belägg för att insatser
av det här slaget förbättrar klienternas situation. Uttrycket ”nothing
works” (ingenting hjälper) blev ett samlande begrepp för den pessimistis-
ka hållning som tolkningen av forskningsresultaten förde med sig.

Samtidigt kritiserades forskningen för allvarliga metodologiska pro-
blem. Kritikerna menade att de experimentella forskningsdesigner som
använts var bristfälliga, och att variationen var så stor att entydiga slutsat-
ser omöjligt kunde dras. Det fick Martinson att revidera sin uppfattning,
och 1979 drog han tillbaka sin tes (McGuire & Priestley, 1995). Men trots
Martinsons omvärdering fortsatte tesen att spridas bland såväl forskare
som politiker, opinionsbildare och praktiker. Under 1980-talet publicera-
de ”Panel on research on rehabilitative techniques”, en expertgrupp under
den amerikanska National Academy of Sciences, flera forskningsöversik-
ter som visade att det vetenskapliga underlaget var för svagt för att man
skulle kunna dra några slutsatser om behandlingseffekter. Problemet, me-
nade gruppen, var inte behandlingen i sig utan utvärderingarnas kvalitet.

Med det växande antalet utvärderingar av klienteffekter har också an-
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talet forskningsöversikter blivit allt fler. I mitten av 1990-talet fanns un-
gefär 25 metaanalyser av betydelse, med information från hundratals kon-
trollerade studier med experimentell eller kvasiexperimentell design. Des-
sa studier ger belägg för att behandling faktiskt ger resultat (Gendreau,
1995, sid. 117).

Genom utvecklingen av metaanalysmetoden har också behandlingsef-
fekter kunnat knytas till insatsernas innehåll10. Genom att vissa behand-
lingsfaktorer, eller kombinationer av faktorer, identifierades kunde också
sambandet mellan dessa faktorer och de visade effekterna beräknas. Det
empiriska underlaget och argumenten för att vissa insatser har effekt rap-
porterades till den amerikanska kongressen i en rapport om brottsförebyg-
gande åtgärder. Denna rapport kom att distribueras till cirka 16 000 be-
slutsfattare, vilket ytterligare förstärkte det perspektivskifte som hade bör-
jat ta form i USA (Sherman m.fl., 1997). Man hade visat att vissa insatser
lyckas minska återfall i brott, åtminstone för vissa grupper (Andrews &
Bonta, 1994).

Med dessa resultat kom påståendet ”nothing works ” att ersättas med
frågan ”what works?” (vad hjälper?). Men trots de belägg som talar emot
att ingenting hjälper, så finns det ännu i dag forskare och kriminalpolitiska
debattörer som vidmakthåller att det saknas vetenskapliga bevis för att
behandling har effekt (McGuire & Priestley, 1995).

Frågan om effekterna av olika samhällsinsatser har behandlats av två
statliga utredningar i Sverige. Den ena är Utredningen om tvångsvård i
socialtjänsten (SOU 1992:18) som konstaterar att kunskapen om effekter-
na av vård och behandling inom § 12-vården är begränsad. Den andra är
Ungdomsbrottskommittén (SOU 1993:35) som i sitt betänkande kommer
fram till att samhällsingripanden mot yngre kriminella inte visar några
positiva effekter.

Som Bengt Daleflod konstaterar (1996) har vi i Sverige saknat både
tradition och intresse för att utvärdera behandlingsinsatser. Såväl forskare
som praktiskt verksamma behandlare har intagit en negativ hållning till
möjligheten att studera behandlingseffekter. Alltför länge har vi också
avskärmat oss från de internationella forskningsresultaten. Det har medfört
en brist på utvärderingar, vilket gör att vi i stort sett saknar svenska studier
om vilka åtgärder som leder till gynnsamma eller mindre gynnsamma
effekter för klienterna. I stället för att vård och behandling utformats på
basis av sådan kunskap har ideologiska skiftningar och opinionssvängning-
ar styrt dess utformning och innehåll, menar Daleflod (1996, sid. 396).

Inte förrän i mitten av 1990-talet, när Kriminalvårdsstyrelsen anordna-
de sina ”What Works”-konferenser, började vi i Sverige ta till oss den
internationella forskningens resultat.
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Vad lär oss tidigare forskning?
De första metaanalyserna inom kriminalvårdens område gjordes av de två
kanadensiska forskarna Paul Gendreau och Robert Ross (Gendreau & Ross,
1979; Ross & Gendreau, 1980). De sammanställde resultaten av utvärde-
ringar vad gällde 95 program för rehabilitering av unga kriminella. Bland
dessa utvärderingar fanns också några som gällde behandlingsprogram
inriktade på alkohol- och narkotikaproblem. Genom att kategorisera be-
handlingsprogrammen utifrån deras särdrag kunde de två forskarna visa att
vissa typer av program under vissa förutsättningar hade positiva effekter.

Gendreaus och Ross analyser följdes av allt mer sofistikerade forsk-
ningsöversikter och metaanalyser (Andrews & Bonta, 1994; Andrews
m.fl., 1990; Izzo & Ross, 1990; Lipsey, 1992; Palmer, 1983).

De senaste två decennierna har flera forskare gjort sammanställningar
av metautvärderingarnas resultat. Exempelvis visar Paul Gendreau (1996)
och Ted Palmer (1996) i var sitt kapitel i boken ”Choosing correctional
options that work” vilka typer av behandlingsprogram som har gynnsam-
ma och mindre gynnsamma effekter. På svenska finns Bengt Daleflods
(1996) forskningsöversikt som bygger på drygt tio metaanalyser som pub-
licerats sedan mitten av 1980-talet.

Kortfattat sammanfattar vi här olika forskningsresultat när det gäller
behandling inom kriminalvårdsområdet. I första hand baseras framställ-
ningen på två artiklar av Mark Lipsey – ”Juvenile delinquency treatment.
A meta-analytic inquiry into the variability of effects” (1992) samt ”What
do we learn from 400 research studies on the effectiveness of treatment with
juvenile delinquents” (1995). Dessa kompletteras med Paul Gendreaus
(1996) och Ted Palmers (1996) respektive sammanställningar av ett antal
forskningsöversikter. Gendreau rapporterar sina resultat i ”The principal of
effective intervention with offenders” (1996) och Palmer sina i ”Program-
matic and nonprogrammatic aspects of successful intervention” (1996).

De tre forskarna kompletterar varandra; Lipsey presenterar resultaten
av en egen metaanalys av 443 effektstudier, medan Gendreau och Palmer
sammanställer andra metaanalysers resultat. De refererade studierna redo-
visar dock endast en utfallsvariabel, nämligen återfall i brott.

I sin metaanalys identifierade Mark Lipsey (1992, 1995) samtliga relevan-
ta studier, såväl publicerade som icke-publicerade, inom det engelskspråkiga
området från 1950-talet och framåt. Den inkluderar över 400 effektstudier
med kontroll- eller jämförelsegrupper vad gäller behandling av kriminella;
sammanlagt omfattas över 40 000 individer i åldrarna 12–21 år.

Resultatet visar att 50 procent av de icke-behandlade kontrollgrupper-
na har återfallit i brott sex månader efter behandling, medan återfallen i
behandlingsgrupperna var 10 procentenheter lägre. En sådan skillnad kan
förefalla som en obetydlig förbättring, men enligt Lipsey är en sådan
reduktion inte alls ett trivialt resultat. Effektstudierna av behandlingspro-
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gram för brottslingar visar i genomsnitt positiva effekter. Det finns alltså
både program som visar negativa effekter och program med betydande
positiva effekter. Variationerna är mycket stora och effekterna måttliga,
men för den skull inte obetydliga.

Enligt Lipsey kan klienteffekter kopplas till två typer av faktorer, där
den ena har med klienterna att göra och den andra med programmen och
omständigheter omkring dem att göra. Klientkarakteristika visar svaga
samband med klienteffekter, medan programkarakteristika visar starkare
samband. Behandlingen spelar alltså generellt en viktigare roll än klien-
tens förhållanden när det gäller att minska antalet återfall i brott. Klient-
karakteristika som exempelvis ålder, etnicitet och tidigare erfarenhet av
brott visar endast ett svagt samband med behandlingseffekter.

Behandling har större effekt för unga brottslingar i högriskgrupper än
för unga brottslingar i lågriskgrupper. Detta beror delvis på att lågrisk-
grupper har mindre marginaler för förbättring. Sambandet är dock svagt
jämfört med sambandet med faktorer som rör behandlingen.

Lipsey fann även stora skillnader mellan olika typer av behandlings-
program och det fanns tre behandlingsfaktorer som hade särskilt starkt
samband med behandlingseffekter –behandlingens typ, forskarmedverkan
och behandlingsdos.

När det gäller behandlingens typ, så visar beteende- eller färdighetsin-
riktade behandlingar de mest positiva effekterna, och minst effekt visar
program som var inriktade på psykologiska processer; bland dem före-
kommer även negativa effekter. Olika typer av psykologisk rådgivning
tillhör denna grupp. Mellan dessa behandlingstyper finns kategorin ”kri-
minalvård” som till exempel frivårdsåtgärder. Arbetsrelaterade program
visar god effekt när dessa bedrivs inom kriminalvårdens organisation, men
mindre effekt om programmen bedrivs utanför denna. Det finns dock för
få studier för att man ska kunna dra säkra slutsatser om organisationstill-
hörighetens betydelse.

När forskare har medverkat i behandlingens utformning och genom-
förande finner man dessutom större klienteffekter.

Behandlingsdosen, dvs. programmets längd, antal klientkontakter per
vecka och antal kontakttimmar, har också inverkan. Om behandlingen är
längre än 26 veckor, har fler än två klientkontakter per vecka och innebär
mer än 100 kontakttimmar, betraktas dosen som hög. I annat fall är den låg.

Palmer kom fram till att de program som lyckas bäst är de beteendein-
riktade, som är inriktade på personer med hög risk för återfall i brott och
som baseras på en bedömning av klienternas brottsrelaterade behov. Han
drar slutsatsen att såväl klienter, behandlare som program bör matchas på
följande sätt:

• Inlärningsstil och personlighet bör passa varandra.

• Behandlaren bör förstärka klienternas beteende rättvist och konsekvent
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och också ha en väl utvecklad kommunikativ förmåga.

• Programmen bör inriktas mot aktiviteter som främjar icke-kriminellt
beteende.

Palmer drar också slutsatsen att det är viktigt att förebygga återfall efter
behandlingens slut.

Gendreau visar att beteendeinriktade och kognitiva program, sociala
färdighetsprogram, program med arbete på dagordningen och multimo-
deller var de mest lyckade formerna. Vissa programtyper har visat sig ha
negativa effekter, t.ex. program som arbetar med att avskräcka klienterna
från brott (s.k. aversionsprogram) och program som aktiverar resurser i
närmiljön. Blandade resultat ger rådgivning i grupp, familjeinterventionen
och utbildningsrelaterade program. Gendreau gör bedömningen att de
identifierade faktorerna i genomsnitt minskar återfallen med 50 procent
med variationer på mellan 25 och 80 procent, medan Lipsey ligger något
lägre i sina bedömningar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Lipsey fann stora skillna-
der mellan olika typer av behandlingsprogram. Tre typer av behandlings-
faktorer visade särskilt starka samband med behandlingseffekter:

• Behandlingens typ. I denna kategori finns både faktorer som handlar
om insatsernas inriktning och innehåll, och faktorer som handlar om de
arbetssätt eller de metoder som används.

• Behandlingens längd och intensitet. Denna faktor visade samband med
minskat återfall i brott.

• Medverkan av forskare.

Bedömning av resultaten
Vår jämförelse mellan de internationella forskningsresultaten och klient-
effektstudiens resultat är inte helt problemfri. Det finns till att börja med
skillnader som gör jämförelsen osäker. Några av dessa är att de internatio-
nella forskningsöversikterna baseras på studier av yngre klienter och en-
dast använder en utfallsvariabel – återfall i brott. Dessutom baseras forsk-
ningsöversikternas analyser ofta på mycket kortfattad och ibland bristfäl-
lig information om insatsernas innehåll.

Ytterligare problem skapas av det faktum att de sociala förhållanden
som studeras sannolikt skiljer sig avsevärt från svenska förhållanden,
vilket också för med sig med osäkerhet över vad uttryck och begrepp står
för. I jämförelsen av forskningsöversikternas och klienteffektstudiens re-
sultat talar vi därför om stödjande eller mindre stödjande tendenser.

Insatsernas inriktning, innehåll och arbetssätt
Den internationella forskningen visar att de kognitiva program, antingen
beteende- eller färdighetsinriktade, som har arbete på dagordningen visar
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de mest positiva effekterna, tillsammans med olika multimodeller. Var
tredje program med inriktning på arbete minskar återfallen i brott.

De minsta effekterna visar program som är inriktade på psykologiska
processer, och bland dem förekommer även negativa effekter. Olika typer
av psykologisk rådgivning tillhör denna grupp. Mellan dessa båda behand-
lingstyper finns kategorin ”kriminalvård”, som t.ex. frivårdsåtgärder. Ar-
betsrelaterade program visar god effekt när de bedrivs inom kriminalvår-
dens organisation, men mindre effekt om programmen bedrivs utanför
denna. Inom kriminalvårdssystemet är de arbetsrelaterade programmen de
enda verkningsfulla interventionerna. Det finns dock för få studier i mate-
rialet för att dra säkra slutsatser om organisationstillhörighetens betydelse.

När det gäller utbildningsrelaterade behandlingsprogram, t.ex. grund-
utbildning, akademiska utbildningar och individuella utbildningsprogram,
har två av tre av de utvärderade programmen positiva resultat (Lipsey,
1995).

Dessa resultat talar sammantaget i riktning för arbetsinriktade program
som både KrAmi och Knuff är. KrAmi använder större delen av program-
tiden till praktik i privata företag. Klienterna som får lära sig arbete i en
realistisk miljö, och som framgått av resultatredovisningen får de som
fullföljer programmet med få undantag anställning vid något av praktik-
företagen. Knuff förbereder för arbete och studier genom arbetsträning
och kunskapsförmedling inom programmets ram. I huvudsak handlar pro-
grammet om att lära klienterna arbetets krav, och de utbildas genom att
arbeta tillsammans med ledarna. Således har både KrAmi och Knuff valt
en inriktning i linje med de internationella forskningsresultaten.

Forskningsöversikterna visar att metoder och arbetssätt som är inrik-
tade på förändring av sociala och kognitiva färdigheter uppnår de bästa
resultaten. Ur klienteffektperspektiv visar sig fokuseringen på hur klien-
terna tänker, resonerar och tolkar social information vara lika viktig som
fokusering på känslor.

Möjligen har detta sin motsvarighet i de inslag av beteendeträning och
socialt lärande som finns i både KrAmi och Knuff. KrAmi uppmuntrar sys-
tematiskt framgångsrikt socialt handlande, ger förklaringar som gör att klien-
terna förstår sammanhang och konfronterar ett socialt icke-accepterat hand-
lingssätt. Programmet byggs upp kring situationer som ger klienterna möjlig-
het att reflektera över vilka konsekvenser som socialt accepterade och socialt
icke-accepterade handlingar för med sig. Knuff har inslag av utbildning, ger
förberedande arbetsträning inom programmets ram och uppmuntrar sociala
handlingssätt. Även inom frivården förekommer brottsförebyggande pro-
gram som t.ex. ”Cognitive skills”-program, Rattfällan och olika brottsoffer-
program.

Forskningsöversikterna visar att insatser som satsar på stöd efter insat-
sen för att minska risken för återfall har positiva klienteffekter. Detta står
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också i samklang KrAmi-programmet som fortsätter att hålla kontakten
med klienterna lång tid efter utskrivningen, bland annat genom möjlighet
till ett frivilligt deltagande i fritidsaktiviteterna. Den långvariga kontakten
uppskattas av klienterna, och de flesta deltar lång tid efter programmets
slut (Nyström & Soydan, 1997). Även i Knuff förekommer kontakter efter
programtiden, men kontakterna är inte ett regelbundet inslag utan före-
kommer på klienternas eget initiativ. Frivårdsinsatsen riktas helt mot att
förebygga återfall, men kontakterna avslutas normalt efter fullgjord på-
följd.

Programintegritet
Forskarmedverkan i behandlingens utformning och genomförande ger
goda effekter, enligt den internationella forskningen, och som en konse-
kvens av forskarmedverkan i planering och genomförande följer sannolikt
att programmens mål bättre harmonierar med de aktiviteter som utförs i
programmet och de metoder som används. Med det påverkas också det
praktiska genomförandet. Hur idé, mål, aktiviteter och utförande hänger
samman kallas, programintegritet, och när forskare medverkar påverkas
programintegriteten positivt. Sannolikt blir tillämpningen av metoden
också mer konsekvent med följd att klienterna exponeras på ett mer likar-
tat sätt. Vi tolkar forskarmedverkan som en mellanliggande faktor som
positivt påverkar integriteten utan att vara en helt nödvändig förutsättning.

Även om de program som vi studerar inte har planerats eller genom-
förts med forskarmedverkan kan en god programintegritet dock ha upp-
nåtts på annat sätt. Några fakta pekar för KrAmi-programmets del i den
riktningen. KrAmi har en riksorganisation med syfte att bland annat säker-
ställa att den gemensamma KrAmi-metoden tillämpas likartat i hela lan-
det. Vid utveckling av metoden samarbetar KrAmi med de danska trä-
ningsskolorna, dvs. KrAmi:s motsvarighet och föregångare i Danmark.
KrAmi-ledarna har också handledning som ett kontinuerligt inslag i arbe-
tet. Programmet har haft en positiv attityd till lokal utvärdering och forsk-
ning, vilket de för övrigt också själva tagit initiativ till (Chylitki, 1997;
Mulinari, 1995; Lindberg & Soydan, 1993; Nyström & Soydan, 1997).

KrAmi har dessutom skrivit om sin teori och tagit fram en handbok
(KrAmi-handboken, 1996), vilket vittnar om att personalen reflekterar
över arbetet. Personalens utbildning och möjlighet till adekvat träning
påverkar sannolikt också programintegriteten.

Även i Knuff-programmet fanns ett intresse för förändring och utveck-
ling, och kunskaper efterfrågas. Under utvärderingsprojektets gång har
Knuff-programmet bland annat tagit initiativ till ett utvecklingsarbete.

Finns det då någon skillnad mellan KrAmi- och Knuffprogrammet
beträffande hur väl mål, metoder och genomförande hänger ihop, dvs.
programintegriteten? För KrAmi-gruppens del kan man säga att samtidigt
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som varje person möts individuellt i sin process så tillämpas KrAmi-
metoden konsekvent i flera avseenden. Den ger alla klienter valmöjlighet
– både vad gäller själva programmet och också andra val under tiden i
programmet. Genom kontraktet ges klienterna möjlighet att själv välja
programmet och genom de tre reglerna – att komma i tid, att inte vara
påverkad under tiden i programmet, att inte begå brott under inskrivnings-
tiden – ges klienterna möjlighet att välja sina handlingar. Brott mot regler-
na får för klienternas del konsekvensen avstängning i en vecka, men de får
också möjlighet att välja att komma tillbaka eller inte.

Förutom en konsekvent tillämpning av kontrakt och regler ger KrAmi-
metoden också konsekvent praktiskt stöd t.ex. när det gäller att hitta prak-
tikplatser och arbete, och också med andra praktiska problem som klien-
terna stöter på. Både klienternas brott mot reglerna och praktiska problem
ger möjligheter till reflektion över vilka konsekvenser som olika handling-
ar får. Det ger också möjlighet för ledarna att förklara sammanhang som
klienterna inte förstår. KrAmi-metoden förefaller med sin konsekventa
tillämpning av regler och valmöjligheter närmast vara manualbaserad.
Metoden bygger på en modell som tar sin utgångspunkt i en väl grundad
bedömning av klienternas behov. Samtidigt finns konsistens mellan idén
om vad som orsakar klienterna problem, den modell som säger med vad
och hur klienterna bäst blir hjälpta, och med vilken konsekvens och syste-
matik denna modell realiseras i det praktiska genomförandet.

KrAmi-gruppens målgrupp är homogen vad gäller problem. Eftersom
programmet bygger på en analys av vilka man kan hjälpa respektive inte
kan hjälpa, rekommenderas klienter med t.ex. missbruksproblem ofta att
först genomgå en missbruksbehandling. Man kan också tacka nej till
klienter vilkas problembild inte passar programmet.

Även Knuff-programmets idé om att lära genom att göra i en stegvis
process är en genomtänkt modell, men det finns en lägre grad av konsi-
stens mellan idé, modell, metod och utförande. Programmet bygger på en
analys av klienternas behov och medvetna planer om med vad och hur
klienterna bäst kan hjälpas, men genomförandet är mindre konsekvent.

En del av förklaringen till att modellen genomförs mindre konsekvent
är att målgruppen är heterogen, och Knuff kan till skillnad från KrAmi inte
tacka nej till klienter som anvisas men vilkas problem inte passar program-
met. De problem som kännetecknar klienterna varierar därför i art och
grad. Där ingår klienter som har stora problem med brottslighet och miss-
bruk, liksom klienter vars problem är av ekonomisk, psykisk eller annan
social karaktär. Både kvinnor och män återfinns gruppen.

Denna variation gör det svårare både att bygga en modell som passar
målgruppen och att tillämpa den praktiskt i program. Det visar sig i det
missnöje som uttrycktes av klienter vars problembild inte stämde överens
med programmet (Nyström, 1999).
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Både det faktum att KrAmi-programmet väljer deltagare vars problem
överensstämmer med programmet, och att klienterna själva väljer pro-
grammet gör målgruppen mer homogen, än vad som är fallet för Knuff.
Detta leder i sin tur till att modellen och sättet att arbeta får bättre träffsä-
kerhet. För frivårdsgruppens del är denna fråga svår att bedöma.

Längd, intensitet och lokalisering
En annan faktor som enligt forskningsöversikterna har ett samband med
klienteffekter är behandlingens längd och intensitet. Program som är läng-
re än 26 veckor, har fler än 2 klientkontakter per vecka och mer än 100
kontakttimmar är de mest effektiva, jämfört med både kortare och längre
behandlingar.

I såväl KrAmi som Knuff är programtiden individuellt anpassad, men
den genomsnittliga tiden är ca 6 månader. I själva verket blir dock kontak-
ten med KrAmi ofta längre, eftersom flertalet klienter på frivillig basis har
en fortsatt aktiv kontakt efter KrAmi-programmets slut. Aktiv kontakt
efter programmet förekommer även i Knuff, men det är mindre vanligt och
inte en del av programmet. Frivårdskontakten pågår oftast mer än ett år,
men den är mindre intensiv med högst några kontakttimmar i veckan.
Kontakterna med respektive program för klienter inom KrAmi och Knuff
är kortare men av större intensitet än frivårdsklienternas kontakter med
frivården. I KrAmi är deltagarna sysselsatta på heltid både dag- och kvälls-
tid, och Knuff-deltagare finns i programmet på heltid på dagtid.

Resultaten i forskningsöversikterna visar också att lokala program i
klienternas hem- och närmiljö har bättre effekter än andra. Både KrAmi
och Knuff är lokala och finns i närmiljön, så i det avseendet finns ingen
skillnad mellan dem.

Samverkan
De framgångsfaktorer som diskuterats är av olika slag. Några har med
programmens organisation eller struktur att göra, andra med innehåll och
inriktning, ytterligare några handlar om metoder och arbetssätt. Förutom
dessa faktorer, som inte är oberoende av varandra, finns sannolikt även
andra faktorer som bidrar till ett gynnsamt resultat i vår undersökning.
Samverkan är en strukturell faktor som skapar förutsättningar och som styr
genomförandet av sociala insatser.

Kan samverkan mellan myndigheterna vara ytterligare en faktor av
betydelse för effekterna i vår undersökning?

I Sverige har flera projekt för samverkan mellan myndigheter bedrivits
sedan 1970-talet, men kunskaperna om vad man uppnår med samverkan
är begränsade. Syftet med samverkan mellan myndigheter eller organisa-
tioner är ofta att samordna och rikta krafterna så att klienternas problem
kan angripas utifrån ett helhetsperspektiv. I den sektorsuppdelning som
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kännetecknar myndigheterna finns dock många svårigheter som utgör
hinder för en framgångsrik samverkan. Problem uppkommer på grund av
olikheter i organisationsstrukturer och hierarkier, olikheter i professionel-
la kulturer, olika målsättningar för verksamheten, skilda etiska regler samt
tystnadsplikt.

Samverkan underlättas däremot om målsättning är gemensam, om man
gör avkall på traditionella arbetsorganisatoriska kulturer, om man tar ge-
mensamt ansvar för fattade beslut, om man har självständig beslutskompe-
tens samt om medarbetarna är samspelta och har en positiv människosyn.

Som nämndes inledningsvis bygger KrAmi-programmens modell för
samverkan på ett samarbete mellan frivården, arbetsmarknadsmyndighe-
terna och socialtjänsten. Den drivande idén är att man genom att undvika
uppdelningen mellan myndighetsområden kan samla resurserna och ta ett
helhetsgrepp som gynnar klienterna. Det försöker KrAmi åstadkomma
bland annat genom att personal från de tre inblandade myndigheterna –
socialtjänsten, kriminalvården och arbetsmarknadsmyndigheterna – arbe-
tar i samma lokaler. De har också en gemensam uppfattning om klienter-
nas problem och en gemensam teori om hur dessa problem kan lösas. De
arbetar med ett gemensamt mål och med samma metoder.

De kvalitativa intervjuerna visar att klienterna själva både inser bety-
delsen av och uppskattar denna samverkan. Särskilt tydligt uttalades det i
KrAmi-gruppen, men även frivårdsklienter såg behovet av samverkan
mellan myndigheter. Några frivårdsklienter som lyckats få arbete och som
slutat med brott och missbruk, lyckades själva eller med hjälp av sitt
sociala nätverk åstadkomma det helhetsgreppet. En av dem berättar att han
vid sin frigång ansåg det nödvändigt att samla representanter för samtliga
inblandade myndigheter vid samma tidpunkt för att ”slippa bollande mel-
lan myndigheter”, och han lyckades med detta. Med sitt krav på samarbete
ville han förkorta handläggningen och undvika att den ena myndighetens
förslag motarbetades av den andra på ett sådant sätt att hans möjligheter
att klara ut sin situation försvårades. Genom att driva igenom detta samar-
bete åstadkom denne klient med egen kraft något som liknar KrAmi-pro-
grammens samarbetsform (Nyström, 1999). Det krävs dock både insikt
och vilja utöver det vanliga för att en klient själv skall kunna driva igenom
ett sådant samarbete.

I KrAmi-programmen har förutsättningar skapats för en fungerande
samverkan som innehåller flera olika komponenter.

För det första håller man sig med en gemensam och sammanhållen
programteori, konsekvenspedagogiken, och en gemensam implementerings-
teori som grundas på kunskaper om målgruppens problem och hur dessa
problem kan avhjälpas. Personalen kommer från olika myndigheter med
olika myndighetskulturer, men man har en gemensam målsättning och tar
ett gemensamt ansvar för beslut och åtgärder. De är samspelta och intar ett
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konsekvent förhållningssätt, samtidigt som tidigare professionella kultu-
rer jämkas eller lämnas i förmån för den gemensamma målsättningen.

För det andra är man lokaliserad till samma fysiska lokal. Även sättet
att utforma och disponera lokalerna tycks spela en positiv roll i detta
sammanhang. Planlösningen och inredningen inbjuder till en öppen attityd
samt till en tät och nära kontakt mellan personalen och med klienterna som
erbjuds en hemliknande miljö (Lindberg & Soydan, 1993, kap. 4).

För det tredje handlar det om organisationen. Till att börja med styrdes
KrAmi-verksamheten uppifrån och ned; de högre cheferna i de samver-
kande myndigheterna fattade besluten om verksamheten. Men eftersom
varje myndighet bevakade sina verksamhetsrevir stötte man på moment
både vad gäller arbetskultur och ekonomi som störde strävandena till
samverkan. Bland annat som en följd av en utvärdering (Lindberg &
Soydan 1993, kap. 11) fick personalen vid KrAmi Örebro en mer själv-
ständig roll och utökat handlingsutrymme. Beslutsfattande och genomfö-
rande av programteorin blev mer decentraliserat.

Sammanfattning
De framgångskomponenter som forskningsöversikterna pekar på står i
samklang med resultaten i vår studie. Programmens inriktning på arbete,
beteendeträning och socialt lärande är några exempel, liksom att program-
men finns i klienternas närmiljö samt programmens längd och intensitet.

Förklaringar till KrAmi-programmets framgång kan också sökas i pro-
gramintegritet, målgruppens homogenitet och det praktiska stöd som del-
tagarna får i tanke och handling, både i och efter behandling. Avgörande
är sannolikt att KrAmi-programmet bygger på kunskaper om den väl
definierade målgruppens behov. En väl definierad målgrupp underlättar
arbetet med att hitta relevanta mål samt passande metoder och arbetssätt.
Dessa metoder och arbetssätt tillämpas sedan systematiskt och konse-
kvent, med känsla för och hänsyn till klienternas egen utvecklingsprocess
och individuella behov. Grundmodellen för detta är KrAmi-programmets
sätt att tydliggöra valet, som i sig är en anpassning till målgruppens behov.
Genom kontrakt erbjuds klienterna i praktiken ett verkligt val mellan att
delta eller inte delta. Väl inne i programmet väljer de sina handlingar på
basis av den kunskap om konsekvenserna och det egna ansvaret som
förmedlas genom programmens ledare.

KrAmi-programmet erbjuder klienterna att aktivt ta del av fritidssys-
selsättningar inom ramen för det socialt accepterade. Men erbjuder också
anställning genom att använda välfärdssystemets ekonomiska möjligheter
till bidrag till privata företag med rekryteringsbehov. Genom sin modell
för samverkan lyckas man med att ta till vara välfärdssystemets fördelar,
både socialt och ekonomiskt.
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Del III
Samhällsekonomisk

utvärdering



I rapportens del II utvärderades insatserna utifrån hur väl de lyckats för-
bättra klienternas situation. De resurser som samhället satsar för klienter-
nas förbättring har även ett samhällsekonomiskt värde. Detta värde kom-
mer att ställas i fokus när vi nu i del III redovisar resultatet av den sam-
hällsekonomiska utvärderingen.

Noggranna överväganden krävs både när man mäter effekter i termer av
förbättrad livssituation och uttrycker insatsers värde i kostnader och intäkter.
Utifrån samhällsekonomisk teori har några olika analysmodeller för att vär-
dera samhällsinsatser utvecklats, och en analys som utvärderingen baseras på
bygger på kostnads-/intäktsanalys (CBA). Det är en modell som idealt tar
hänsyn till alla tänkbara kostnader och intäkter som nu och i framtiden kan
ses som direkta eller indirekta resultat av insatserna. Eftersom det är omöjligt
att fånga allt, har vi här, liksom i andra kostnads-/intäktsanalyser, endast
kunnat beräkna vissa av de kostnader och intäkter som vi kunnat identifiera.
Beräkningarna gäller för samtliga klienter i de olika grupperna.

I kapitel 6 förklaras några av grundbegreppen i den samhällsekonomis-
ka teorin, och de samhällsekonomiska analysmodellerna ges en kort intro-
duktion. Några av de problem och svårigheter som man tvingas ta ställning
till vid samhällsekonomisk analys diskuteras, liksom också de övervägan-
den som en tillämpning av modellerna har inneburit för utvärderingen av
KrAmi-, Knuff- och frivårdsinsatserna. I kapitlet redogörs också för vår
undersöknings syfte, tillvägagångssättet vid materialinsamling samt sta-
tistiska analysmetoder i denna studie.

I de kommande två kapitlen redovisas utvärderingens resultat. I kapitel
7 får vi med hjälp av pensionspoängens utveckling i grupperna ett mått på
gruppernas anknytning till arbetsmarknaden före, under och efter insatser-
na. Därefter redovisas vad program och insatser kostar, och sist i kapitlet
jämförs kostnadsutvecklingen för programmen. Med dessa sammanställ-
ningar som underlag får vi sedan i kapitel 8 en redovisning av hur kostna-
derna omfördelas mellan de ansvariga myndigheterna, och därefter pre-
senteras den samhällsekonomiska analysen som baserar sig både på kost-
nads-/intäktsanalysen. Resultatredovisningen mynnar ut i att insatserna
jämförs och värderas utifrån sin samhällsekonomiska lönsamhet.

Kapitlet avslutas med en kritisk belysning av resultaten, som bl.a.
återknyter till de svårigheter med samhällsekonomiska analyser som redo-
visas i kapitel 6.

Den samhällsekonomiska utvärderingen bygger på kostnadsuppgifter
som kan hänföras till enskilda klienter. Uppgifterna är hämtade från flera
olika myndigheters register. Den gäller samma insatser, dvs. KrAmi,
Knuff och frivårdens insatser. Det är också samma klienter som klientef-
fektstudien i del II, dvs. 30 klienter från KrAmi Malmö, 32 klienter från
KrAmi Örebro, 26 klienter från Knuff-programmet samt 24 respektive 28
klienter från frivården i Malmö–Helsingborg och Örebro–Karlstad.
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6. Om samhällsekonomisk utvärdering

I detta kapitel introduceras några centrala begrepp som en samhällsekono-
misk analys bygger på, däribland begreppet samhällsekonomisk lönsam-
het. Kapitlet ger också en kort beskrivning av de analysmodeller som har
använts för att beräkna det samhällsekonomiska värdet, nämligen kost-
nads-/intäktsanalys, kostnads-/effektanalys och analys av kostnadernas
omfördelning mellan olika kostnadsbärare. Dessutom diskuteras den prak-
tiska tillämpningen av den teori som analysmodellerna bygger på, med de
studerade insatserna som exempel. I den sista delen av kapitlet diskuteras
metod och tillvägagångssätt vid insamlingen av de uppgifter som studien
grundar sig på.

Vad är samhällsekonomisk utvärdering?
En samhällsekonomisk utvärdering utgår från begreppet samhällsekono-
misk lönsamhet, och med det menas att de positiva effekterna av en insats
är större än de negativa, både i ekonomiska termer och vad gäller sociala
förändringar för individerna. Även om enskilda medborgare förlorar på
åtgärden blir nettoeffekterna totalt sett positiva om vinsterna överskrider
förlusterna. Således är det inte bara de ekonomiska vinsterna och förlus-
terna som räknas in, utan alla verkningar av en åtgärd – både positiva och
negativa – beaktas, och hänsyn tas till såväl kvantifierbara som ej kvanti-
fierbara verkningar. Samhällsekonomisk lönsamhet har en central roll här,
och vi skall därför kort diskutera begreppet.

Precis som vid företagsekonomisk lönsamhet bygger även samhälls-
ekonomisk lönsamhet på principen om ”lägsta kostnad per producerad
enhet”. Något förenklat kan man säga att en samhällsekonomisk beräkning
är en företagsekonomisk beräkning för hela ”företaget” Sverige. Det som
skiljer samhällsekonomiska beräkningar från företagsekonomiska, är att
de inte begränsas till kostnader och intäkter som direkt berör verksamhe-
ten, utan även kostnader och intäkter som indirekt påverkas räknas med.
En annan skillnad är avskrivningstiden för investeringar, som i samhälls-
ekonomiska beräkningar oftast beräknas till 15–20 år, vilket är betydligt
längre än för företagsekonomiska beräkningar.

Dessa skillnader, de indirekta kostnaderna och den längre avskriv-
ningstiden, kan göra att ett projekt som ur företagsekonomisk synvinkel
inte beräknas som lönsamt mycket väl kan vara lönsamt ur samhällseko-
nomisk synvinkel.

Ibland kommer lönsamhet i konflikt med andra värden, som t.ex. hög
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kulturell standard och god arbetsmiljö. Samhällsekonomiska kalkyler be-
höver emellertid inte begränsas till en viss grupps eller några individers
värderingar. I samhällsekonomiska kalkyler kan idealt alla individers vär-
deringar beaktas, eftersom hänsyn tas till allt som produceras och/eller
konsumeras. Samhällsekonomin bygger nämligen på tanken att om ett
projekt förbrukar minsta möjliga resurser kan det som återstår användas
till annat. Alternativkostnaden, som i nationalekonomin anger vad en viss
resurs ger vid bästa alternativa användning, är ett centralt begrepp även i
samhällsekonomi.

Skillnaden mellan företagsekonomiska och samhällsekonomiska be-
räkningar kan illustreras med hjälp av nedanstående exempel som är häm-
tat från socialtjänsten.

En misstanke om missbruk väcktes hos en ekonomihandläggare,
och därför inledde missbruksenheten en kontakt med en kvinna i
30-årsåldern. Kvinnan hade vid denna tidpunkt relativt många kon-
takter med socialtjänsten och andra myndigheter, t.ex. landstingets
psykiatriska mottagning, polis och kriminalvård. Eftersom socialsek-
reteraren bedömde att samtal och provtagning inte skulle räcka
försökte hon till att börja med att, utan resultat, motivera klienten att
frivilligt skriva in sig på behandlingshem. Efter ett antal omhänderta-
ganden placerades hon dock i frivillig behandling under det andra
året.

Enligt socialsekreterarens bedömning medförde denna behand-
ling, som senare övergick till frivillig behandling och placering på
inackorderingshem, att kvinnan senare lyckas bryta sitt missbruks-
mönster.

På tre år har kommunens kostnader förändrats. Första året fick
klienten sporadisk öppenvård, andra året fick hon intensiv behand-
ling och tredje året inackordering. Kostnaderna hade utvecklats från
100 000 kronor första året, till 500 000 kronor andra året och 160 000
kronor tredje året. Kommunens kostnader stiger med ökande insat-
ser och sjunker med färre insatser. Hela kostnaden faller på social-
tjänsten och kommunen, men med ett kortsiktigt perspektiv kan
intäkterna inte direkt avläsas i kommunens budget. Om klientens
situation förbättras blir vinsten för kommunen dock minskade kostna-
der som inte kan räknas in i kommunens budget. Med ett kortsiktigt
företagsekonomiskt perspektiv blir alltså inte intäkterna synliga.

Vidgar vi synfältet och betraktar samma situation ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv blir bilden annorlunda. Kostnaderna för soci-
altjänsten består, men utöver dessa har akutsjukvården belastats
med 100 000 kronor i kostnader för omhändertagande och rätte-
gångar. Eftersom kvinnan inte arbetade de två första åren åsamka-
des samhället även produktionsförluster på 250 000 kronor per år.

Räknar vi ihop samhällskostnaderna blir de 447 000 kronor det
första året, 805 000 kronor det andra året, medan vi får en vinst på
85 000 kronor det tredje året eftersom klienten arbetar. Den totala
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kostnaden för behandlingsperioden blir 1 117 500 kronor. Om klien-
ten i framtiden fortsätter att arbeta och endast vid enstaka gånger
tillfällen besöker vårdcentralen blir investeringen lönsam efter sex år.

Av exemplet ser vi att investeringen är lönsam på längre sikt, vilket den
inte är på kort sikt. Valet av dyrare men på sikt mer lönsamma lösningar
försvåras alltså med ett kortsiktigt perspektiv.

Analysmodeller
Den samhällsekonomiska utvärderingen grundar sig huvudsakligen på två
typer av samhällsekonomiska analyser – kostnads-/intäktsanalys (CBA)
samt en analys av omfördelning av kostnader mellan olika kostnadsbärare.

Kostnads-/intäktsanalys
Syftet med en kostnads-/intäktsanalys är att identifiera och värdera de
effekter som en insats har på samhället, på ett sådant sätt att effekter av
olika insatser kan jämföras. Man strävar därför efter att kvantifiera de
tänkbara effekterna. I en kostnads-/intäktsanalys redovisas alla kända
kostnader och intäkter för de klienter som tagit del av en insats. Det gäller
såväl de direkta kostnaderna för själva insatsen som de indirekta kostna-
derna, som blir resultatet av att även andra resurser utöver själva insatsen
tas i anspråk. Det kan t.ex. gälla socialtjänsts- eller kriminalvårdskostna-
der som inte är direkt förknippade med insatsen.

Både de direkta och de indirekta kostnaderna redovisas dels för den tid
som valts som uppföljningstid, dels framåt i tiden. Beräkningen av fram-
tida kostnadseffekter uppskattas på grundval av vissa antaganden.

Ett viktigt och svårt moment vid en kostnads-/intäktsanalys är att iden-
tifiera alla tänkbara verkningar av den insats som studeras (Bohm, 1988),
men även om det är svårt att identifiera samtliga möjliga effekter av en
samhällsinsats försöker man identifiera så många som möjligt.

Samhällsinsatser genererar både intäkter och kostnader. Intäkter upp-
står när insatsen producerar ett positivt värde för samhället, oberoende av
vem som tar del av den. Kostnader uppstår å andra sidan när en insats
förbrukar resurser som kunde ha använts till någonting annat. Låt oss börja
med att utreda hur kostnads-/intäktsanalysen identifierar och värderar in-
täkter.

Intäkter
Om en samhällsinsats med målet att klienterna skall få arbete lyckas med
sina avsikter ger det samhället en vinst i form av högre produktion. Den
högre produktionen leder i sin tur till högre bruttonationalprodukt (BNP)
(Plotnick, 1994). När man vill identifiera programintäkter bör man därför
tänka igenom vilka samhällsekonomiska effekter som blir konsekvensen
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av att en insats når sitt mål. En insats för t.ex. arbetsrehabilitering kan
mycket väl ge lägre nettointäkter än nettokostnader under tiden som insat-
sen genomförs. Kostnaderna för programmet överstiger då kostnadsbe-
sparingar och produktionsintäkter.

Ibland är det möjligt att utan större svårighet bestämma det ekonomis-
ka värdet av varje identifierad intäkt, men ofta är det ett komplext och näst
intill omöjligt arbete (Plotnick, 1994; Gramlich, 1992).

Resultat som kan mätas i pengar, som t.ex. lön, kan lätt kvantifieras och
är därför ofta lätta att fastställa. Om det däremot inte är möjligt att direkt
ge resultatet ett ekonomiskt värde kan det göras ”bakvägen”. Man mäter
då förändringen och multiplicerar den med de kostnader som upphör som
en effekt av den. Antar vi t.ex. att en insats resulterar i färre polisingripan-
den blir det ekonomiska värdet av denna vinst minskningen av polisingri-
panden multiplicerad med medelkostnaden för denna typ av ingripanden
(French, 1995; Plotnick, 1994; Gramlich, 1992). En insats kan ge många
tilläggsvinster av detta slag, och förfaringssättet för att bestämma värdet
av dessa blir förstås detsamma.

En fullständig kostnads-/intäktsanalys dokumenterar inte endast de
ekonomiska vinsterna utan även andra kvantifierbara vinster och poängte-
rar även betydelsen av dem när analysen rapporteras. När de ekonomiska
intäkterna överstiger kostnaderna kan icke-ekonomiska vinster ytterligare
förstärka de argument som talar för insatsen. Även när man i kostnads-/in-
täktsanalysen kommer fram till kostnader för insatsen som överstiger in-
täkterna, kan de kvantifierbara icke-ekonomiska vinsterna tala för ett be-
slut att genomföra insatsen.

De positiva effekterna av en framgångsrik insats uppkommer ibland
långt efter att insatsen är avslutad. Dessa framtida vinster behöver då ges
ett uttryck och värderas. Vanligen uppskattas framtida värden på basis av
den studerade gruppens utveckling under uppföljningsperioden. Om ut-
vecklingstrenden är tydlig gör man en s.k. extrapolering, dvs. att man
matematiskt räknar fram ett förväntat framtida värde utifrån historiska
data. Det innebär att gruppens utveckling antas fortsätta i samma grad och
riktning som under uppföljningstiden. Om uppföljningsperioden är kort
kan det emellertid vara svårt att på ett tillförlitligt sätt skriva fram en sådan
trend. När underlaget är alltför osäkert för en tillförlitlig uppskattning
byggs därför slutsatserna om framtida värden i stället på resultatet av
tidigare studier.

Ett annat problem som måste lösas i en kostnads-/intäktsanalys är hur
de vinster som uppkommer vid olika tidpunkter skall uttryckas och värde-
ras. En krona i dag är värd mer än en krona flera år fram i tiden. Likaså är
en krona investerad i dag mer värdefull än en krona som investeras fem
eller tio år framåt i tiden.

För att framtida vinster inte skall överskattas använder man sig av en
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diskonteringsränta (investeringsränta) som gör det möjligt att ange resul-
tatet av insatsen i det dagsaktuella värdet. Olika beräkningar med olika
diskonteringsräntor brukar göras för att visa resultatets känslighet.

På grund av att vinsterna diskonteras och anges i dagens värde anpassas
vanligtvis inte vinsterna till inflationen. Diskontering tar nämligen inte
hänsyn till framtida prishöjningar. Om man utgår från en framtida infla-
tion måste därför diskonteringsräntan sättas högre, för att den på ett till-
fredsställande sätt skall kunna ge de framtida vinsterna ett uttryck. Vin-
sterna kommer då att erhållas i pengar som är mindre värda. I uppställning-
en kommer dessa två anpassningar, diskontering och inflationsanpassning,
att ta ut varandra och ge exakt samma resultat, eftersom både intäkter och
kostnader räknas på samma sätt (Gramlich, 1990).

En möjlig effekt av missbruksförebyggande samhällsinsatser kan vara
att de förhindrar en för tidig död, vilket överdos eller sjukdomar till följd
av smittade sprutor kan leda till. Hur man i en kostnads-/intäktsanalys bör
bestämma priset på ett sparat liv är emellertid en kontroversiell fråga bland
ekonomer11.

Kostnader
Hittills har vi behandlat den ena sidan av kostnads-/intäktsanalysen, näm-
ligen intäkterna. En insats medför dock även kostnader, eftersom den
förbrukar resurser som skulle ha kunnat användas på något annat. Ekono-
misk analys bygger, som tidigare nämnts, också på tanken om alternativ
resursanvändning, dvs. beräkningar av alternativkostnader.

Principen i kostnads-/intäktsanalysen är att alla kostnader skall räknas
samman. Dels räknas kostnader för samtliga anställda som arbetar med
den insats som studeras, behandlare lika väl som administratörer och
servicepersonal samman. De resurser som satsats på anställda hade kunnat
satsas på något annat, och därför uppkommer reella alternativkostnader.
Dels ses övriga kostnader – t.ex. för lokaler, utrustning och löpande utgif-
ter – också som reella kostnader. Detta gäller även den värdeminskning
som tillgångarna drabbas av. Även efter att insatsen är slutförd uppkom-
mer kostnader, och dessa kostnader diskonteras på samma sätt som fram-
tida intäkter.

Forskare har visat att dessa kostnader visserligen inte alltid mäter den
verkliga alternativkostnaden, men de ligger ofta så nära att man ändå
väljer att använda dem (Gramlich, 1992; Plotnick, 1994).

En insats medför kostnader för de samhällsinstanser som bär ansvaret för
och genomför den. Men ekonomiska konsekvenser av en genomförd insats
drabbar även andra samhällsområden. I en kostnads-/intäktsanalys skall även
denna typ av kringkostnader identifieras och tas med i underlaget.

109

11 Ett sätt att beräkna värdet av ett sparat liv är QALY-metoden, som mäter antalet kvalitetsjusterade
levnadsår. Denna metod används bl.a. av Vägverket och inom medicinen.



Kostnads-/effektivitetsanalys – ett annat sätt att mäta
I kostnads-/intäktsanalysen identifieras alla tänkbara effekter av en insats
och samhällets intäkter och kostnader beräknas. Kostnads-/effektivitets-
analys, som används som komplement i den samhällsekonomiska utvär-
deringen, underlättar jämförelser av olika insatser. Om man av flera olika
samhällsinsatser vill välja den mest lönsamma är kostnads-/effektivitets-
analys ett hjälpmedel för detta.

De direkta och indirekta kostnader som identifieras med hjälp av kost-
nads-/intäktsanalysen ställs i kostnads-/effektivitetsanalysen mot indika-
torer som mäter resultaten av insatserna. Det kan vara indikatorer som t.ex.
i vilken omfattning en insats lyckas med rehabiliteringen av sina klienter.
I en kostnads-/effektivitetsanalys används även andra mått som t.ex. av-
skrivningstiden för kostnaden för insatsen, och vinsten för varje satsad
krona (French, 1995).

Särskilt användbar blir en kostnads-/effektivitetsanalys när det inte är
möjligt att ge de förväntade framtida intäkterna ett monetärt värde. Kost-
nads-/effektivitetsanalysen används därför ofta som komplement till en
kostnads-/intäktsanalys (French, 1995; Plotnick, 1994; Gramlich, 1992;
Levin, 1983).

Låt oss anta att en beslutsfattare skall göra en prioritering av insatser
vars viktigaste mål är att minska antalet brott och att insatsernas övriga
effekter inte är av intresse för beslutsfattarna. Då kan insatserna utvärderas
i termer av hur många brott insatserna förhindrar per krona som satsats.
Den insats som leder till den största minskningen av brott per satsad krona
kommer då att förordas.

När vi har att göra med samhällsinsatser med ett överordnat mål blir
fördelen av att uttrycka insatsens värde i monetära termer tydlig. Gäller
det däremot insatser med många mål utan prioriteringsordning har man å
andra sidan ingen hjälp av kostnads-/effektivitetsanalysen. En kostnads-
/intäktsanalys ger mer vägledning än kostnads-/effektivitetsanalysen när
insatsernas intäkter är av olika slag, ingen av dessa dominerar och de
endast kan uttryckas i monetära termer.

När det gäller samhällsekonomisk utvärdering av rehabilitering av
missbrukare har det ibland ifrågasatts om det finns anledning att använda
kostnads-/effektivitetsanalys, eftersom de flesta effekter kan uttryckas i
monetära termer. Men även de effekter som inte kan uttryckas monetärt
kan ingå som en del av analysen. Kostnads-/effektivitetsanalysen kan
därför användas som ett komplement till kostnads-/intäktsanalysen om
man vill jämföra olika insatser i kostnadshänseende. I en sådan analys kan
en rangordning göras, vilket vi gör på grundval av alla de identifierade
kostnaderna och intäkterna.
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Omfördelning av kostnader
Den samhällsekonomiska utvärderingen innehåller också en analys av
betalningsströmmarna. Aktiva samhällsinsatser för med sig att kostnader
och intäkter omfördelas mellan de kostnadsbärare som berörs. I vår studie
är kommun, landsting och stat berörda. När en huvudman försöker begrän-
sa sina egna kostnader kan dock effekten bli att kostnaden förflyttas till en
annan.

Några exempel kan belysa hur omfördelning av kostnader kan tänkas
gå till.

Om kommunens socialtjänst anvisar en klient till öppenvård, som rela-
tivt sett är mindre kostnadskrävande, kan man t.ex. anta att klientens
situation förbättras, dock mindre än om socialtjänsten valt en mer intensiv
och mer kostnadskrävande insats. Fördelen med öppenvårdsalternativet
för socialtjänstens del är att man kan behålla kontrollen över klientens
utveckling. På sikt skulle dock valet av öppenvård kunna leda till högre
kostnader för landstinget, t.ex. i form av fler oplanerade och dyra sjukhus-
vistelser och högre kostnader för staten i form av exempelvis fler polisin-
gripanden och fler domstolsförhandlingar. Sjukvårdskostnaderna korre-
sponderar på så sätt omvänt med socialtjänstkostnaderna; socialtjänstens
kortsiktiga och mindre kostnadskrävande lösningar tenderar att ge fler
oplanerade och mer kostnadskrävande sjukhusvistelser och vice versa
(Jess & Westerlund, 1998).

Om man antar att även staten är intresserad av att minimera sina kost-
nader, t.ex. genom färre polisinsatser och färre ingripanden mot droghan-
del och införsel av droger, så minskar även kostnaderna för fängelsevistel-
ser. Detta sker om statens resurser för sådana ingripanden skärs ner eller
om acceptansen för sådana brott ökar. Eftersom socialtjänsten har det
yttersta ansvaret för kommunens invånare finns det med ett sådant scena-
rio en risk för ett ökat tryck på socialtjänsten. Socialtjänsten kanske tving-
as ta till tvångsåtgärder som i sin tur ökar kommunens kostnader. De olika
huvudmännens kostnader kan alltså ses som korresponderande kärl; när
den ena försöker minska sina kostnader ökar den andras.

Å andra sidan kan man också se ett positivt scenario. Om socialtjänsten
satsar stora summor på rehabilitering av missbrukare kan det leda till
minskade sjukvårdskostnader och kriminalvårdskostnader på kort sikt,
och om rehabiliteringen är framgångsrik, kan den i ett längre perspektiv
även leda till högre produktionsintäkter och högre BNP för samhället.

Staten ger bidrag såväl till kommuner och landsting som till enskilda
individer. Med generella bidragsystem tvingas kommunerna allt mer att
prioritera mellan olika möjliga insatser (Ds 1992:46). Väljer en kommun
då en uppgift som ger största möjliga skattekraft kan det innebära att
kommunerna inte satsar sina resurser på verksamheter som vänder sig till
människor med låg eller ingen skattekraft. Missbrukare är en grupp som
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ur kommunens synvinkel tenderar att kosta mer än vad de ger, och sats-
ningar på denna grupp medför inga större eller omedelbara vinster för
kommunen.

Analysmodellerna i praktisk tillämpning
När man bestämmer vad en kostnads-/intäktsanalys skall innehålla bör
man, som framgått ovan, tänka igenom vilka samhällseffekter som kan
komma ifråga med tanke på insatsernas inriktning.

Som framgick av del I är de övergripande målen för KrAmi och Knuff
att klienterna skall få arbete och klara av att leva ett socialt acceptabelt liv
så att de blir delaktiga i samhällslivet på ”normala” villkor. Även om
frivårdens insatser i första hand är brottsförebyggande har de också inte-
grering i samhällslivet som mål. En bieffekt kan bli minskat alkohol- och
narkotikamissbruk. Vad bör en kostnads-/intäktsanalys under dessa förut-
sättningar innehålla?

Lyckas de studerade programmen och frivården med sina avsikter får
klienterna anställning. Det leder i sin tur till att nya varor och/eller tjänster
framställs. Resultatet blir då en ökning av den totala produktionen i sam-
hället. Värdet av denna ökning beräknas enligt gängse teori med utgångs-
punkt från en genomsnittlig industriarbetarlön, men verklig lön eller en
uppskattning av det verkliga värdet av produktionen för den som får en
anställning bör användas om detta är möjligt.

Om de studerade insatserna lyckas förändra klienternas inställning till
brott så att de upphör med brottsliga aktiviteter minskar kostnaderna för
polis- och rättsväsende. När kostnader för polisingripanden, domstol, över-
vakning, fängelse och liknande minskar sparar samhället resurser. Även för
brottsoffrens del minskar välfärdsförlusterna när brotten minskar i antal.
Denna typ av sparade resurser kan i princip användas för andra ändamål.

Om insatserna också leder till minskat missbruk kan vi förvänta oss
besparingar inom hälso- och sjukvården, för sluten- och öppenvård och
inom socialtjänsten samt för behandling m.m. Dessa resurser kan även de
användas på annat sätt.

Troligen finner vi också att insatserna resulterar i effekter som är svåra
att kvantifiera men som ändå påverkar samhällsekonomin. Tar klienterna
t.ex. mer ansvar för sina barn kan det medföra att en familjehemsplacering
upphör. Om denna typ av indirekta effekter av insatserna kan kvantifieras
skall de ingå i den samhällsekonomiska beräkningen. Även om vi är
medvetna om att sådana effekter finns och att de påverkar samhällsekono-
min ingår dock inga sådana överväganden i vår studie.

I de beräkningar som här redovisas tillämpas den samhällsekonomiska
teorin i första hand på samma sätt som för andra samhällsekonomiska
beräkningar – t.ex. vägbyggen samt miljö- eller hälsoåtgärder. När det
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gäller produktionsvinster och produktionsförluster använder vi de kunskaper
vi har om individernas arbetsmarknadsanknytning under perioden 1995–
1999 och extrapolerar detta till ett framtida värde som används i kalkylen.

Betalningsströmmar mellan samhället och individen, s.k. finansiella
transfereringar, diskuteras däremot när det gäller t.ex. lönebidrag och
socialbidrag. Även om dessa bidrag ökar statens kostnader betraktas de
enligt ekonomisk teori som finansiella transfereringar i den samhällseko-
nomiska teorin, eftersom de samtidigt minskar kostnaderna för individen.
Transfereringar ökar i princip inte heller samhällets totala produktion,
men detta kriterium kan diskuteras med avseende på i första hand lönebi-
drag och i andra hand villkorat socialbidrag. Sådana faktorer ligger till
grund för alternativa resonemang i samband med beräkningarna.

Brott påverkar samhällsekonomin indirekt. Dessa kostnader brukar
emellertid inte tas med i de beräkningar som ligger till grund för samhälls-
ekonomisk analys, eftersom de inte påverkar värdet av de varor som
produceras i samhället. Produktionsvärdet BNP höjs inte, och kriminella
handlingar som rån, stöld, bedrägeri eller prostitution betraktas därför inte
som en del av den ”vita” samhällsekonomin. Däremot leder brott till
kostnader för samhället.

Det finns emellertid andra sätt att betrakta brott i samhällsekonomiska
sammanhang. När samhället ersätter stulna varor med nya ökar samhällets
totala produktion av varor. Om de pengar som används till konsumtion av
droger i stället skulle användas till annan konsumtion ökar det totala
antalet producerade varor. Vi finner alltså en parallell till resonemanget
om alternativkostnader. Den kriminella ekonomin skulle då på samma sätt
som t.ex. frivilligt arbete, hushållsarbete och ”svart arbete” betraktas som
en del av den informella ekonomin (Thomas, 1992).

Även om brott och kriminalitet är aktiviteter som bedrivs vid sidan om,
så påverkas samhällsekonomin antingen direkt genom polisingripanden,
rättsprocesser och straffpåföljder eller indirekt, t.ex. i form av utbetalda
försäkringar för brott som är oupptäckta eller ouppklarade.

Studiens syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att utvärdera de sociala programmen KrAmi och Knuff
samt frivårdsinsatserna med hänsyn till deras samhällsekonomiska utfall.

För att undersöka den samhällsekonomiska lönsamheten söker studien
svar på följande frågor:

• Vilka är de studerade insatsernas samhällsekonomiska effekter?

• Är insatserna samhällsekonomiskt lönsamma?

• Hur fördelas kostnader och intäkter mellan de aktuella kostnadsbärarna
– kommun, landsting, stat – och hur omfördelas de före, under och efter
insatserna?
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Metod och material
För att få svar på ovanstående frågor behövs information om de totala
kostnaderna och intäkterna för respektive grupp såväl för året före insat-
sen, under insatsen och efter insatsen. Därför samlades uppgifter om föl-
jande kostnader och intäkter in för varje klient:

• Sjukvårdsutnyttjande; öppen och sluten vård, somatisk, psykiatrisk och
toxikomani

• Socialtjänstkostnader; socialbidrag, behandling extern/intern, samtal

• Försäkringskassans kostnader; sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa,
KAS, utbildningsbidrag12, sjukbidrag, bostadsbidrag, bidragsförskott

• Kriminalvårdskostnader; olika typer av anstalt och frivård

• AMS kostnader; handläggning och samtal hos Arbetsförmedlingen
samt ALU, lönebidrag och arbetslöshetsersättning.

Dessutom samlades uppgifter om klienternas pensionspoäng in för att
beräkna deras anknytning till arbetsmarknaden, dvs. värdet av insatserna.

En del kostnader som skulle kunna vara av intresse i denna studie är
svåra att både identifiera och värdera. Förutom de tekniska problem som
man stöter på kan också värdet av att inkludera vissa kostnader och intäk-
ter i den samhällsekonomiska beräkningen diskuteras. Handläggnings-
kostnader, brotts- och missbruksrelaterade kostnader, kontakter med fri-
villiga och kostnader som drabbar familj- och närstående är exempel på
sådana problem som här kort skall diskuteras.

Handläggningskostnader bör enligt den samhällsekonomiska teorin
tas med i samhällsekonomiska beräkningar därför att de återspeglar en
verklig produktion. De kan dock vara svåra att identifiera på grund av att
registren är bristfälliga, och de blir därmed också svåra att värdera. För att
i någon mån undvika problemen har en schablonkostnad på 500 kronor per
timme tillämpats för handläggningskostnader i socialtjänsten samt inom
Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket. Denna schablon bygger på
en beräkning av verkliga handläggningskostnader för ett antal socialkon-
tor, och i den här studien har vi antagit att de relativt väl speglar även
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens verkliga kostnader för
handläggning och samtal.

Brotts- och missbruksrelaterade kostnader är ett annat problem. Det
finns många missbruksrelaterade brott som inte upptäcks men som ändå
påför samhället merkostnader. Dessa bör enligt ekonomisk teori inte tas
med i beräkningarna eftersom de inte påverkar bruttonationalprodukten.

Uppgifter om klienternas kontakter med frivilliga organisationer är

114

12 Utbildningsbidraget betalas ut från Försäkringskassan men handläggs av AMS.



svåra att få fram. Det förs inga register och ASI-intervjun som användes i
effektstudien ger heller ingen information.

Kostnaderna för tredje man – föräldrar och andra närstående – har
under senare år diskuterats bland samhällsekonomer. Vissa kostnader kan
följa av att antalet sjukskrivningsdagar ökar för exempelvis anhöriga när
de tar hand om närstående missbrukare eller själva blir sjuka pga. psykisk
stress. Sådana bedömningar är svåra att göra; faktainformation saknas så
beräkningarna blir i många fall hypotetiska. I de flesta samhällsekonomis-
ka beräkningar tvingas man därför konstatera att kostnaderna för tredje
man inte har beaktats.

I de samhällsekonomiska analyser som genomförts i denna studie bort-
ses från brotts- och missbruksrelaterade kostnader, kostnader för kontakter
med frivilliga organisationer och kostnader för tredje man.

Insamling av data
I studien inhämtades uppgifter om klienter direkt från offentliga register.
Den ursprungliga planen att söka medgivande av varje enskild klient fick
dock överges för att projektet inte skulle drabbas av förseningar. I stället
sökte vi de vederbörliga tillstånden hos Socialstyrelsen och berörda myn-
digheter, dvs. Kriminalvårdsstyrelsen, respektive landstings sjukvårdsför-
valtningar, lokala försäkringskassor, Arbetsmarknadsverket samt samtliga
berörda socialförvaltningar i respektive socialdistrikt. Undersökningarna
startade så snart varje myndighet givit sitt tillstånd.

Samtliga klienter fick ett informationsbrev om undersökningen och
kopplingen till effektstudien. De informerades dessutom om att uppgifter-
na skulle komma att avidentifieras och sammanställas i tabeller. Genom
denna form av informerat samtycke gavs klienterna möjlighet att avstå
från att delta i studien, genom att höra av sig till undersökningsledarna.
Ingen valde dock att avstå.

Vid insamlingen av grunddata var ett stort antal personer oss behjälp-
liga. Alla uppgifter har samlats in per individ, och samtliga gavs ett iden-
tifikationsnummer som var identiskt med effektstudiens.

Datainsamlingen gick till på olika sätt vid respektive förvaltningar.
Vid KrAmi och Knuff fick vi hjälp att bestämma inskrivningsperiodens

längd, huruvida behandlingen fullföljdes eller inte samt kostnaden för
behandlingen. Uppgifterna har kontrollerats vid flera tillfällen.

Underlaget från Kriminalvårdsstyrelsen bestod av registerutdrag där
domar och påföljder, datum samt antalet dagar i olika typer av påföljd för
varje individ kunde avläsas. För att materialet skulle kunna sammanställas till
kostnad per individ användes Kriminalvårdsstyrelsens sammanställningar av
självkostnadspriser per påföljd. I materialet angavs också typ av anstalt,
kostnad för detta samt kostnad för frivård. Summorna delades in i summor
för period före, under och efter insats i KrAmi, Knuff respektive frivård.
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Jämförelsegruppernas behandlingsperiod bestämdes av det datum då
frivården inleddes.

Totalkostnaden dividerades sedan med antalet dagar i respektive pe-
riod till en medelkostnad per dag per klient. Insamlingen av material
innebar inga svårigheter och tillförlitligheten får anses god, dvs. alla klien-
ter som finns i kriminalvårdsregistret är medräknade.

Vissa farhågor om att materialet inte var helt komplett väcktes när vi
fann att några klienter i KrAmi Malmö inte var registrerade i kriminal-
vårdsregistret. Med tanke på att ett av intagningskriterierna i KrAmi-pro-
grammet är upprepade kriminalvårdspåföljder fann vi detta förvånande.

En möjlig förklaring var att eftersom materialet samlades in i februari
1999 kunde klienter utan någon dom eller påföljd sedan februari 1994 ha
gallrats ur registret efter fem år utan någon dom eller kriminalvårdsinsats.
Men startdatum för samtliga klienter, den tidigaste är beräknad från sep-
tember 1994, ligger dock inom undersökningsperiodens tidsram varför
gallring inte kan ha påverkat materialet. Den troliga förklaringen är därför
att dessa klienter, som alla är unga, inte dömts genom Kriminalvårdssty-
relsens försorg utan endast varit föremål för socialtjänstens insatser.

Försäkringskassan betalar ut det utbildningsbidrag som klienterna i
KrAmi-programmet får under tiden i programmet. Utöver utbildningsbi-
drag betalar Försäkringskassan även ut sjukpenning, föräldrapenning, a-
kassa, KAS, sjukbidrag, pension, bostadsbidrag och bidragsförskott. För
varje klient och för perioderna före, under och efter registrerades samtliga
utbetalda bidrag.

Försäkringskassan registrerar också uppgifter om pensionspoäng som
underlag för pensionsutbetalningar. Även uppgifter om pensionspoäng
registrerades per person. För att få bättre underlag för beräkning av de
långsiktiga produktionseffekterna registrerades pensionspoängen t.o.m.
inkomståret 1999 – alltså längre än uppföljningsperioden, vilken avsluta-
des den 15 februari 1999. Dessa uppgifter bedöms vara tillförlitliga.

För Arbetsmarknadsverkets del registrerades uppgifter om klienternas
kontakter med Arbetsförmedlingen genom omfattande uppgifter om sam-
tal och möten. Även uppgifter om ALU, KAS, lönebidrag samt bidrag för
OSA (offentligt skyddat arbete) registrerades. De kontakter som klienter-
na i KrAmi-programmen har tillgång till inom ramen för programmen
inkluderades dock inte. Kostnaderna räknades ut som en genomsnittlig
kostnad per klient och dag och bygger på uppgifter om de faktiska kostna-
derna för varje klient under respektive period. Endast lönebidraget och
kostnaderna för handläggning och samtal ingår i den samhällsekonomiska
beräkningen. Lönebidraget behandlas på ett speciellt sätt, där en beräkning
görs exklusive lönebidraget och en beräkning görs inklusive lönebidraget.

Uppgifterna inhämtades från Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) cen-
trala register i två omgångar. Vid en kontroll av uppgifterna från första
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omgången fann vi dock att lönebidragskostnader för vissa individer i
undersökningen saknades. Detta kontrollerades mot KrAmi-programmens
egna uppgifter, och de uppgifter vi fick i andra omgången bedöms som
tillförlitliga.

Insamlingen av uppgifter från socialtjänstens register blev tidsödande
pga. de sekretessbestämmelser som omgärdar socialtjänsten. För att få
tillförlitliga uppgifter om utbetalda socialbidrag, kostnader för extern och
intern behandling samt kostnader för samtal med socialsekreterare måste
uppgifterna sökas på flera ställen. Uppgifter om utbetalt socialbidrag
fanns oftast i ett socialbidragsregister. Kostnader för extern behandling
registrerades inte alltid utan ingick bland kommunens övriga externa be-
talningar. För att få kostnader för intern behandling fick vi söka i journal-
anteckningar där det i vissa fall finns uppgifter. Vad gäller intern behand-
ling, som oftast sker på en annan avdelning/enhet, fördes ofta särskilda
journalanteckningar.

Samtal hos socialsekreterare samt vilka kontakter socialsekreteraren
tagit i ärendet framgick av journalanteckningar, och en självkostnad på
500 kronor per timme har använts för att beräkna kostnaden för samtalen.
Självkostnaden bygger på en tidigare framräknad kostnad för ca 10 soci-
alkontor i olika delar av landet, och den är beräknad på samtliga direkta
och indirekta kostnader samt planeringstid etc. Kostnaden varierade mel-
lan 497 kronor och 503 kronor mellan kontoren (Jess & Westerlund,
1998).

Alla uppgifter från socialtjänsten registrerades och beräknades per in-
divid och per period. De uppgifter som vi fått tillgång till bedöms som
tillförlitliga, men misstanken finns att vissa uppgifter saknas. Detta gäller
framför allt klienter som nyligen flyttat till andra kommuner än de som
berördes av studien. Aktuella adresser har hämtats från folkbokföringsre-
gistret. Ett fåtal klienter har bytt namn eller identitet.

För sjukvården gäller att endast landstingen i Stockholm, Uppsala,
Östergötland och Malmö har centrala sjukvårdsregister. Dessa register är
fullständiga och innehåller alla sjukvårdskontakter i öppen- och sluten-
vård, på sjukhus, vårdcentraler och med privatläkare. Detta innebär att
sjukvårdskostnaderna är realistiska för KrAmi Malmö och för frivården i
Malmö–Helsingborg samt för Knuff i Uppsala. Övriga landsting har regis-
ter som är kopplade till varje klinik, och det var inte möjligt att få uppgifter
om vilka kliniker som var aktuella för varje klient. Tiden bedömdes inte
räcka till för att gå runt till varje klinik i Örebro- och Karlstadsområdet
samt i Helsingborg och fråga efter uppgifter från deras lokala register.

Uppgifter om slutenvårdsbehandling för alla klienter i studien fick i stället
hämtas från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. När tillförlitlighe-
ten kontrollerades mellan detta register och uppgifter från Malmös och Upp-
salas sjukvårdsförvaltningar fanns en fullständig överensstämmelse. Sluten-
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vårdskostnaderna kan därför med stor sannolikhet betraktas som riktiga.
Däremot finns inga uppgifter om öppenvårdsbesök i Örebro, Karlstad och
Helsingborg, vilket innebär att de öppna sjukvårdskostnaderna är under-
skattade för KrAmi Örebro och de båda frivårdsgrupperna.

Vi gjorde en slutlig bedömning att samtliga uppgifter var tillräckligt
tillförlitliga för att användas i studien, trots bristerna. Uppgifterna hänför-
des till respektive individ och respektive period. Antal dagar och antal
besök multiplicerades med aktuell självkostnad för respektive vård/be-
handling.

Statistiska bearbetningar13

I resultatredovisningen redovisas medelvärdena för KrAmi Malmö, KrAmi
Örebro, Knuff, frivården i Örebro–Karlstad och frivården i Malmö–Hel-
singborg, för programgrupperna KrAmi och Knuff sammanslagna som
undersökningsgrupp och för frivårdsgrupperna sammanslagna som jämfö-
relsegrupp, samt för dem som fullföljt respektive inte fullföljt programmen.

Eftersom skillnaderna mellan perioderna före och efter insats inte är
normalfördelade i materialet användes Wilcoxon Test och Sign Test för
att testa om förändringar över tid och skillnader mellan grupper är signifi-
kanta.

Med Sign Test (Norusis, 1998), vilket är det enklaste testet, beräknas
differenserna mellan perioderna och om antalet gånger skillnaden är nega-
tiv respektive positiv. Testet tar dock inte hänsyn till hur stora skillnaderna
i differenser är. Sign Test ingår som en del av Wilcoxon Test, och resulta-
tet av Sign Test redovisas därför som del av detta. Med Wilcoxon Test
(Norusis, 1998) som också tar hänsyn storleken på skillnaderna, kan vi
med större säkerhet uttala oss om huruvida skillnaderna i differenser mel-
lan perioderna är verkliga skillnader. Testet förutsätter inte normalfördel-
ning utan endast att fördelningen är symmetrisk14.

Dessutom genomfördes Kruskal–Wallis Test, som beräknar medelvär-
det för medianerna i de olika grupperna, och som används för att testa
varianshomogenitet.

Sign Test, Wilcoxon Test och Kruskal–Wallis Test genomfördes för
varje enskild programgrupp respektive jämförelsegrupp (frivårdsgrupper-
na) samt för dem som fullföljt respektive inte fullföljt programmen. Resul-
tatet av testerna redovisas i anslutning till tabellerna i kapitel 7. I några fall
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Statistiska Institutionen, Stockholms universitet.

14 Wilcoxon Test beräknar först skillnaderna mellan perioderna för varje värde. Sedan rangordnas
alla de skillnader där differensen inte är noll, från den minsta till den största differensen. Den
minsta differensen rangordnas 1, den näst minsta 2 etc. När data rangordnats beräknas medel-
differensen separat för de positiva och de negativa differenserna. Nollhypotesen är att dessa
medeldifferenser är lika för grupperna. Eftersom vi har ersatt medelvärdena (som beräknas enligt
t-test) med rangordnade värden utjämnas effekten av stora differenser.



redovisas också resultaten jämförda med resultat av t-test och ANOVA.
Regressionsanalys har genomförts för att undersöka hur kostnaden,

dvs. den beroende variabeln, påverkas av olika oberoende variabler som
ålder, fullföljt/icke fullföljt program, samt dagar i behandling. Endast en
oberoende variabel, kriminalvårdskostnad för perioden före, visade sig
kunna förutse antagandet om kostnadsdifferenser mellan perioden före
och perioden efter insats. Ju högre kriminalvårdskostnaden är före insats,
desto större blir skillnaden i totalkostnad mellan perioden före och perio-
den efter.

Samtliga uppgifter har bearbetats med hjälp av kalkylprogrammet
Microsoft Excel och statistikprogrammet SPSS.
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7. Den samhällsekonomiska 
7. utvärderingens resultat

Gruppernas anknytning till arbetsmarknaden är värdefull kunskap – dels
för de samhällsekonomiska beräkningarna, dels för bedömning av pro-
grammen eftersom arbete är programinsatsernas huvudmål. En indikator
som ger en relativt god bild av gruppernas arbetsanknytning är pensions-
poängen. Resultatredovisningen börjar därför med pensionspoängens ut-
veckling.

Pensionspoäng
Pensionspoängen grundas på uppgifter om faktiskt utbetald lön och andra
skattepliktiga förmåner under året. Det innebär att skattepliktiga ersätt-
ningar från socialförsäkringssystemet som t.ex. sjukpenning, arbetslös-
hetskassa samt löne- och utbildningsbidrag är pensionspoängsgrundande,
men inte socialbidraget. Högsta möjliga poäng, dvs. 650 pensionspoäng,
uppnår en person som under ett år har en inkomst på 25 000 kronor per
månad. En genomsnittlig industriarbetarlön på 15 000 kr per månad ger då
385 pensionspoäng. Pensionspoängen räknas ut enligt följande formel:
(Den pensionsgrundande inkomsten – 37 200)/37 20015 = pensionspoän-
gen.

I den samhällsekonomiska beräkningen har pensionspoängen använts
för att beräkna värdet av klienternas rehabilitering till arbetslivet. Den
faktiska inkomsten under året är också en god indikator på anknytning till
arbetsmarknaden. Riksskatteverkets uppgifter om inkomst av tjänst inne-
håller dock avdrag för t.ex. utgiftsräntor, vilket minskar skatteuttaget.
Detta minskar den redovisade inkomsten och också det faktiska värdet av
produktionen, och därmed också den faktiska anknytningen till arbets-
marknaden. Av dessa båda indikatorer, som i övrigt är identiska, betraktas
därför pensionspoängen som en något bättre indikator. Även utbetald
sjukpenning speglar ju anknytning till arbetsmarknaden.

Pensionspoängen före respektive två år efter insats har angivits i me-
delvärde per person i tabell 7:1.

Som vi kan se höjer KrAmi Malmögruppen sin pensionspoäng totalt
från 29 poäng året före insats till 239 poäng år 1999, vilket är en signifikant
skillnad över tid. Året efter insats var den genomsnittliga pensionspoän-
gen 101; ökningen är stadig och motsvarar totalt 720 procent. I sysselsätt-
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ningsgrad motsvarar det en ökning från 8 till 62 procent. De som fullföljt
KrAmi Malmö ökar ännu mer – från 41 poäng före insats till 342 poäng år
1999, dvs. en signifikant ökning motsvarande 734 procent, som omräknat
i sysselsättningsgrad motsvarar en ökning från 11 till 89 procent. De som
hoppat av KrAmi Malmö ligger däremot konstant kvar på noll poäng alla
perioder.

Utvecklingen för KrAmi Örebro är också gynnsam över hela perioden,
och ökningen är signifikant för skillnaden från perioden före insats till år
1999. Pensionspoängen förändras dock inte nämnvärt mellan året före och
året efter insats; totalt sett ligger gruppen kvar på ungefär samma poäng –
36 poäng före insats och 38 poäng efter insats. Poängen ökar däremot
kraftigt till år 1999, och har då stigit till 122 poäng, vilket motsvarar 239
procents ökning. Omräknat till sysselsättningsgrad ökar gruppen från 9 till
32 procent. Även för KrAmi Örebro gäller att pensionspoängen ökar mer
för dem som fullföljer programmen – omräknat i sysselsättningsgrad från
12 till 50 procent. Avhopparna från KrAmi Örebro visar ingen nämnvärd
ökning över tid.

Båda KrAmi-gruppernas anknytning till arbetsmarknaden har alltså
förbättrats men för KrAmi i Malmö går utvecklingen i en snabbare takt.

Knuff-klienternas anknytning till arbetsmarknaden har försämrats
något över tid; denna utveckling är emellertid inte statistiskt signifikant.
Även när avhopparna exkluderas försvinner den positiva trend som vi ser

Tabell 7:1. Gruppernas pensionspoäng i genomsnitt för perioden före
respektive efter insats samt år 1999.

Behandling Året före insats Året efter insats År 1999

KrAmi Malmö (30)
Fullföljda (21)
Ej fullföljda (9)

29
41
00

101
145*
000

239*
342*
000

KrAmi Örebro (32)
Fullföljda (17)
Ej fullföljda (15)

36
45
25

038
071
000

122*
189*
046

Knuff (26)
Fullföljda (9)
Ej fullföljda (17)

71
55
80

084
105*
074

050
079
035

Frivård
Malmö/Helsingborg (24) 29 007* 083

Frivård
Örebro/Karlstad (28) 41 053 182*

* Signifikant skillnad.
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första året efter avslutat program. Knuff-programmet har såväl utbildning
som arbete bland sina verksamhetsmål, och som klienteffektstudien visar
har fler Knuff-deltagare gått till studier, och eftersom pensionspoängen
inte fångar in studier kan detta förklara pensionspoängens utveckling för
Knuff-gruppens del.

För frivårdsgruppernas del ser vi en gynnsam, men inte signifikant, ten-
dens i Örebro/Karlstad-gruppen och en signifikant försämring för Malmö/
Helsingborg-gruppen första året efter insatsen. Örebro/Karlstad-gruppen har
höjt sin pensionspoäng motsvarande en ökning av sysselsättningsgraden från
11 till 47 procent, mellan perioden före insats och år 1999. Malmö/Helsing-
borg-gruppen sänker däremot sina poäng med 76 procent, men ökar under år
1999 pensionspoängen med 186 procent, vilket i sysselsättningsgrad motsva-
rar en ökning från 7 till 22 procent.

Skillnaden mellan de två frivårdsgrupperna kan ha sin förklaring i
olikheter i de insatser som görs. Bland annat gör socialtjänsten stora insat-
ser för Örebro/Karlstad-gruppen. Också omgivningsfaktorer som att re-
gionen Malmö/Helsingborg har större sociala problem, lägre grad av soci-
al kontroll och en svagare arbetsmarknad än Örebro/Karlstad kan spela in.

Skillnader mellan program och jämförelsegrupper
Om vi betraktar de två frivårdsgrupperna som jämförelsegrupper till re-
spektive KrAmi-grupp, kan vi få en i det närmaste perfekt matchning vad
beträffar pensionspoängen före insats.

Med hjälp av pensionspoängen har vi fått en bild av hur anknytningen
till arbetsmarknaden har utvecklas i grupperna. För KrAmi-gruppernas del
finner vi en betydande förbättring med en snabbare utveckling för Malmö-
gruppen. Även frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad visar en gynnsam ut-
veckling. För Knuff-gruppens del finner vi dock ingen förändring.

Vi kommer senare att använda pensionspoängen i kostnads-/intäkts-
analysen som presenteras längre fram, och även för att beräkna värdet av
produktionsvinster och produktionsförluster i de undersökta grupperna.

Programkostnader och andra samhällskostnader
Hur mycket pengar lägger samhället ner på de olika insatser som görs för
klienterna? Denna fråga kommer att diskuteras i de två avsnitt som följer.
Först redovisas programkostnader och andra samhällskostnader under tid
i insats som tillsammans utgör den totala kostnaden under programtiden.
Därefter jämförs samhällskostnader före och efter insats. De kostnader
som redovisas baseras på varje enskild klient och är medelvärdet av den
totala klientkostnaden och antal dagar i insats. Gruppernas genomsnittliga
behandlingstid varierar, eftersom tiden i insats är olika för varje klient.

Tabell 7:2 visar att den totala behandlingskostnaden skiljer sig en del.
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Dagskostnaden är 230 kronor för Malmö-programmet respektive 320 kro-
nor för Örebro-programmet. KrAmi Örebro-klienterna kostar alltså
knappt 100 kronor mer per dag än KrAmi Malmö. Om man tar hänsyn till
tiden i programmet, som för KrAmi Malmö är 169 dagar och 299 dagar
för KrAmi Örebro, ökar de totala kostnadsskillnaderna mellan program-
men ytterligare. För Knuffs del är den beräknade programkostnaden om
475 kronor per dag inräknade i kostnaden per dag, men eftersom närvaron
varierar blir den genomsnittliga behandlingskostnaden för Knuff 170 kr
per dag.

Av vilket slag är de övriga samhällskostnaderna under behandlingspe-
rioden? Av figur 7:1 framgår att för KrAmi-programmens del överväger
utbildningsbidrag16 men också socialbidrag eftersom flera har kontant
arbetsmarknadsstöd, KAS, och därför inte uppnår socialbidragsnormen.
Skillnaden i utbildningsbidrag mellan dem som fullföljer och dem som
inte fullföljer KrAmi-programmen visar att avhopparnas närvaro är lägre.
I KrAmi-grupperna finns inga kostnader för behandling i socialtjänst
under inskrivningsperioden.

Tabell 7:2. Insatser – genomsnittskostnader per dygn.

Insats Period i behandling

KrAmi Malmö (30)
Fullföljda (21)
Ej fullföljda (9)

307 kr + 230 kr = 537 kr
320 kr + 230 kr = 550 kr 
277 kr + 230 kr = 507 kr

Frivård Malmö/Helsingborg (24) 442 kr

KrAmi Örebro (32)
Fullföljda (17)
Ej fullföljda (15)

344 kr + 320 kr = 664 kr
296 kr + 320 kr = 616 kr
398 kr + 320 kr = 718 kr

Frivård Örebro/Karlstad (28) 909 kr

Knuff (26)
Fullföljda (9)
Ej fullföljda (17)

170 kr
182 kr
163 kr

Förklaring: Behandlingskostnaden för KrAmi har beräknats som kostnaden för övriga samhällstjänster
plus kostnaden för behandling i programmet. Programkostnaden för Knuff är inräknad i kostnaderna för
socialtjänsten och ingår i kostnaden för övriga samhällstjänster. För frivårdens del är programkostna-
den/frivårdskostnaden inräknad i kostnaden för övriga samhällstjänster.
Kostnaderna för behandlingsperioden skall betraktas som en investeringskostnad som skall skrivas av om
man gör en investeringskalkyl för att utreda den samhällsekonomiska nyttan av programmet (se nedan i
texten). I investeringskalkylen tas inte transfereringskostnader med, dvs. kostnader för utbildningsbidrag,
arbetslöshetsersättning, socialbidrag etc. i enlighet med principerna för investeringskalkyler. Däremot görs
en beräkning inkl. lönebidrag och en beräkning exkl. lönebidrag (se texten för vidare förklaring).
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Knuff-deltagarna får socialbidrag för försörjning under programperioden.
För Knuffs del finner vi samma mönster för utbetalt socialbidrag för dem
som fullföljt respektive dem som inte fullföljer, dvs. att kostnaderna är
högre för dem som fullföljer. Socialtjänstens kostnader består dels av
kostnader för behandling, dels av öppenvårdskostnader. Däremot har av-
hopparna i Knuff-programmet kostnader för behandling. Öppenvårdskon-
takterna är fler bland avhopparna än bland dem som inte fullföljt.

Kostnaderna för anstaltsvistelse utgör den större delen av totalkostna-
den för kriminalvård. För programgruppernas del består kostnaderna för
kriminalvård i huvudsak av frivårdkostnader, och dessa är som väntat
lägre än frivårdsgruppernas. Några har gått till programmen efter en tid i
frivård. Vad gäller kriminalvårdskostnader har de som fullföljt i samtliga
fall lägre kostnader än avhopparna.

Värt att notera är att kostnaden för behandling i socialtjänstens regi är
jämförelsevis hög för frivårdsgruppen Örebro/Karlstad. Den är hela 378
kronor per dag av totalkostnaden på 547 kronor, och socialbidraget uppgår
till 130 kronor per dag. Det betyder att socialtjänsten bär dubbelt så stor
kostnad som kriminalvården för denna grupp. För jämförelsegruppen fri-
vård i Malmö/Helsingborg är förhållandet det omvända, dvs. att kriminal-
vården bär dubbelt så hög kostnad som socialtjänsten.

KrAmi Malmö Frivård M/H KrAmi Örebro Frivård Ö/K Knuff
0

200

400

600

800

1000

Arbetsförm.

F-kassa

Sjukvård

Socialtjänst

Krim.vårdMedelkostnad, kr

Figur 7:1. Behandlingsperiodens övriga samhällskostnader per dag.
Observera att diagrammet enbart anger övriga samhällskostnader per
dag, dvs. exklusive programkostnader.
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Tabell 7:3 sammanfattar behandlingsperiodens kostnader. Totalkostnaden
i genomsnitt per dag varierar från Knuff-gruppens 170 kronor till frivården
i Örebro/Karlstad, där kostnaden är 904 kronor. Även de totala genom-
snittliga behandlingskostnaderna för hela perioden varierar betydligt mel-
lan grupperna.

De genomsnittliga kostnaderna per klient för de olika insatserna varie-
rar från totalt 52 530 kronor för Knuff till 403 596 kronor för frivården
Örebro/Karlstad. Även om kostnaden för KrAmi Malmö per dag är relativt
hög blir totalkostnaden per insats förhållandevis låg pga. att tiden i insats
är kort.

Kostnadsutvecklingen över tid17

Så långt har vi ägnat oss åt kostnaderna under den tid som grupperna tar
del av insatsen. Nu riktas uppmärksamheten i stället på de kostnader som
huvudmännen åsamkas före och efter behandling. Vi får på så sätt en bild
av kostnadsutvecklingen, vilket är viktigt när vi sedan skall beräkna den
eventuella besparingen i samhällskostnader mellan året före och året efter
insatsen. Besparingen används också i den samhällsekonomiska investe-
ringskalkylen.

Inledningsvis behövs dock några kommentarer kring beräkningen av
kostnaderna och uppföljningsperioderna. Kostnaderna har även här beräk-
nats som medelkostnad per dag och klient, vilket gör grupperna jämför-
bara trots att perioderna under och efter behandling är olika långa för olika
klienter. Perioden före insatsen är dock lika lång för samtliga, och den är
beräknad på 365 dagar.

Tabell 7:3. Kostnader för hela insatsperioden per klient.

Behandling Medelkostnad
per dag

Insatsperiod Kostnad för hela 
insatsperioden

KrAmi Malmö 537 kr 169 dagar 090 753 kr

Frivård
Malmö/Helsingborg 442 kr 425 dagar 187 850 kr

KrAmi Örebro 664 kr 299 dagar 198 536 kr

Frivård
Örebro/Karlstad 909 kr 444 dagar 403 596 kr

Knuff 170 kr 309 dagar 052 530 kr

125

17 I bilaga 3 finns kostnadsutvecklingen för samtliga samhällssektorer redovisad.



Tiden i program och insatser är olika långa beroende på att tiden i
behandling är individuell i samtliga program och i frivårdsgrupperna. Den
genomsnittliga perioden i programmen är för KrAmi Malmö 169 dagar, för
KrAmi Örebro 299 dagar och för Knuff 309 dagar. Frivården i Örebro/
Karlstad har ett genomsnitt på 444 dagar och Malmö/Helsingborg på 425
dagar. Uppföljningsperioden efter insats är för KrAmi Malmö 580 dagar,
för KrAmi Örebro/Karlstad 463 dagar, för Knuff 559 dagar, för frivården
Örebro/Karlstad 463 dagar och Malmö/Helsingborg 360 dagar.

Att perioderna efter insats är olika långa förklaras av att vi valde en
gemensam sluttidpunkt för uppföljningsperioden. Eftersom deltagarna
startade programmen vid olika tidpunkt, och behandlingstiden dessutom
är individuell, blev därför uppföljningstiden efter insats olika lång. Båda
frivårdsgrupperna har längre programperioder än såväl KrAmi-gruppen
som Knuff-gruppen. Knuff och KrAmi Örebro har ungefär lika långa
programperioder, medan KrAmi Malmö har den i särklass kortaste pro-
gramperioden.

Flera olika aspekter kan läggas på olika långa uppföljningstider när det
gäller kostnadseffektivitet och kostnadseffekter. Som vi vet är långa be-
handlingstider med höga kostnader dyrare än korta behandlingstider med
medelhöga kostnader. När behandlingskostnaderna för hela programpe-
rioden ställs i relation till den uppnådda besparingen – i medelkostnad
mellan perioden före och perioden efter – får vi programmets kostnadsef-
fektivitet.

När vi följer upp effekter ställs vi inför flera olika problem. Blir effek-
terna av insatserna större eller mindre, ju längre tiden går? Blir skillnader-
na mellan undersökningsgrupper och jämförelsegrupper större eller mind-
re, ju längre tiden går efter programmets slut? För att kunna besvara denna
typ av frågor hade vi behövt flera olika uppföljningstidpunkter, vilket vi
inte har i denna undersökning. Däremot kan pensionspoängen vid olika
tidpunkter ge oss en uppfattning om hur insatsernas effekter utvecklas
över en längre tidsperiod.

Tabell 7:4 nedan visar de totala kostnaderna dels 365 dagar före insat-
sen dels för perioden efter insatsen (som varierar i längd) för samtliga
grupper.

Även om förändringarna i kostnader är stora är spridningen stor och
skillnaden över tid endast signifikant för KrAmi Örebro. Efter insatsen har
kostnaderna minskat för samtliga grupper utom för KrAmi Malmö, där
kostnadsökningen är 14 kronor per dag eller 5 procent. KrAmi Örebro
minskar kostnaderna med 316 kronor eller 52 procent, Knuff minskar kost-
naderna med 54 kronor eller 30 procent och frivårdsgrupperna i Malmö/
Helsingborg minskar med 26 kronor eller 8 procent och Örebro/Karlstad
med 188 kronor eller 26 procent.

Det är främst lönebidraget som påverkar denna bild; lönebidragskost-
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naderna ökar signifikant för båda KrAmi-grupperna mellan de två perio-
derna, vilket också gör att den genomsnittliga kostnaden för en deltagare
i KrAmi Malmö ökar mellan perioden före och perioden efter insats.

För dem som fullföljt KrAmi-programmen i Malmö och Örebro är
minskningarna i medelkostnad per dag och klient 171 kronor eller 57
procent, respektive 184 kronor eller 39 procent. Minskningen är dock en-
dast signifikant för dem som inte fullföljt KrAmi Örebro. Som vi ser
minskar kostnaderna även för avhopparna, med undantag för de nio KrAmi
Malmö-deltagare som inte fullföljt programmet, där kostnaderna ökar med
498 kronor eller 213 procent.

När man jämför tiden före med tiden efter insatserna har kostnaderna
för samtliga grupper, utom för KrAmi Malmö totalt, minskat, men skill-
naden är signifikant endast för KrAmi Örebro. Bilden blir annorlunda om
vi tar hänsyn till avhopparna. De som hoppat av KrAmi Malmö höjer
kraftigt sina kostnader, medan de som fullföljt minskar kostnaderna mest
av alla grupper. Även för KrAmi Örebro minskar kostnaderna mindre för
avhopparna än för dem som fullföljt. Regressionsanalys visar att varken
uppföljningstidens längd, behandlingstidens längd, individernas ålder
eller missbruk påverkar skillnaderna mellan perioderna. Endast kriminal-
vårdskostnaderna för perioden före behandling förklarar kostnadsminsk-
ningarna mellan perioderna. Om personer med höga kriminalvårdskostna-

Tabell 7:4. Kostnader per dygn före och efter behandling.

Behandling Före Efter

KrAmi Malmö 
Fullföljda (21)
Ej fullföljda (9)

281 kr
300 kr
234 kr

295 kr
129 kr
732 kr

KrAmi Örebro
Fullföljda (17)
Ej fullföljda (15)

610 kr
466 kr
775 kr

294 kr*
282 kr
307 kr*

Knuff
Fullföljda (9)
Ej fullföljda (17)

180 kr
143 kr
200 kr

126 kr
148 kr
116 kr

Frivård Malmö/Helsingborg (24) 322 kr 296 kr

Frivård Örebro/Karlstad (28) 732 kr 544 kr

* Signifikant skillnad.

Förklaring: ”Efter” i tabellen motsvarar den genomsnittliga dygnskostnaden som beräknats på en uppfölj-
ningsperiod på 580 dagar för KrAmi Malmö, på 360 dagar för frivård Malmö/Helsingborg, på 463 dagar för
KrAmi Örebro och frivård Örebro/Karlstad och på 559 dagar för Knuff.
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der, t.ex. i form av dyra anstaltskostnader, omfattas av andra och billigare
insatser efteråt, blir kostnadsminskningarna mellan de båda perioderna
med automatik stora.

Inom vilka sektorer har kostnaderna minskat? Den mest iögonfallande
förändringen är att kostnaderna totalt ökar mellan de två perioderna för
KrAmi Malmö. Detta är till stor del ett resultat av att de som inte fullföljt
programmet ökar sina kriminalvårdskostnader dramatiskt, men också av
att de som fullföljt programmet i stor utsträckning skrivs ut till lönebidrag
vilket ger en ökad kostnad för samhället. Denna kostnad löper dock endast
under uppföljningstiden eftersom den genomsnittliga perioden med löne-
bidrag för gruppen är 1,5 år.

Annars minskar i stort sett de genomsnittliga kostnaderna för samtliga
program i alla sektorer, utom just för kostnader för bidrag genom arbets-
förmedling samt för samtal med handläggare på Arbetsförmedlingen. I
KrAmi Malmö och Knuff minskar kostnaderna för socialtjänst mest.

För KrAmi Örebro och frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad är minsk-
ningen av kriminalvårdskostnaderna den största förändringen. För fri-
vårdsgruppen i Malmö/Helsingborg är den största förändringen att arbets-
förmedlingskostnaderna ökat.

Kriminalvårdskostnaderna ökar dramatiskt för dem som inte fullföljt
KrAmi Malmö, vilket beror på att återfall i brott har medfört hårdare straff.
I alla andra grupper minskar både kriminalvårdskostnader totalt och an-
staltskostnader mellan perioderna.

Socialbidraget ökar för frivårdsgrupperna, för KrAmi-programmens
avhoppare samt för Knuff-programmet. Behandlingskostnaderna ökar för
frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad och för dem som inte fullföljt KrAmi
Malmö. I övriga fall minskar behandlingskostnaderna eller förblir kon-
stant noll.

Sjukvårdskostnaderna för alla grupper är anmärkningsvärt låga. Det
kan bero på att personerna är relativt unga och ännu inte upplevt några
större psykiska eller fysiska besvär av missbruk. Detta stöds av att de äldre
i framför allt KrAmi Örebro har relativt högre sjukvårdskostnader än de
yngre. Som nämnts tidigare har vi dock inte lyckats få tag på kostnaderna
för öppen sjukvård i Örebro, Karlstad och Helsingborg, vilket medfört att
de redovisade totala sjukvårdskostnaderna troligen är underskattade.

En viktig fråga ur samhällssynpunkt är sammanfattningsvis huruvida
de särskilda insatserna har medfört några ”kostnadsbesparingar” jämfört
med de kostnader samhället åsamkades innan man vidtog de särskilda
insatserna. Dessa kostnadsbesparingar kan tolkas som verkliga besparing-
ar, men de kan också ha andra orsaker.

Ökade bidrag och ersättningar genom trygghetssystemen kan indikera
att återanpassningen till samhället ökat, eftersom vi här har att göra med
personer som delvis levt vid sidan om trygghetssystemen och försörjt sig
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genom brott. De kan under en övergångsperiod i rehabiliteringsprocessen
bli beroende av bidrag för att sedan successivt börja försörja sig genom
anställning.

Lönebidraget är en del av arbetet med att slussa klienterna tillbaka till
arbetslivet efter programmen. Det används i första hand KrAmi-program-
men; av KrAmi Malmös 30 deltagare skrevs 17 ut med lönebidrag, medan
det för KrAmi Örebros del var 13 av 32 som skrevs ut med lönebidrag.
Knuff har vid utskrivningen en deltagare i offentligt skyddat arbete (OSA)
medan de två frivårdsgruppen i liten omfattning fått lönebidragsanställ-
ningar.

Lönebidraget är en stor del av kostnaden för perioden efter behandling
för båda KrAmi-programmen – för KrAmi Malmö var kostnaden 100
kronor och för KrAmi Örebro 58 kronor. Att kronbelopp är omvänt pro-
portionella med antalet deltagare med lönebidrag beror dels på att arbets-
handikappet för deltagarna i KrAmi Örebro i snitt bedömts vara dubbelt
så gravt som för deltagarna i KrAmi Malmö, dels på att perioderna med
lönebidrag är längre för deltagarna i KrAmi Örebro. Ett lönebidrag kan
kvarstå i upp till 4 år, men deltagare med lönebidrag i KrAmi Malmö har
i genomsnitt bidraget i 1,5 år och deltagare i KrAmi Örebro har det ännu
lite längre – i genomsnitt i 2 år.

Jämförelse mellan KrAmi-grupperna och frivårdsgrupperna
Slutligen slår vi samman grupperna och jämför programgrupperna med
frivårdsgrupperna. Vilken blir skillnaden i medelvärden om KrAmi Malmö
och KrAmi Örebro slås ihop till en undersökningsgrupp och frivården i
Malmö/Helsingborg respektive Örebro/Karlstad slås ihop till en jämförel-
segrupp? Resultatet visas i följande tabell där den totala medelkostnaden

Tabell 7:5. Lönebidragets fördelning.

Behandling Antal Genomsnittlig 
utbetalningsperiod

Genomsnittlig
kostnad per dag

KrAmi Malmö (30) 17 1,5 år 58 kr

KrAmi Örebro (32) 13 2,0 år 100 kr

Knuff (26) 1 3,0 år 13 kr

Frivård
Malmö/Helsingborg (24) 0    – –

Frivård
Örebro/Karlstad (28) 5 3,0 år 23 kr
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per individ i undersökningsgruppen jämförs med samma kostnad i jämfö-
relsegruppen för de olika delsektorerna.

Kruskal-Wallis test har använts för test av huruvida medianvärdena är
lika fördelade mellan och inom uppföljningsgrupperna i perioden före och
efter insats. Nollhypotesen är att medianvärdena är lika fördelade mellan
grupperna och mellan perioderna. Resultatet av testet för alla fem grupper-
na visar att nollhypotesen kan förkastas när det gäller totala kostnader,
kriminalvårdskostnader och AMS-kostnader, dvs. gruppernas medianvär-
den inte varierar på samma sätt. Slutsatsen när det gäller samma test för
undersökningsgrupp jämfört med jämförelsegrupp är att alla kostnader
utom AMS-kostnaderna varierar på samma sätt. Ytterligare samma test för
dem som fullföljt respektive dem som inte fullföljt KrAmi- och Knuff-
programmen visar att nollhypotesen kan förkastas när det gäller AMS-
kostnader samt kostnader för bidrag genom Försäkringskassan i båda pe-
rioderna. Detta innebär att gruppernas medianvärden varierar på samma
sätt när det gäller alla andra kostnader.

Tabell 7:6. Jämförelse av medelkostnader för undersökningsgrupper och
jämförelsegrupper.

Sektor/undersöknings
grupp/jämförelsegrupp

Före
Medel-
kostnad

Efter
Medel-
kostnad

Procentuell 
minskning (-) 
eller ökning (+)

Totalkostnad
Undersökningsgrupp
Jämförelsegrupp

451 kr
547 kr

294 kr
430 kr

-35 *
-21

Kriminalvård
Undersökningsgrupp
Jämförelsegrupp

317 kr
339 kr

107 kr
160 kr

-66*
-53*

AMS
Undersökningsgrupp
Jämförelsegrupp

005 kr
009 kr

092 kr*
060 kr

+1 740*
+567*

Socialtjänst
Undersökningsgrupp
Jämförelsegrupp

085 kr
104 kr

059 kr
136 kr

-31 
+31

Försäkringskassan
Undersökningsgrupp
Jämförelsegrupp

033 kr
050 kr

020 kr
050 kr

-39 
+/-0

Sjukvård
Undersökningsgrupp
Jämförelsegrupp

010 kr
035 kr

 010 kr
009 kr

+/-0 %
-74 %

Förklaring: För AMS-kostnaderna finns en signifikant skillnad mellan grupperna enligt Wilcoxon test.
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Som framgår av tabellen ovan minskar medelkostnaden för både pro-
gramgrupperna och frivårdsgrupperna totalt över tid; programgrupperna
minskar med 35 procent och frivårdsgrupperna med 21 procent. Program-
gruppernas kostnader minskar alltså till drygt en tredjedel av vad de var
före insats, medan frivårdsgruppens kostnader minskar till ca 80 procent
av vad de var före insats. Skillnaden inom undersökningsgruppen är sig-
nifikant; däremot finner vi ingen signifikant skillnad mellan grupperna.

Arbetsförmedlingens kostnader ökar signifikant både för program-
gruppen och för frivårdsgruppen, men beroende på lönebidraget är ök-
ningen större för undersökningsgruppen. Kriminalvårdskostnaderna
minskar signifikant över tid både för undersökningsgrupp och för jämfö-
relsegrupp. Inga övriga förändringar över tid är signifikanta.

När det gäller socialtjänstkostnader minskar programgrupperna sina
kostnader i medeltal med 31 procent, medan frivårdsgruppen ökar sina
kostnader med 31 procent.

För sjukvårdskostnaderna finner vi ett annorlunda mönster än tidigare;
vi ser att programgrupperna har låga sjukvårdskostnader som befinner sig
i nivå med normalbefolkningens i båda perioderna, medan jämförelse-
gruppen har något förhöjda kostnader som sedan minskar till normalnivån.

Fördelning av kostnader på olika samhällssektorer
Som nämndes inledningsvis kan genomförandet av insatser inom en sam-
hällssektor medföra en omfördelning av kostnaderna mellan olika sam-
hällssektorer. Hur denna omfördelning av kostnader utfaller i vår studie
redovisas i figur 7:2, både vad gäller program- och frivårdsgrupper, mellan
perioderna före, under och efter insats.

Före I behandling Efter
0

100

200

300

400
Kommun

Landsting

Stat

Medelkostnad, kr

Figur 7:2. Fördelning av kostnader mellan huvudmän.
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Som vi kan se, sker omfördelningar mellan huvudmännen över perioder-
na. Kommunens kostnader blir högre under tiden i insats än den var före.
Kostnaden ökar med 93 kronor per klient i medeltal. Efter insats minskar
kostnaden och blir något lägre än före behandling. För övriga huvudmän
minskar kostnaden.

Vi kan också se att statens kostnader sänks successivt; under tiden som
klienterna tar del av insatsen minskar kostnaderna med 84 kronor och
ytterligare 16 kronor när insatsen är avslutad. Det betyder en total kost-
nadsminskning för statens del med 100 kronor per dag och klient.

Av kostnaden i perioden efter behandling på 222 kronor utgörs 43
kronor av lönebidrag och 109 kronor av kriminalvårdskostnader. Kostna-
den för lönebidraget kvarstår dock endast under uppföljningstiden. Lands-
tingets kostnad, som i detta sammanhang är låg, mer än halveras under
insatsen, och minskningen kvarstår efter insatsen. Detta mönster överens-
stämmer med andra beräkningar (Jess & Westerlund, 1998; Jess m.fl.,
1999).

Riksrevisionsverket (RRV) slår fast att det är kommunerna som bär de
stora kostnaderna för missbrukaren, och detta har RRV beräknat genom
att sammanställa kostnaderna för fem missbrukskarriärer (Riksrevisions-
verket, 1993). KrAmi-utvärderingen och tidigare utvärderingar av psy-
kiskt störda missbrukare visar att det är kriminalvården respektive sjuk-
vården som bär de största kostnaderna före behandling, men att deras
kostnader minskar successivt (Jess & Westerlund, 1998; Jess m.fl., 1999).

I inledningen ställdes frågan om huruvida huvudmännen kan antas vilja
minimera sina kostnader. Av ovanstående sammanställning kan vi dock
inte utläsa sådana tendenser. Däremot ser vi att kostnadsströmmarna kan
ses som korresponderande kärl. När kommunen gör investeringar i be-
handling ”vinner” landsting och stat.

Hur kostnadsfördelningen sett ut om kommunen inte gjort investering-
ar i behandling kan vi enbart spekulera om. Vi vet inte om kostnaderna för
landsting och stat då hade ökat eller minskat. Det är dock rimligt att anta
att åtminstone några av dem som tagit del av insatserna fortsatt med brott
och missbruk.
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8. Samhällsekonomisk analys

I det förra kapitlet redovisades de kostnader som följer med de insatser
som samhället gör för de studerade klientgrupperna. I detta kapitel belyser
vi frågan om den samhällsekonomiska nyttan av KrAmi- och Knuff-pro-
grammen, jämfört med frivårdinsatserna. När denna fråga behandlas utgår
vi från samma beräkningar som tidigare och en modell för analys av
kostnader och intäkter (CBA).

Kostnads-/intäktsanalys
I en kostnads-/intäktsanalys tas idealt hänsyn till alla verkningar av en
samhällsinsats, direkta såväl som indirekta, under tiden i program och
insatser såväl som i framtiden. I praktiken tvingas man dock begränsa
informationen, och i denna studie har kostnader inhämtats för kriminal-
vård, socialtjänst, bidrag och kostnaden för handläggning i arbetsförmed-
ling och försäkringskassa samt kostnader för sjukvård för samtliga indivi-
der. Dessa kostnader har registrerats för året före insats, under tiden i
program och insatser samt tiden efter insats fram till februari 1999. Pen-
sionspoäng har tagits fram för samma period samt det senast tillgängliga,
dvs. år 2000 (pensionspoäng för inkomståret 1999, se vidare i kapitel 7 –
Den samhällsekonomiska analysens resultat).

När vi nu gör en samhällsekonomisk beräkning av kostnadsbesparing-
en mellan perioden före och efter insats går vi tillväga på samma sätt som
i kapitel 7. På grundval av dessa uppgifter har kostnader för tiden i pro-
gram och insatser beräknats. Investeringskostnaden har beräknats på
grundval av kostnader för insatser och andra samhällskostnader under
tiden i program och insatser. Med nuvärdeformeln (X/(1+0,08)^n)18 har
sedan nuvärdet av årskostnaden beräknats per klient före och efter genom-
fört program. Inkluderad är dels kostnaden för själva insatsen, dels de
kostnader som uppkommit i andra samhällssektorer under klienternas tid
i program och insatser.

Här tas emellertid inte bidrag och transfereringar med, i enlighet med
de regler som gäller för investeringskalkyler. Därmed exkluderas också
kostnader för bidrag och transfereringar som arbetslöshetsersättning,
ALU-bidrag, utbildningsbidrag, KAS, socialbidrag etc.

Vissa typer av bidrag kan betraktas som bidrag för viss produktion, där
samhällets totala produktion ökar. Lönebidraget kan ses som ett sådant
bidrag, och det används för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för
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arbetshandikappade personer. Arbetstagaren får full lön, men staten beta-
lar ut ett bidrag till arbetsgivaren, vilket motsvaras av arbetstagarens fast-
ställda arbetshandikapp. Bidraget betalas som ett procentbelopp men kan
(år 2001) inte utgöra mer än 60 procent av en månadslön på 13 700 kronor.

Om vi betraktar lönebidraget som en ersättning för ett arbetshandikapp
som gör att arbetstagaren producerar motsvarande mindre, bör lönebidra-
get betraktas som en transferering och alltså inte ingå i den samhällseko-
nomiska analysen. Om vi däremot ser lönebidraget som ett bidrag som
underlättar en arbetstagares inträde på arbetsmarknaden, och samtidigt
anser att arbetstagaren kan göra en fullgod arbetsprestation, skall lönebi-
draget ingå som en kostnad i den samhällsekonomiska analysen. Detta
sista antagande stöds dessutom av att värdet av produktionen finns med i
den samhällsekonomiska analysen som en intäkt, dvs. som arbetstagarnas
intjänade pensionspoäng.

I en samhällsekonomisk investeringskalkyl enligt traditionell teori
skall inte bidrag tas med, eftersom de utgör transfereringar mellan olika
parter i samhället. Vi hävdar att det dock finns goda skäl att här anta att
lönebidraget åtminstone till stor del motsvaras av en reell produktionsök-
ning och därför skall tas med i den samhällsekonomiska analysen. Som en
kompromiss redovisas det samhällsekonomiska resultatet både med och
utan lönebidraget, där det är den redovisade kostnadsförändringen före
och efter insats som påverkas.

Samma beräkning har gjorts för dem som fullföljer programmen samt
avhopparna. På samma sätt har även produktionsintäkter givits ett nuvärde
och beräknats som situationen var före insats och efter insats, både för de
klienter som fullföljer programmen och de som inte fullföljer programmen.
Den samhällsekonomiska analysen har beräknats på 15 år (det som motsva-
rar n i nuvärdesformeln) och räntan för investeringar har satts till 8 procent.
Den valda räntan på 8 procent som överskattar framtida vinster kan sägas
försöka väga in osäkerheten över ränte- och inflationsutveckling.19

Osäkerhetsfaktorer
Olika uppföljningstider
Vårt förfaringssätt för med sig några problem som kort skall diskuteras.
Programeffekterna kan t.ex. öka eller minska på så lång sikt i förhållande
till vad som skett under den kortare uppföljningstiden. Effekterna kan
dessutom öka eller minska olika mycket för de olika undersöknings- och
jämförelsegrupperna. De olika kostnadseffekterna i undersöknings- och
jämförelsegrupperna kan även på sikt antingen närma sig varandra eller
fjärma sig från varandra. Utifrån tidigare forskningsresultat kan båda al-
ternativen betraktas som möjliga.

134

19 Om vi i stället valt en investeringsränta på 5 procent skulle vinster respektive förluster ha blivit ca
20 procent större än de redovisade.



Drummond (1997) hävdar att ju längre uppföljningstiderna är, desto
mindre blir skillnaden mellan undersöknings- och kontrollgrupper. Good-
man m.fl. (1991) hävdar å sin sida att de långsiktiga effekterna av en
behandling är större än de kortsiktiga. Dessa båda undersökningar gällde
dock målgrupper som inte helt överensstämmer med de vi undersöker;
undersökningarna är i huvudsak gjorda på vita medelålders amerikanska
män med försäkringar genom sina anställningar. I vilken utsträckning
resultaten kan generaliseras till våra målgrupper vet vi därför inte.

Om vi valt att följa upp klienterna vid flera olika tidpunkter kunde
gruppernas reella förändring över tid ha jämförts. Men med den uppfölj-
ningsperiod som har använts i denna studie måste vi i stället göra ett
antagande om att kostnaderna stannar vid de medelvärden som beräknats
för uppföljningsperioden efter insats. Effekterna kan då både över- och
underskattas. Sannolikt minskar kostnaderna ytterligare över tiden; dock är
det inte troligt att de minskar till samma kostnad som gäller för den genom-
snittlige medborgaren. Använder man kostnaden under uppföljningstiden
som beräkningsunderlag överskattas troligen inte heller de framtida vins-
terna, eftersom förbrukningen under uppföljningsperioden är förhållande-
vis hög.

Produktionsvinster och produktionsförluster
I denna analys har pensionspoängen använts för beräkningen av produk-
tionsvinster och produktionsförluster. Vi får då en längre serie som kan
skrivas fram till ett tänkt värde 15 år framåt i tiden och som kan användas
för att bedöma om effekterna av program och insatser på lång sikt tenderar
att öka eller minska. Framskrivningen utifrån historiska data kallas extra-
polering och finns i de flesta kalkyl- och statistikprogram. Här har använts
Microsoft Excels EXPTREND-funktion20 som anger kurvans lutning.

Vid extrapoleringen utgår vi ifrån fyra historiska datapunkter – pen-
sionspoängen före behandling, under behandling, efter behandling samt
den senaste uppgiften för år 1999. Eftersom de som fullföljt KrAmi Malmö
i det närmaste uppnått full pensionspoäng har beräkningen för deras del
skett med utgångspunkt från full pensionspoäng tre år efter avslutat pro-
gram. För övriga grupper har framtida produktionsintäkter beräknats ut-
ifrån att grupperna uppnår pensionspoäng från 0–90 procent successivt
under 4–15 år enligt tabell 8:1.

Osäkerhet i extrapoleringen
I beräkningen tas hänsyn till arbetsmarknadsanknytningen för undersök-
ningsgrupperna och jämförelsegrupperna via förändringar i pensionspoän-
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gen. Vi eftersträvar alltså att anpassa beräkningarna till de data vi har om
verklig anknytning till arbetsmarknaden under uppföljningsperioden, plus
ett år ytterligare. Även här kan de verkliga resultaten ändras dels över tid,
dels mellan de olika undersöknings- och jämförelsegrupperna, precis som
för andra kostnader. Än en gång bör påpekas att detta är antaganden som
grundar sig på en matematisk framräkning av historiska värden och anta-
gen framtida förväntad utveckling. En rehabilitering som går fortare och/
eller ger högre pensionspoäng än de framräknade påverkar det verkliga
resultatet positivt. Motsatsen gäller följaktligen om rehabiliteringen tar
längre tid i anspråk eller om återfall sker, vilket ger lägre pensionspoäng.

Att de som fullföljt KrAmi Malmö skulle uppnå 100 procents rehabili-
tering kan vara ett ganska osäkert antagande; det är sannolikt att några i
denna grupp kan få återfall under en 15-årig tidsperiod. För att illustrera
vad detta kan innebära för resultatet kan nämnas att en genomsnittlig
rehabilitering på 90 procent i stället för 100 procent skulle minska det
redovisade samhällsekonomiska resultatet med ca 150 000 kronor per per-
son i Malmögruppen.

Den samhällsekonomiska beräkningen innehåller alltså följande kompo-
nenter, där kostnaden före minus kostnaden efter genomgående redovisas:

• Kriminalvårdskostnader

• Socialtjänstkostnader exkl. socialbidrag

• AMS-kostnader exkl. bidrag, en beräkning inkl. lönebidrag

Tabell 8:1. Extrapolerad rehabiliteringsgrad.

Insatsgrupp Antagen rehabiliteringsperiod Extrapolerad 
rehabiliteringsgrad

KrAmi Malmö totalt
KrAmi Malmö fullföljda
KrAmi Malmö ej fullföljda

successiv rehabilitering år 1–4
successiv rehabilitering år 1–3
successiv rehabilitering år 1–6

90 %
100 %
60 %

KrAmi Örebro totalt
KrAmi Örebro fullföljda
KrAmi Örebro ej fullföljda

successiv rehabilitering år 1–5
successiv rehabilitering år 1–5
successiv rehabilitering år 1–6

80 %
90 %
60 %

Knuff totalt
Knuff fullföljda
Knuff ej fullföljda

successiv rehabilitering år 1–8
successiv rehabilitering år 1–7
successiv rehabilitering år 1–6

60 %
60 %
50 %

Frivård Malmö/Helsingborg successiv rehabilitering år 1–7 70 %

Frivård Örebro/Karlstad successiv rehabilitering år 1–5 85 %
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• Försäkringskassans kostnader exkl. bidrag

• Sjukvårdskostnader

• Produktionsvinster och produktionsförluster anpassade efter pensions-
poäng.

Resultatet av den samhällsekonomiska beräkningen
Den samhällsekonomiska beräkningen har genomförts för både program-
grupper och jämförelsegrupper, och resultat redovisas i tabell 8:2.

Exklusive lönebidragskostnad
När beräkningen görs för KrAmi Malmögruppen finner vi att samhällets
kostnader totalt sett minskar med 67 483 kronor per klient i ett 15-årsper-
spektiv, räknat på nuvärdet av kostnaderna före och efter insats per klient.
Behandlingskostnaden totalt (90 753 kronor) avskrivs efter 1,5 år om man

Tabell 8:2. Den samhällsekonomiska beräkningen (Siffror i kronor).

Insatsgrupp Kostnads-
förändring a)

minskade 
kostnader (+)
ökade 
kostnader (-)

Produktions-
förändring
ökad pro-
duktion (+)
minskad 
produktion (-)

Summa
vinst (+)
förlust (–)
exkl.
lönebidrag

Summa
vinst (+)
förlust (–)
inkl.
lönebidrag

KrAmi Malmö
Totalt +67 483 +1 543 554 +1 611 037 +1 546 039
Fullföljt programmet +722 067 +1 766 681 +2 488 748 +2 432 511
Ej fullföljt programmet -1 643 209 -2 329 548 -3 972 757 -3 972 757

Frivård 
Malmö/Helsingborg +64 109 +887 013 +951 122 +951 122

KrAmi Örebro
Totalt +1 386 774 +1 136 236 +2 523 010 +2 452 714
Fullföljt programmet +1 153 958 +1 350 147 +2 504 105 +2 381 790
Ej fullföljt programmet +1 724 189 +570 641 +2 294 830 +2 280 068

Frivård 
Örebro/Karlstad +1 099 872 +1 253 329 +2 353 301 +2 337 133

Knuff
Totalt +256 435 +435 528 +691 963 +678 757
Fullföljt programmet +30 367 +629 381 +659 748 +619 113
Ej fullföljt programmet +377 904 +352 821 +730 725 +730 725

a) Kostnadsförändringen redovisas här exkl. lönebidrag.
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också tar hänsyn till ökade produktionsvinster på 1 543 554 kronor. Om
deltagarna lyckas öka sin sysselsättningsgrad ytterligare under 15-årspe-
rioden blir den samhällsekonomiska vinsten ännu större. I motsvarande
grad blir den mindre om sysselsättningsgraden minskar.

I KrAmi Malmögruppen fullföljs programmet av 70 procent av klien-
terna. Den genomsnittliga kostnadsbesparingen per klient för denna grupp
blir därför ca tio gånger högre i ett 15-årsperspektiv, samtidigt som pro-
duktionsintäkterna ökar något mer än den gör för gruppen totalt. Den
totala vinsten blir 2 488 748 kronor per deltagare. För dem som fullföljt
programmet har behandlingen lönat sig ett halvt år efter programperiodens
slut – då är investeringskostnaden avskriven.

För de klienter i KrAmi Malmö som inte fullföljer programmet, dvs.
30 procent av gruppen, ökar i stället kostnaderna i genomsnitt per klient
med 1 643 209 kronor i ett 15-årsperspektiv. Samtidigt ligger produk-
tionsbortfallet fast på 100 procent, vilket motsvarar kostnader på 2 329
548 kronor per klient. Detta sammantaget gör att samhällets totalkostnad
för en klient som inte fullföljt programmet är 3 972 757 kronor. För denna
grupp betalas inte programkostnaden tillbaka under 15-årsperioden. För
att investeringen skulle betalas tillbaka under uppföljningsperioden skulle
den genomsnittliga sysselsättningsgraden behöva uppgå till 30 procent.

För jämförelsegruppen från frivården i Malmö/Helsingborg minskar
kostnaderna totalt med ungefär samma belopp som för undersöknings-
grupp KrAmi Malmö, dvs. med 64 109 kronor per klient i ett 15-årsper-
spektiv. Produktionsintäkterna ökar också något – med 887 013 kronor per
deltagare. Vinsten blir 951 122 kronor per klient, och programkostnaden,
187 850 kronor, betalas tillbaka efter drygt 4 år.

För KrAmi Örebro är behandlingskostnaden totalt 198 536 kronor per
deltagare. Samhället sparar 1 386 774 kronor per klient i minskade kost-
nader under en 15-årsperiod, samtidigt som produktionsintäkterna ökar
med 1 136 236 kronor per klient. Detta blir en vinst på totalt 2 523 010
kronor, vilket gör att behandlingskostnaden är avskriven efter drygt 1 år.

I KrAmi Örebro är det 53 procent som fullföljer programmet. Det ger
en något mindre kostnadsbesparing, samtidigt som produktionsintäkterna
ökar mer. Vägs detta samman blir den totala vinsten 2 504 105 kronor. För
denna grupp betalar sig behandlingen redan drygt 1 år efter avslutat pro-
gram. För dem som inte fullföljer KrAmi Örebro blir kostnadsbesparing-
arna större än för dem som fullföljer, men intäkterna från produktionsök-
ning blir mindre. Totalt är samhällets vinst för en klient som inte fullföljer
programmet 2 294 830 kronor, och för denna grupp betalas programkost-
naden tillbaka efter ca 2,5 år.

För jämförelsegruppen frivården i Örebro/Karlstad minskar kostna-
derna i genomsnitt med 1 099 972 kronor per klient i 15-årsperspektivet,
samtidigt som produktionsintäkterna ökar med 1 253 329 kronor. Det ger
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totalt en vinst på 2 353 301 kronor per klient under en 15-årsperiod. Pro-
gramkostnaden på 403 596 kronor betalas tillbaka efter 2,5 år.

Om man för Knuff-programmets del jämför kostnaderna före med kost-
naderna efter insats får vi en besparing på 256 435 kronor per klient i ett
15-årsperspektiv. Produktionsintäkterna per klient ökar med 435 528 kro-
nor under samma period, vilket är en vinst på 691 963 kronor per klient.
Behandlingskostnaden på 52 530 kronor är avskriven efter knappt 3 år.

För de 35 procent som fullföljer Knuff minskar kostnaderna i mycket
mindre utsträckning. Kostnaderna minskar med 30 367 kronor per klient
under perioden men däremot ökar produktionsintäkterna mer, med
629 381 kronor. Totalt blir vinsten 659 748 kronor, och behandlingskost-
naden avskrivs efter 2 år.

För dem som inte fullföljer Knuff-programmet minskar kostnaderna
totalt mer än för dem som fullföljer programmet –med 377 904 kronor per
klient – samtidigt som produktionsintäkterna ökar med 352 821 kronor per
klient. Det blir en vinst på totalt 730 725 kronor. Programkostnaden av-
skrivs efter drygt 2 år.

Inklusive lönebidragskostnad
Vad innebär det då för det slutliga resultatet om lönebidraget räknas in?
Från resultatredovisningen i kapitel 7 kommer vi ihåg att de båda KrAmi-
programmen i stor utsträckning skrev ut sina deltagare till lönebidragsan-
ställningar, att Knuff och frivårdsprogram Örebro/Karlstad gjorde det i
mindre utsträckning och att frivårdsprogram Malmö/Helsingborg inte alls
skrev ut sina deltagare till lönebidragsanställningar21.

Under perioden efter behandling utgör därför lönebidraget 100 kronor av
dagskostnaden per deltagare i KrAmi Örebro och 53 kronor av kostnaden
per deltagare och dag i KrAmi Malmö. Trots att det var fler deltagare i
KrAmi Malmö än i KrAmi Örebro som skrevs ut till sådana anställningar,
17 respektive 13, är kostnaden per dag nästan dubbelt så hög för KrAmi
Örebro. Detta beror på att arbetshandikappet bedömts ligga mellan på
70–80 procent för Örebrogruppen medan det för Malmögruppens del be-
dömts ligga på 40–50 procent. Dessutom betalas lönebidraget ut under en
längre period för Örebrogruppen, i genomsnitt i 2 år, mot Malmögruppens
1,5 år.

Det redovisade samhällsekonomiska resultatet präglas av dessa skill-
nader. För Malmögruppen totalt försämras det samhällsekonomiska resul-
tatet per deltagare med ca 65 000 kronor om lönebidraget räknas in, för
Örebrogruppens del med drygt 70 000 kronor per deltagare. För Knuff-

139

21 Från KrAmi Malmö skrevs 17 deltagare ut till lönebidrag, från KrAmi Örebro 13 deltagare, från
Knuff 1 till OSA, från frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad skrevs 5 ut till lönebidrag, och slutligen
ingen i frivårdsgruppen i Malmö/Helsingborg.



gruppen och frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad var summorna 13 000 kro-
nor respektive 15 000 kronor per deltagare. För en deltagare i frivården i
Malmö/Helsingborg sker inga förändringar alls, eftersom ingen därifrån
blev utskriven med lönebidrag.

Av beräkningen ser vi tydligt att det är de som fullföljt programmen
som skrivs ut med lönebidrag.

Ett tredje sätt att betrakta lönebidraget hade varit att se det som en behand-
lingskostnad för KrAmi- och Knuff-programmen. För KrAmi Malmö skulle
programkostnaden då öka med 45 742 kronor per deltagare, för KrAmi
Örebro med 67 710 kronor och för Knuff med 10 444 kronor. Vi har dock valt
att inte betrakta detta som ett reellt alternativ, då kostnaden faktiskt uppkom-
mer efter att deltagarna lämnat programmet samt också är en form av gene-
rellt stöd som man kan få utan att delta i ett KrAmi-program.

Resultaten i belysning av annan forskning
Resultaten i vår studie följer trenden i andra liknande studier, men våra
resultat är över lag mycket bättre. En rad amerikanska forskare har redo-
visat sina resultat som kostnadsminskningar mellan perioden före och
perioden efter insatser. Till exempel redovisar Jones & Vischi (1979)
kostnadsbesparingar på 40 procent mellan perioderna och Deschenes m.fl.
(1991) kostnadsminskningar på 60 procent. Andra undersökningar redo-
visar resultaten som tillbakabetalning per investerad krona; bl.a. visar
Holder m.fl. (1991) samt Holder (1997) att varje investerad krona ger 2,88
tillbaka, Rundell m.fl. (1981) att varje investerad krona ger 4,50 tillbaka
och French m.fl. (2000) att tillbakabetalningen på en krona är 9,70 för ett
slutenvårdsprogram och 23,30 för ett öppenvårdsprogram.

Dessa resultat kan jämföras med våra resultat som visar att varje inve-
sterad krona i KrAmi Malmö ger 12,90, i KrAmi Örebro 17,90 samt i
Knuff 13,20 tillbaka i minskade kostnader och/eller ökade intäkter. För
frivården Malmö/Helsingborg är siffrorna 5,20 och för frivården i Örebro/
Karlstad är den 6,00. Kostnaderna mellan perioden före och efter insats
har som vi tidigare visat minskat med 25 procent (jämförelsegrupperna)
respektive 50 procent (undersökningsgrupperna).

Detta är förvånande, eftersom vår målgrupp består av individer som till
stor del levt utanför samhällets trygghetssystem och som försörjt sig via
kriminalitet. Enligt tidigare resultat (Luckey, 1987) kan man förvänta sig
kostnadsökningar efter behandling för en missbrukare med dålig social
förankring. En förklaring till vårt jämförelsevis goda resultat kan vara att
kostnadsminskningarna i tillägg till sjukvårdskostnader också omfattar
minskningar inom kriminalvården, socialtjänsten och trygghetssystemen.

Studien av French m.fl. (2000) innehåller uppskattade förändringar av
kostnader utifrån individernas självrapporterade ASI-data och redovisar
alltså kostnadsförändringar som är större än de vi redovisar. Ett faktum
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som här bör framhållas är dock att resultaten i samtliga redovisade inter-
nationella studier genomgående bygger på självrapporterade uppgifter,
medan våra resultat bygger på faktiska kostnader per individ hämtade ur
offentliga register. En annan förklaring kan vara att en grupp av missbru-
kare med dålig social förankring tar så stora samhällskostnader i anspråk
att minskningen efter en insats blir mycket större än för en grupp av mer
socialt välförankrade individer.

Två tidigare undersökningar (Jess & Westerlund, 1998; Jess m.fl., 1999)
använder samma beräkningsmodell med data hämtade från offentliga re-
gister och gjorda på missbrukare med psykisk störning. Dessa undersök-
ningar kommer fram till liknande resultat, nämligen en återbetalning på en
investerad krona med motsvarande 23,50 respektive 17,80. I de studierna
är emellertid inte AMS kostnader beräknade.

En samhällsekonomisk analys av narkomaner vid ett rehabiliterings-
center i Oslo visar att varje investerad krona ger 25,00 tillbaka (Berg &
Andersen, 1992), vilket är ett bättre resultat än det vi har kommit fram till
här. Då får man emellertid beakta att den studien bygger på en antagen
rehabiliteringsgrad utan att man studerat inkomster av arbete under någon
period, att förbrukningen av offentliga medel grundar sig på förbrukning-
en ett år innan behandling samt att samhällets förmodade kostnader för
narkotikakonsumtionen före insatsen räknats in.

Riksrevisionsverket (1993) har genom kostnadsberäkningar av fem fall-
studier kommit fram till att samhället skulle ha kunnat spara mellan 1,8 och
3,7 miljoner kronor per missbrukare om man hade kunnat avstyra missbru-
ket. Detta visar att våra resultat, som bygger på faktisk förbrukning enligt
myndighetsregistren, inte är orimliga.

Ytterligare ett skäl till våra mycket goda resultat för undersökningsgrup-
perna jämfört med ett stort antal internationella studier kan vara KrAmi-
programmens medvetna satsning på utbildningsbidrag och skuldsanering
under programperioden, kombinerad med utskrivning till lönebidrag efter
programmets slut. På så sätt försäkras deltagarna skäliga inkomster, och
dessutom hålls kraven på återbetalning för skulder nere genom skuldsa-
nering. Just stora skulder, inklusive svarta skulder inom den kriminella
världen, kan antas vara ett hinder för anpassning till ett ”normalt” liv och
ett skäl till att många väljer att fortsätta sin kriminella bana. Svarta in-
komster är, till skillnad från vita, inte möjliga för Kronofogdemyndigheten
att driva in. För många kan det då kännas meningslöst att ha vita inkomster
som till stor del drivs in så att man själv är tvingad att leva på existensmi-
nimum i oöverskådlig tid framöver.
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Resultatet i olika ekonomiska perspektiv
Resultatet av undersökningen kan användas som ett verktyg, där besluts-
fattare kan rangordna de olika insatserna efter deras olika effekter. Vår
ambition är att här redovisa vilka olika effektmått som kan vara använd-
bara utifrån beslutsfattares olika mål, inte att göra en egen rangordning av
vilka effekter som ska väga tyngst.

Resultaten av denna undersökning kan tolkas och användas på följande
sätt:

• som besparing per dag i kostnaderna för perioden efter jämfört med
perioden före

• som anknytning till arbetsmarknaden tolkat som summa pensionspoäng

• som det antal månader och år det tar att skriva av investeringskostnaden

• som den summa som varje investerad krona ger tillbaka i form av
minskade kostnader och/eller ökade intäkter.

Studien är jämförelsevis ovanligt bred, vilket beror på att de mått vi fått
fram bygger på en uppföljning av faktiska samhällskostnader för varje
individ under åren 1995–1999. Vi kan därför sammanställa mått från både
resultatredovisningen, förändringen av pensionspoängen och det sam-
hällsekonomiska resultatet, vilket ger oss ett brett underlag för beslut om
åtgärder.

I slutkapitlets (kapitel 9) sammanfattning jämförs också programkost-
naderna med förändringar i deltagarnas sociala situation.

En sammanställning av de faktorer som räknats upp ovan, och förhål-
landet mellan dessa och programkostnaderna, redovisas i tabell 8:3.

Tabell 8:3 kan användas på olika sätt, beroende på om målet med
insatsen är att:

• göra den största besparingen

• öka sysselsättningsgraden

• pengarna avskrivs snarast möjligt, eller

• att pengarna ger mesta möjliga avkastning på insatt kapital.

Om beslutsfattare har målet att göra den största besparingen och kunde
välja mellan insatserna skulle KrAmi Örebro väljas i första hand. Om det
viktigaste däremot är en ökning av sysselsättningen bör KrAmi Malmö
väljas i första hand. Om snabbaste avskrivningstid är målet väljs KrAmi
Örebro. Gäller det avkastningen på insatt kapital slutligen skulle däremot
KrAmi Malmö väljas etc.

Av tabellen framgår också att undersökningsgrupperna är kostnadsef-
fektivare än jämförelsegrupperna, men att jämförelsegruppen frivården i
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Örebro/Karlstad också är kostnadseffektiv och klart mer kostnadseffektiv
än undersökningsgruppen Knuff. Undersökningsgrupperna får i genom-
snitt de bästa resultaten, dvs. ger de största besparingarna, den högsta
rehabiliteringsgraden, den kortaste avskrivningstiden och den största till-
bakabetalningen.

Det mest betydelsefulla i denna sammanställning är att kostnaderna för
de tre programmen betalas tillbaka på så kort tid som 1–3 år. Programkost-
naden har alltså i stort sett betalats tillbaka under uppföljningstiden, och
all produktionsökning och kostnadsminskningar efter detta ger samhället
vinst. Detta gäller framför allt KrAmi Malmö och KrAmi Örebro. Det bör
dock påpekas att ökade kostnader och minskad produktion i förhållande
till den extrapolerade utvecklingen påverkar resultatet negativt.

Sammanfattning
Alla undersökta grupper – de tre programmen och frivården – ger samman-
fattningsvis ett positivt samhällsekonomiskt utfall per deltagare som dock
varierar för de olika programmen och insatserna. När kostnaden för pro-

Tabell 8:3. Jämförelse och sammanställning av resultat.

KrAmi
Malmö

KrAmi
Örebro

Knuff Frivård 
Örebro/
Karlstad

Frivård 
Malmö/
Helsingborg

Pensionspoäng 239 122 50 182 83

Pensionspoäng/
programkostnad

45 18 29 20 19

Tillbakabetald kr 
per investerad kr

17,8 12,7 13,2 5,8 5,1

Tillbakabetald* 
programkostnad

9 559 kr 8 433 kr 2 244 kr 5 272 kr 2 254 kr

Avskrivningstid 1,5 år 1 år 3 år 2,5 år 4 år

Programkostnad/daga) 537 kr 664 kr 170 kr 909 kr 442 kr

Besparing -14 kr 316 kr 54 kr 188 kr 26 kr

Besparing/
programkostnad

-2,6 % 47,6 % 31,8 % 20,7 % 5,9 %

a) Programkostnaden per dag har använts. Vi får samma resultat om den totala programkostnaden
använts.

Förklaring:
Programkostnad = programkostnad per dag per deltagare.
Besparing = den samhällsekonomiska besparingen; kostnaden före minus kostnaden efter.
Pensionspoäng = Pensionspoäng per deltagare år 1999.
Avskrivning = Hur lång tid det tar att skriva av programkostnaden.
Tillbakabetalning = Den samhällsekonomiska besparingen per deltagare/programkostnaden per deltagare.
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grammet eller insatsen är avskriven ger den samhället vinst. För KrAmi är
avskrivningstiden 1–1,5 år, för Knuff knappa 3 år, för frivården i Örebro/
Karlstad 2,5 år och för frivården i Malmö/Helsingborg 4 år.

Med hjälp av kostnads-/intäktsanalysen kan de olika programmen
rangordnas utifrån de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna. En
sådan rangordning visar att KrAmi Örebro ger den största samhällsekono-
miska besparingen per individ – 2,5 miljoner kronor, tätt följt av frivårds-
programmet i Örebro/Karlstad med 2,4 miljoner kronor samt KrAmi Mal-
mö med 1,6 miljoner kronor. Knuff-programmet och frivårdsprogrammet
i Malmö/Helsingborg ger en mindre samhällsekonomisk vinst per delta-
gare – 0,7 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner kronor.

Tar man enbart hänsyn till dem som fullföljt KrAmi- och Knuff-pro-
grammen blir rangordningen KrAmi Malmö och KrAmi Örebro (2,5 mil-
joner kronor vardera), frivården i Örebro/Karlstad (2,4 miljoner kronor),
frivården i Malmö/Helsingborg (0,9 miljoner kronor) och Knuff (0,7 mil-
joner kronor).

Vi skall här komma ihåg att i kostnads-/intäktsanalysen vägs såväl
programmets kostnader och intäkter in, som rehabiliteringen till arbets-
marknaden uttryckt i pensionspoäng. Det redovisade resultatet förutsätter
att effekterna, som i undersökningen mätts 1,5–2 år efter utskrivning från
behandling, kvarstår i ytterligare 12–13 år framåt i tiden. Kostnadsökning-
ar och kostnadsminskningar i förhållande till det redovisade resultatet
påverkar detta i negativ respektive positiv riktning.

Samma sak gäller för förändringar i pensionspoängen. Ökar pensions-
poängen i ett längre perspektiv blir den redovisade vinsten per individ
större, och tvärtom när poängen minskar. Som exempel kan nämnas att en
10-procentig minskning av sysselsättningsgrad för KrAmi Malmö innebär
att resultatet försämras med ca 150 000 kronor per individ under den
15-åriga tidsperioden.

Med en rangordning enligt tabellerna 8:2 och 8:3 blir resultat ett annat,
beroende på att resultaten jämförs med kostnaden för programmet. Om
effekterna för individerna är lika ger billigare program större kostnadsef-
fektivitet (Holder, 1997; French m.fl., 2000). Programkostnaden skrivs av
snabbare och varje investerad krona ger fler kronor tillbaka. En rangord-
ning och sammanvägning av måtten som redovisas i tabellerna 8:1 och 8:2
visar att KrAmi Malmö bör väljas i första hand följt av KrAmi Örebro,
frivården i Örebro/Karlstad, Knuff-programmet och slutligen frivården i
Malmö/Helsingborg22.

Ovanstående kostnads-/effektivitetsanalys kan, vilket vi kommer att
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finna vilket program som ligger bäst till, med hänsyn tagen till samtliga mått och kvoter. Det har
alltså inte tagits någon hänsyn till att vissa mått kan anses väga tyngre än andra.



göra i rapportens del IV, sammanställas med de effekter som redovisats i
effektstudien för att få en mer fullständig bild av de totala positiva och
negativa effekterna för samhället, uttryckt både i kostnader, intäkter och
effekter för individerna.

Resultatet i kritisk belysning
Det redovisade samhällsekonomiska resultatet är övervägande positivt för
alla program och insatser enligt den samhällsekonomiska kalkylen. Resul-
taten bygger emellertid på en rad antaganden om framtida utveckling av
rehabiliteringsresultat, arbetsmarknad, ränteläge och inflation etc.

Om effekten av rehabiliteringen avtar med åren påverkas resultatet i
negativ riktning. Ökar däremot effekten påverkas resultatet på motsvaran-
de sätt i positiv riktning. Skillnaderna mellan de undersökta programgrup-
perna och jämförelsegrupperna från frivården har totalt sett minskat under
uppföljningsperioden. Jämför man endast dem som fullföljt KrAmi-pro-
grammen med frivårdsgrupperna ökar däremot skillnaderna markant.

Arbete på den öppna arbetsmarknaden är beroende av arbetsmarknads-
utvecklingen och den allmänna konjunkturen. Arbetsmarknaden har under
hela den studerade perioden utvecklats positivt och fler människor är i
arbete. Om konjunkturen försämras skulle detta kunna påverka de som har
fått arbete på ett negativt sätt.

I vår undersökning är resultatet bäst för dem som fullföljt KrAmi Malmö;
1,5 år efter avslutat program har man nått 90 procent av full rehabilitering.
Malmöregionen hade under undersökningstiden en besvärlig arbetsmark-
nad med högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Man kan därför förvänta
sig en ännu besvärligare arbetsmarknad för den aktuella gruppen. I denna
belysning är det mycket goda resultatet för KrAmi Malmö ännu mer
anmärkningsvärt. Även resultatet för frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad är
anmärkningsvärt positivt sett i relation till KrAmi Örebro, även om vi skall
komma ihåg att klienterna i frivården i Örebro/Karlstad i större utsträck-
ning kommer från mindre orter (se beskrivningen av grupperna i del I),
men också att insatserna från socialtjänstens sida varit betydande.

Resultatet kan därför eventuellt ha påverkats positivt av att gruppen får
mer hjälp av sina sociala nätverk och högre grad av social kontroll. I
sådana fall är resultatet inte enbart en effekt av programmet.

Räntan och inflationen för närvarande stabila och låga, men föränd-
ringar i ränteläge och inflation påverkar det förväntade framtida resultatet.
Högre räntor och högre inflation försämrar resultatet, och lägre räntor och
lägre inflation förbättrar resultatet. Med dagens ränteläge hade det varit
naturligt att använda en 5-procentig diskonteringsränta i den samhällseko-
nomiska analysen. I stället användes en 8-procentig diskonteringsränta för
att försöka fånga in eventuella framtida ränteökningar och minska effek-
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terna av för höga förväntningar på ett positivt framtida resultat av rehabi-
literingen. Om vi i stället hade använt en 5-procentig diskonteringsränta
hade det redovisade resultatet blivit ca 20 procent bättre. På motsvarande
sätt gäller att en högre inflation ger minskade framtida intäkter och en
lägre inflation – dvs. att den framtida kronan blir relativt sett mer värd –
ger ökade framtida intäkter.

Den största osäkerheten gäller vilken inverkan de olika uppföljningsti-
der som använts för de olika insatserna har. Uppföljningstiderna varierar
mellan 580 dagar för KrAmi Malmö och 360 dagar för frivårdsgruppen i
Malmö/Helsingborg, alltså en skillnad på ca 0,5 år mellan gruppen med
längst och gruppen med kortast uppföljningstid. Om skillnaderna mellan
undersökningsgrupperna och jämförelsegrupperna tenderar att öka ju
längre tiden går, innebär det att de redovisade resultaten för och skillna-
derna mellan KrAmi Malmö och frivårdsgruppen i Malmö/Helsingborg är
påverkade av skillnaderna i uppföljningstid.

I tabell 8:4 ställer vi därför kostnadsminskningar och pensionspoäng-
ökningar mot varandra i de två grupperna.

Tabellen visar att om skillnaderna mellan undersökningsgruppen KrAmi
Malmö och jämförelsegruppen frivården i Malmö/Helsingborg tenderar
att öka med tiden, dvs. att behandlingseffekten ökar, så är de redovisade
kostnadsminskningarna respektive pensionspoängsökningarna påverkade
av detta. Ökning mellan före- och efterkostnaderna är fem procent för
KrAmi Malmö och minskningen sju procent för frivården i Malmö/Hel-
singborg. Skillnaderna mellan före- och eftervärden för pensionspoäng är
+724 procent för KrAmi Malmö och +186 procent för frivården i Mal-
mö/Helsingborg.

När det gäller pensionspoäng finns emellertid en mellanliggande mät-
ning som visar att pensionspoängen ökade med 249 procent för KrAmi
Malmö och med 83 procent för frivård Malmö/Helsingborg. Det är alltså
uppenbart att skillnaderna dem emellan har ökat över tid.

Tabell 8:4. Kostnadsminskningar och pensionspoängsökningar i KrAmi
Malmö och frivårdsgruppen i Malmö/Helsingborg.

Program Uppfölj-
ningstid,
dagar

Kostnader, kronor Pensionspoäng

Före Efter Skillnad Före 1999 Skillnad

KrAmi Malmö 580 281 295 + 14 29 239 + 210

Frivårdsgruppen i
Malmö/Helsingborg 360 317 295 - 22 29 83 + 54
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Vi vet också att lönebidraget, som för KrAmi-gruppens del utgör 53
kronor per dag, är en tillfällig kostnad som upphör redan under uppfölj-
ningstiden. Om utvecklingen följer utvecklingen för pensionspoängen kan
kostnadsminskningarna för frivården Malmö/Helsingborg alltså bli mind-
re eller plana ut med ett halvårs längre uppföljningstid.

Motsvarande beräkning kan göras utifrån antagandet att skillnaderna
mellan programgrupper och jämförelsegrupper tenderar att bli mindre
över tid. En sådan trend får vi om pensionspoängen för grupperna KrAmi
och Knuff samt frivårdsgrupperna slås samman. Programgrupperna hade
totalt 44 poäng som ingångsvärde och jämförelsegruppen 35 poäng. Poän-
gen ökar till 141 poäng respektive 136 poäng, dvs. den proportionella
ökningen är tämligen lika.

För att även få in en tidsaspekt kan pensionspoängen för den mellan-
liggande perioden studeras. Den hade för programgruppernas del ökat till
73 poäng och för jämförelsegruppen minskat till 32 poäng. Det kan finnas
fog för antagandet att skillnaderna mellan grupperna minskar över tid. För
två av grupperna – KrAmi Örebro och frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad
– är emellertid uppföljningsperioden densamma, 463 dagar. Dessa två
gruppers resultat är alltså tidsmässigt jämförbara eftersom de omfattar
exakt samma period.

Det kan vara av intresse att titta på dessa två grupper på samma sätt som
vi tittat på KrAmi Malmö och frivårdsgrupp Malmö/Helsingborg ovan,
vilket vi gör i tabell 8:5.

Kostnadsminskningarna mellan perioderna är här relativt stora, dvs. 52
procents kostnadsminskning för KrAmi Örebro och 25 procents kostnads-
minskning för frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad. Skillnaderna i pensions-
poängsökning mellan grupperna visar emellertid en större ökning för fri-
vårdsgruppen än för KrAmi Örebro totalt. Här bör emellertid påpekas att
de som fullföljt KrAmi Örebro ökar till 189 poäng. Tidsaspekten med den
mellanliggande mätperioden för pensionspoäng visar alltså att frivårds-
gruppen även i detta fall ökar mer än KrAmi-gruppen totalt, men mindre
än dem som fullföljer KrAmi-programmet.

Tabell 8:5. Kostnadsminskningar och pensionspoängsökningar i KrAmi
Örebro och frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad.

Program Uppfölj-
ningstid,
dagar

Kostnader, kronor Pensionspoäng

Före Efter Skillnad Före 1999 Skillnad

KrAmi Örebro 463 610 294 - 316 36 122 + 86

Frivårdsgruppen i
Örebro/Karlstad 463 732 544 - 188 41 182 + 141
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Det är svårt att dra några slutsatser utifrån ovanstående jämförelser av
KrAmi- och frivårdsgrupperna. Det kan emellertid tyckas som att kost-
nadsbesparingarna över lag blir större för programgrupperna än för fri-
vårdsgrupperna, något som också visats i kapitel 7 vid jämförelsen mellan
dessa grupper.

När det gäller pensionspoängen går resultaten emellertid åt olika håll;
frivården i Örebro/Karlstad ökar mer än KrAmi Örebro, medan KrAmi
Malmö ökar mycket mer än frivården i Malmö/Helsingborg. Här har vi
emellertid, som tidigare nämnts, flera faktorer som kan påverka resultatet.
Malmö/Helsingborgregionen är ett storstadsområde och har haft en be-
svärligare arbetsmarknadssituation än övriga landet, medan Karlstad/
Örebroområdet omfattar mindre städer och orter och har haft en arbets-
marknadssituation som liknar övriga landets.

Missbruk ger i regel upphov till köp och försäljning av droger på den
svarta marknaden – kostnader som är svåra att både uppskatta och beräk-
na. Eftersom köp och försäljning sker utanför den reguljära marknaden,
som en olaglig verksamhet, ger det ingen påverkan på samhällets totala
produktion. Försök har emellertid gjorts att jämföra denna försäljning och
tjänsteproduktion med annan informell tjänsteproduktion, t.ex. den som
sker i hemmen (Thomas, 1992).

Någon uppskattning av värdet av stulet gods eller värdet av försäljning
och konsumtion av droger har inte gjorts i denna studie, eftersom detta
utgör del av den svarta marknaden som hålls utanför den marknad som
registreras i Sveriges samlade produktion, dvs. bruttonationalprodukten
(BNP). Värdet av stulet gods för att finansiera narkotikahandeln kan emel-
lertid anses vara betydande och kommer på sikt in i samhällets ekonomi
via försäkringsbolagen.

Det bör i detta sammanhang påpekas att en ESO-rapport (Ds 1999:46)
beräknar de samhällsekonomiska kostnaderna för den narkotikarelaterade
brottsligheten till 500 miljoner kronor per år, vilket inkluderar kostnader-
na för polis, tull, åklagare, domstol, försäkringsbolag, detaljhandel och
privatpersoner. De icke samhällsekonomiska kostnaderna, såsom värdet
av stöldgods och självrisker, uppskattas till lika mycket. Narkotikakom-
missionen redovisar dessutom i sitt slutbetänkande (SOU 2000:126) en
modell som visar att kostnaderna för narkotikainköp för 8 000 aktiva
missbrukare uppgår till 5 miljoner kronor per dag, dvs. ca 600 kronor per
dag och missbrukare.
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Del IV
Två utvärderingar 
– samma tendenser



Så långt har läsaren tagit del av resultatet av två olika typer av utvärde-
ringar. Den första av dessa var effektstudien som presenterades i del II.
Den var ett försök att mäta vad insatserna har betytt för att förbättra
klienternas sociala situation. Den andra utvärderingen, som presenterades
i del III, handlade om samma samhällsinsatser och samma klienter men
där stod samhällets kostnader i fokus. Med hjälp av en samhällsekonomis-
ka kostnadsanalyser värderades insatsernas lönsamhet.

De två utvärderingarna har såväl de studerade samhällsinsatserna som
klienterna gemensamt: klienter som tagit del av KrAmi-programmen,
Knuff-programmet och frivårdens insatser. Gemensamt är också att de
båda följer upp klienterna från en tid före insatsen till en tid efter.

Samma klienter, samma insatser och samma typ av före/efter-studie
ger en gemensam grund som gör jämförelser möjliga. Denna möjlighet
kommer vi i viss mån att använda, när vi i denna avslutande del samman-
fattar resultaten av de två studierna. Vi frågar oss om tendenserna pekar i
samma riktning, om några av huvudslutsatserna kan verifieras, och vad
studierna säger om värdet för klienter och samhälle.
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9. Värdet för klienter och samhälle

I del II och del III har dels insatsernas sociala effekter för klienterna, dels
insatsernas samhällsekonomiska lönsamhet redovisats var för sig. I ett
sista kapitel, som också är en sammanfattande kommentar, låter vi de två
studierna belysa varandra. Det leder fram till några reflektioner om resul-
taten och insatsernas värde för klienter, samhälle och medborgare. Vi
börjar med att kort klargöra skillnaderna mellan effektstudien och den
samhällsekonomiska utvärderingen och visar sedan huvudtendenser och
likheter, och försöker sist besvara frågan om insatsernas värde för klienter
och samhälle.

Olika frågor
Klienterna, de professionellt yrkesverksamma, politikerna och medbor-
garna har olika kunskapsintresse, och de frågor som dessa grupper ställer
blir därför olika. Klienterna söker svar på frågan om vilken insats som bäst
hjälper dem att förbättra sin situation. De professionellt yrkesverksamma
frågar sig hur ett gott resultat kan knytas till klientförbättringar. Politiker,
finansiärer och medborgare frågar sig om resurserna används på bästa sätt.
Anknytningspunkten finns i ett och samma problem, men utifrån de olika
kunskapsintressena riktas ljuset mot olika sidor.

Klienteffektstudiens frågor om insatsernas effekter svarar mot såväl
klienternas men också mot den professionella yrkeskårens kunskapsin-
tresse, eftersom effektstudien också intresserar sig för sambandet mellan
insats och resultat.

Den samhällsekonomiska utvärderingen riktar å sin sida intresset mot
samhällets resurser och hur effektivt dessa resurser används. I en sådan
utvärdering ställs frågor om vilken behandling/insats som ger mest för
pengarna. Man kan säga att effektstudien intar ett klientperspektiv och
kostnadseffektivitetsstudien ett samhälls- eller medborgarperspektiv.

När klienteffekter jämförs med kostnadseffekter kastar de ljus på sam-
ma problem men belyser olika aspekter. Klient- och kostnadseffekter är
därför inte utbytbara såtillvida att den mest kostnadseffektiva insatsen inte
nödvändigtvis är den bästa ur klientens synvinkel. Dessutom har utfalls-
måtten olika karaktär. Effektstudien använder sociala faktorer som indike-
rar förbättringar för klienterna. Den samhällsekonomiska studien använ-
der sig däremot i huvudsak av kostnadsindikatorer.

När vi jämför de två utvärderingarna ska vi komma ihåg att minskade
kostnader eller bättre använda resurser inte alltid kan förstås som förbätt-
ring för klienterna. Om klienten med samhällets insatser får hjälp att klara
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t.ex. sin egen försörjning blir effekten minskade kostnader. I det ena fallet
betyder social förbättring ökade kostnader och i det andra fallet minskade
kostnader. Förbättringar för klientens del betyder å andra sidan inte heller
att resurserna har använts på bästa möjliga sätt. En insats kan således leda
till förbättring för klienterna utan att vara samhällsekonomiskt lönsam,
och en samhällsekonomiskt lönsam insats medför inte automatiskt goda
klienteffekter. Ett bättre utfall för en klient kan ha sin orsak i att mer
resurser satsas och att klienten därmed får en bättre social situation. Ett
bättre utfall för klienterna kan även leda till att samhällets kostnader
minskar. De utfallsindikatorer som används i de två utvärderingarna kom-
pletterar varandra, men de bör jämföras med skillnaderna i åtanke. Ett
undantag är pensionspoängen som är ett socialt utfallsmått.

De skilda kunskapsintressena och fokuseringen på olika frågor för
också med sig andra viktiga skillnader. Den dokumentation som ligger till
grund för de två utvärderingarna bygger på olika typer av källor. Effekt-
studien bygger på klienternas egna uppgifter från personliga intervjuer,
medan den samhällsekonomiska studien bygger på respektive myndighets
dokumentation av olika insatser som gjorts för klienterna i olika verksam-
heter. Dessa har sedan legat till grund för kostnadsberäkningar.

När informationen hämtas från olika typer av källor får det praktiska
konsekvenser. Bortfall är ett exempel. Eftersom den samhällsekonomiska
studien hämtade data från offentliga register var information om samtliga
personer i undersökningen tillgänglig. Med hjälp av skriftliga medgivan-
den var det också möjligt att få tillgång till uppgifter från samtliga perso-
ner i undersökningen. I effektstudien, som hämtade data från personliga
intervjuer, fanns dock ett mindre bortfall mellan första och andra inter-
vjun, och när resultaten jämfördes fanns misstanken att bortfallet förkla-
rade vissa skillnader i de tendenser som vi fann. Vi testade därför om
tendenserna kvarstod när effektstudiens bortfall var borträknat men fann
att alla tendenser kvarstod.

Övriga skillnader mellan studierna har andra förklaringar. Ett exempel
är sammanslagningen av grupper, vilken har behandlats olika i de två
studierna. I effektstudien slogs de två KrAmi-grupperna i vissa fall samman
och de två frivårdsgrupperna behandlades som en grupp. I den samhällseko-
nomiska analysen hölls däremot de fem undersöknings- och jämförelsegrup-
perna isär. I de siffror som presenteras här har vi valt att behandla KrAmi
Malmö, KrAmi Örebro och Knuff var för sig men frivårdsgruppen som en
grupp. Olikheterna mellan frivårdsgrupperna kommer dock att kommenteras.

Uppföljningstider och studerade perioder är också olika. Den sam-
hällsekonomiska analysen genomfördes ett år senare än effektstudien.
Med kunskap om dessa skillnader mellan studierna skall vi låta resultaten
belysa varandra.
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Liknande tendenser
Pekar resultaten i samma riktning? Med hjälp av några exempel från
effektstudien och den samhällsekonomiska studien ställer vi frågan om
huruvida de två studierna verifierar varandras resultat, och om man på så
sätt får nya kunskaper som vi inte fått om vi betraktat undersökningarna
var för sig.

Den bild som effektstudien ger av insatsernas effekter på arbete och
försörjning verifieras med hjälp av pensionspoängens utveckling från den
samhällsekonomiska studien. Med dess hjälp får vi också en tillförlitlig
prognos över gruppernas utveckling efter uppföljningstidens slut. Figur
9:1 nedan visar liknande tendenser i de båda studierna. Från effektstudien
jämför vi självrapporterad ”inkomst av anställning” med pensionspoän-
gens faktiska utveckling från den samhällsekonomiska utvärderingen.

Pensionspoängens utveckling visar att förändringen för KrAmi-pro-
grammens del inte är tillfällig, utan att den fortsätter lång tid efter att
programmen är slut. För KrAmi Örebro tar det längre tid att förbättra
pensionspoängen, och klienterna har inte nått samma grad av integrering på
arbetsmarknaden som KrAmi Malmö ett år efter insatsen. Pensionspoän-
gen förbättras däremot avsevärt mellan 1998 och 1999. Förändringen för
frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad är parallell med den för KrAmi Örebro.
För Knuff-klienternas del avtar förbättringen en tid efter programmet.

Med pensionspoängens utveckling kan vi också se att integrationen på

Tillfälle 1 Tillfälle 2
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Kronor

Före 1998 1999
0

50

100

150

200

250

Antal poäng

KrAmi Malmö KrAmi Örebro Knuff Frivårdsgruppen

Figur 9:1. Försörjning genom arbete resp. genom pensionspoäng.
Förklaring: Figuren till vänster visar inkomst av anställning 30 dagar före respektive intervju. Effektstu-
diernas första intervju gjordes 1996–1997, den andra i vid årsskiftet 1997–1998. Figuren t.h. visar
pensionspoängens utveckling 1995–1999. Observera olikheterna i tid.
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arbetsmarknaden förbättras efter en tid för frivårdsgruppens del. Dock har
endast den ena av frivårdsgruppernas, Örebro/Karlstad, anknytning till
arbetsmarknaden förbättras. Att döma av den samhällsekonomiska utvär-
deringen kan en av förklaringarna vara att socialtjänsten satsar betydande
resurser – faktiskt mer än vad som satsas på KrAmi- och Knuff-grupperna.
En annan förklaring kan vara att gruppen kommer från mindre orter och
därför förmodas ha ett bättre socialt nätverk och en bättre social kontroll
än vad frivårdsgruppen från Malmö/Helsingborg har.

Jämförelsen visar också att frivårdsgruppens pensionspoäng före insats
inte motsvarar de självrapporterade uppgifterna om inkomst av anställning.
De inkomster som klienterna uppger sig ha före insats är med andra ord icke
pensionsgrundande. Det kan här vara fråga om ”svarta” inkomster.

En jämförelse mellan klienternas egna uppgifter om bidrag före respek-
tive efter insats och kostnader som är dokumenterade av myndigheterna
(från den samhällsekonomiska utvärderingen) visar att det endast är för
KrAmi Malmö som klienternas egna uppgifter om minskade kostnader
motsvaras av en faktisk minskning av samhällskostnaderna.

För de två problemområdena brott och kriminalitet samt missbruk är
effektstudiens resultat svårare att tyda. Den korta uppföljningsperioden på
en månad före första intervjun ger inte en riktig bild av det verkliga proble-
met, eftersom många klienter vid tiden för första intervjun var i fängelse
eller genomgick behandling. För en klient som befinner sig i en rehabilite-
ringsprocess kan vilja och motivation till förändring påverka värdena redan
vid första intervjun. Problemet blir att vi inte heller får ett rättvisande mått
på förändring när oförmåga, motivation till förändring eller stadiet av reha-
bilitering ger låga värden vid något av intervjutillfällena.

Den samhällsekonomiska utvärderingen stärker klienteffektens slutsat-
ser om att de låga värdena för brott och kriminalitet kan bero på oförmågan
att begå brott och det skede i rehabiliteringen som klienterna befinner sig i.
Den visar att särskilt deltagarna i KrAmi Örebro har avtjänat fängelsestraff
och att en stor del av deltagarna i KrAmi Malmö var i behandling före
programmen. Den visar också att frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad, i lik-
het med KrAmi Örebro, i högre omfattning är i kriminalvård än frivårds-
gruppen i Malmö/Helsingborg och KrAmi Malmö. De belägg som i effekt-
studien hämtades från klienternas egna uppgifter kan således styrkas med
hjälp av den samhällsekonomiska utvärderingens uppgifter från myndig-
hetsregistren.

Till skillnad från vad som var fallet i den samhällsekonomiska utvärde-
ringen, så behandlas de två frivårdsgrupperna som en enda grupp i effekt-
studien. Skillnader mellan de två grupperna förblir därför dolda. När grup-
perna sedan delas, visar sig utvecklingen i frivårdsgruppen i Örebro/Karl-
stad vara mer positiv i flera avseenden. En rimlig förklaring till detta finner
vi i den samhällsekonomiska utvärderingen. Den visar att framför allt soci-
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altjänsten har satsat betydligt mer resurser på gruppen i Örebro/Karlstad
än vad socialtjänsten i Malmö/Helsingborg gjort vad gäller den gruppen.

Ovanstående resonemang visar att den samhällsekonomiska utvärde-
ringen kan komplettera effektstudiens analys, och att vi med hjälp av de
båda studierna får bättre kunskaper om orsakerna till redovisade förbätt-
ringar.

Bäst för klienter och samhälle
Vilka insatser lyckas bäst med att hjälpa klienterna till en återanpassning
i samhället, och vilka insatser använder samhällets resurser på effektivaste
sätt?

För att uttala sig om vilka insatser som ger bäst effekter kan man titta
på effektstorleken för variabeln ”arbete”. Tabell 9:1 visar att KrAmi-pro-
grammen har större effekt än övriga program.

Även Knuff-programmet visar relativt goda effekter, medan frivårdens
värden var lägre. I faktiskt arbetade dagar finner vi inga effekter, medan
intervjuarnas och klienternas egna skattningar visar att gruppens arbetssi-
tuation trots det förbättrats. De problem som gruppen upplever sig ha med
arbetssituationen minskar dock. Skulle vi bedöma insatsernas värde för
klienterna lyckas KrAmi bäst.

Den samhällsekonomiska utvärderingen använder flera olika sätt att
beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten och kostnadseffektivite-
ten. I tabell 9:2 har dessa sammanställts och en rangordning har beräk-
nats23.

Även när kostnadseffektiviteten beräknas pekar siffrorna till KrAmis
favör, där KrAmi Malmö är bäst och KrAmi Örebro är näst bäst. När
kvoter för kostnadseffektivitet vägs samman får KrAmi Malmö den högsta

Tabell 9:1. Effektstorlek för olika program vad gäller dagar i arbete,
intervjuarnas bedömning samt klienternas bedömning.

Effektstorlek Dagar i arbete Intervjuarnas
bedömning

Klienternas 
egen bedömning

KrAmi 1,6 1,6 1,1

Knuff 0,7 0,7 0,7

Frivårdsgrupp 0,0 0,7 0,4

Förklaring: Effektstorleken är ett mått på förändringen mellan tidpunkten före och efter insats. Effekterna
är standardiserade och kolumnerna är därför direkt jämförbara. Värden över 0,8 betraktas som uttryck för
en stor förändring, 0,5 som en måttlig förändring och under 0,2 som en liten förändring.
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placeringen med 2,4 poäng. KrAmi Örebro får den näst högsta placeringen
med sin sammanvägda poäng 2,5. KrAmi Malmö får också den högsta
placeringen vad gäller pensionspoängens utveckling, den tid det tar att
skriva av programkostnaden och antalet kronor som varje satsad krona ger
tillbaka. Samma gäller ökningen av pensionspoäng i förhållande till pro-
gramkostnaden. En mindre framskjuten placering får KrAmi Malmö en-
dast i fråga om kostnadsminskningar före/efter insats per dag och deltaga-
re, och följaktligen också för kostnadsminskningarna i förhållande till
programkostnaden. Poängen blir i dessa fall 5.

KrAmi Örebro får högst placering (lägst poäng) vad gäller kostnads-
minskning per deltagare och dag, från före insats till efter insats, och vad
gäller kostnadsminskning i förhållande till programkostnaden. Däremot
får KrAmi Örebro mer blygsamma poänger, nämligen 4 och 5, när det
gäller programkostnad per dag och pensionspoängsökning i förhållande
till programkostnad.

Knuff, som har den lägsta programkostnaden per dag, är den klart
billigaste behandlingen. Den sammanvägda placeringen för Knuff-pro-
grammets del ger placering 3. Programmet får dock lägsta placering när
det gäller ökning av pensionspoäng och hur mycket varje satsad krona ger
tillbaka.

Frivårdsprogrammen får inte i något kostnadshänseende den högsta
placeringen. Även i detta avseende skiljer sig de två frivårdsprogrammen
åt. Frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad får en sammanvägd poäng på 3,1
och frivårdsgruppen i Malmö/Helsingborg en sammanvägd poäng på 4,0.

Tabell 9:2. Rangordning av samhällsekonomisk lönsamhet och kostnads-
effektivitet.

Rang-
ordning

Pro-
gram-
kost-
nad

Pen-
sions--
poäng

Pens.-
poäng/
prog.-
kostn.

Av-
skriv-
nings-
tid

Till-
baka-
betal-
ning

Till-
baka-
betaln.-
/prog.-
kostn.

Bespa-
ring/
prog.-
kostn.

Bespa-
ring
före/
efter
insats

Samma
nvägd 
place-
ring

KrAmi 
Malmö

3 1 1 2 1 1 5 5 1

KrAmi
Örebro

4 3 5 1 3 2 1 1 2

Knuff 1 5 2 4 5 2 3 3

Frivårds-
grupp Ö/K

5 2 3 3 4 3 3 2 4

Frivårds-
grupp M/H

2 4 4 5 5 4 4 4 5

Förklaring: Ju lägre sammanvägd poäng, desto högre rangordning
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Frivårdsgruppen i Örebro/Karlstad är näst bäst vad gäller besparing före
och efter insats per dag och per deltagare samt vad gäller pensionspoäng-
sökning. De får i det avseendet den näst högsta placeringen, medan fri-
vårdsgruppen i Malmö/Helsingborg är näst bäst när det gäller program-
kostnad, vilket innebär att behandlingen är förhållandevis billig.

De många samverkande faktorerna talar för att KrAmi ger ett bättre
resultat än de jämförda insatserna. Vad arbetsindikatorerna beträffar upp-
når KrAmi-programmen effekter som är betydligt större än de i genom-
snitt 10 procent som Lipseys forskningsöversikt visar. För brott och miss-
bruk är skillnaderna mindre.

De två utvärderingarna – klienteffektstudien och den samhällsekonomiska
utvärderingen – bygger alltså på samma insatser och samma klientgrupper.
De har visat att de insatser som ger det bästa resultaten för klienterna också
är de mest lönsamma för samhället. Både klienter och samhälle vinner på
insatser med en väl avpassad metod som genomförs på ett konsekvent och
väl integrerat sätt. KrAmi-programmens medvetna satsning på utbild-
ningsbidrag och skuldsanering under programperioden, kombinerad med
utskrivning till lönebidrag efter programmets slut, kan vara ytterligare en
förklaring till KrAmi-programmens goda resultat. Klienterna försäkras
skäliga inkomster, och återbetalningen för skulder hålls nere genom skuld-
sanering.
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Summary – Investing in Work

Introduction
Anti-social behaviour among young people is a major problem. A large
proportion of released offenders relapse into crime and there is a need for
rehabilitation. Social intervention programmes that focus on crime pre-
vention and reduction, alcohol and drug abuse and related unemployment
problems are common in Sweden, yet there are few evaluations of their
effects on clients. Indications are that recidivism is high and that the
effects of care under the Swedish Social Services Act are limited. For
evidence-based information on how clients are affected by intervention
programmes we have to consult international research reviews. These
reviews conclude that some correctional rehabilitation programmes have
small but indisputable positive effects. Programmes monitoring social
learning and cognitive correction of anti-social behaviour, directed to
promoting employment, impede recidivism. The participation of research-
ers, and the length and intensity of programmes, also influence outcomes.
Successful programmes have homogenous target groups, focus on high-
risk clients and are based on crime-related needs.

Interventions
KrAmi (a Swedish acronym for “correctional services employability insti-
tute”) is a rehabilitation programme for unemployed young adults with
criminal records. Its overall objective is to get participants into the labour
market and teach them a normal life.24 The programme has a social learn-
ing approach and is oriented towards employment. KrAmi programmes
are run by local authorities as collaboration between several correctional,
social and labour-market services. Counsellors from the three services
follow a joint pedagogical approach.

This enables clients to be “caught” who otherwise would circulate
between these local offices and risk less efficient or poor support.

The KrAmi-programme has been established for many years in Malmö
and in Örebro. The programme is based on consequence pedagogy and its
existential assumptions that people are free to choose their actions and are
themselves responsible for the consequences.

There are four main components. The introduction week aims to build
up trust and good relations and to educate participants in social behaviour.
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Counselling, vocational career advice and finding a place for practical
work experience are main components during the second week although
these activities continue throughout the programme during practical work
training at workplaces, preferably in the private sector, where the largest
part of the programme is spent. The aim is teach what working life would
require and to find employment. In most cases, labour-market wage sub-
sidies can be used. Several places are often tried out before reaching the
final goal, employment; whereupon participants are considered mature for
discharge.

The evenings and week-ends are used for recreation. The intermediate
aim is to build up good relations with the staff and other participants. The
staff also get the opportunity to see shortcomings and to show participants
how their actions affect others. The counsellors use themselves as models.
Recreational activities continue throughout the programme, but also after
discharge. After discharge, participants themselves choose whether to
continue their participation. In this way, contact can also be maintained
after discharge, which makes things easier if participants should later need
help and want to come back. Recreation includes team sports, swimming,
athletics and other games, as well as cooking and film evenings. There are
also cinema visits, trips to the mountains, visits to football games, tourna-
ments, etc.

Contract and suspension are parts of the methods used. The contract is
an agreement to which the participant must submit after the first day of
introduction. It contains three simple rules of behaviour: the participant
should keep appointments made, should not be under the influence of
alcohol or drugs during the programme, and must refrain from criminality.
Violation of these rules entails one week’s suspension. Suspension is not
seen as a failure but rather as a part of the deliberate pedagogy of the
programme to make the consequences of actions clear. The contract is a
device developed by KrAmi to create “situations” in which confrontations
can occur. These confrontations, in their turn, enable participants to re-
flect, together with their counsellors, on their meanings and deeds and the
various consequences thereof.

Working with high-risk clients, employment promotion and correction
of anti-social behaviour, KrAmi programmes seem to target crucial ele-
ments for successful treatment as indicated by international research.

As comparison groups for the present KrAmi study, clients taking part
in two different intervention settings were also sampled. These were from
the Knuff programme and a two samples of clients in the Swedish proba-
tion services.

Like KrAmi, the Knuff programme (the word means “nudge, shove”)
focuses on three main areas: work training, social behaviour correction
and improvement of social relations. The philosophy is that the skills
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needed by the participants should be learnt step-by-step. Both the com-
plexity of the task and the responsibility are increased gradually. Counsel-
lors are both coaches and models. Practical work training and recreation
are both important in Knuff; so is some basic teaching.

Practical work training takes place mostly within the programme.
Knuff has created workshops where participants are able to practise work
monitored by counsellors. Carpentry, cooking, gardening occupy the par-
ticipants most days. The counsellors use themselves as models of instruc-
tion and they also take the opportunity to discover shortcomings and to
teach participants how to succeed in their work. The aim is to exercise how
to work, particularly the rules and demands but also the joy of working.

Daytime recreational activities are scheduled, with sports and games,
and special trips to the mountains and the beach, and fishing tours, etc. All
are used to practise social skills.

When there is a need and an opportunity Knuff gives short courses in
e.g. elementary maths, the Swedish language and local history. Meals,
celebrations and visits at museums and exhibitions all have an educational
purpose. Social support, learning-by-doing and modelling are the methods
used by Knuff-counsellors.

An average client spends six months in the programme, although the
duration depends on each participant’s rehabilitation progress. In contrast
to KrAmi – whose clients learn working-skills basically in ’real life’ in the
private sector – Knuff clients are offered working-skill training in the
programme setting. Besides, the Knuff target group is more heterogeneous.

The clients in the comparison samples of probation-service clients were
exposed to ’ordinary’ probation circumstances: they had the normal con-
tacts with probation officers, took part in probational activities and were
under supervision.

Objectives
The overall aim was to evaluate the KrAmi-programme with regard to its
effects on the client and on the cost of public services used. The main
questions were whether, to what degree and in what respects the interven-
tions improved life for clients and how they affected public expenditure.

Methods
The present quasi-experimental study with before-and-after measurements
was based on details of 119 participants in the KrAmi or the Knuff pro-
gramme or on traditional probation. The Knuff and the probation clients
served as comparison groups. Some threats to internal validity such as
maturation, personal history, selection factors and dropouts had to be
controlled.
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To study client effects the two KrAmi-groups, in Malmö and Örebro,
respectively, were compared with the Knuff group and two groups of
probation clients. All the samples were followed prospectively for one
year from the start of interventions. Since the average length of interven-
tion is about six months, the follow-up time was also roughly six months.

The evaluation of public costs is based on the same individuals, for one
year before intervention, during intervention, and one year after.

Internal validity
Some threats to internal validity were controlled. Maturation was control-
led using a probation sample. For relevant information on clients’ personal
history both clients and counsellors. The greatest threat, selection bias,
was handled using criteria for treatment motivation, age, work, crime,
alcohol and drug experience when selecting the probation group. This
resembled the KrAmi group except for social network pattern and access,
and relative rate of ethnic sample diversity. To ensure that the dropouts
would not threaten the validity we included them in the follow-up.

Dropout rate
The dropout rate at the second interview was low. The table shows the
number of clients involved and the number of dropouts.
For the public costs evaluation only one subject dropped out.

Outcome and measures
A semi-structured interview questionnaire, the Addiction Severity Index
(ASI), was used for the before-and-after interviews. Its wide range of
variables covers seven life areas: employment, crime, family and social
relations, alcohol and drug abuse, and physical and mental health. For data
analysis we selected outcome variables pertinent to the aim and content of
the programme and to client effects of policy interest. Days of employ-
ment, income, social allowance, days of crime in making money, satisfac-
tion with family situation, days of serious conflicts, money spent on alco-
hol and drugs, respectively, and days using alcohol and drugs. For vari-

Interview 1 Dropouts Interview 2 Dropouts l

KrAmi Malmö 32 0 27 5

KrAmi Örebro 30 0 28 2

Knuff 21 7 19 2

Probation group 53 – 45 8
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able, clients and interviewers were also asked for subjective assessments
of the severity of problems as they perceived them. Client and interviewer
assessments are treated as outcome variables.

To minimize the risk of overlapping and other bias we chose variables
that are pertinent in a short perspective: a thirty-day period before inter-
view was used as standard. However, the short perspective caused us some
difficulties. During this thirty-day period many clients had spent time in
treatment or prison. The incapacitation rate during that period was more
than 30 percent for the KrAmi group and 15 percent for the probation
samples. At the second interview 17 percent of the probation group were
in treatment or prison. The incapacitation rate makes the outcome meas-
ures more vulnerable.

To measure possible change we analysed differences in means (two-
way Anova) and compared effect sizes of outcome variables and changes
(in percent) in clients’ and interviewers’ assessments.

Results – effects on clients
Employment
The situation of the KrAmi group changed dramatically during the follow-
up period in terms of employment and income. The indicator used, “days
of employment/education”, increased significantly, for the Malmö-group
by almost 16 days on average – from two days to 18 – and for Örebro by
10 days – from two to 12. Only 13 dropouts were not in work at follow-up.
The Knuff group was also better-off at follow-up: their average “days of
employment/education” increased significantly by six days – from one to
seven. We found no change in the probation sample.

“Income from employment” and “social allowances” changed accord-
ingly. In the programme groups as income increased social allowances
decreased, while for the probation group the tendency was the reverse.
Clients and interviewers alike assessed the problem as less severe at fol-
low-up in all samples, the change indicated in the programme groups
being more accentuated.

The KrAmi programme showed extraordinary effect size values for all
outcomes included. The Knuff effects were smaller but still considerable.

Effect size for Days of work/
education

Interviewers’
assessments

Clients’ 
assessments

KrAmi 1.6 1.6 1.1

Knuff 0.7 0.7 0.7

Probation 0.0 0.7 0.4
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The probation group showed effects only in clients’ and interviewers’
assessments.

Crime
Despite their age most clients had long term experience of crime. To judge
from criminal records we would have expected the crime to be frequent,
but it turned out to be low for all groups at the first interview, though
somewhat higher for the probation group. The question raised was
whether the outcome variable “Crime for money” failed to indicate the
severity of the problem. We concluded, however, that the low rates were
due partly to many clients being incapacitated or in treatment for some
days prior to programme start.

The crime rates were even lower at the second interview. The assess-
ment variables show that problems decreased more in the KrAmi group
than in the probation group. The effect size showed small changes, and the
continuing low rates at the second interview indicated positive results. The
effect sizes for the interviewers’ and clients’ assessments – KrAmi 1.3 and
0.6, probation group 0.7 and 0.4 – tell the same story.

Family and Relations
For immediate family and other relations we found an interesting differ-
ence between the programme groups and the probation group. KrAmi
clients were less satisfied with their family relations at the first interview
than Knuff and the probation group were. Of the probation clients, 86
percent were satisfied at first interview, but half the KrAmi Malmö clients.
At the second interview satisfaction was equal in all groups. These figures
show a significant difference between probation and KrAmi-Malmö be-
fore intervention, at the first interview when “days of conflict” were more
frequent among Knuff clients – particularly the women – than among the
other groups. Knuff clients also reduced their conflict level most signifi-
cantly. The assessments indicate small differences and the effect sizes are
negative.

Thus the picture of family and other relations showed small changes
except for KrAmi Malmö with a complex mixture of positive and negative
tendencies. More satisfaction seems not to go hand-in-hand with less
conflict and family problems. The explanation could be that clients during
treatment have reconsidered their family relations. The result is thus more
frequent contacts and more awareness of problematic issues. Qualitative
interviews during the research supported this conclusion.

Alcohol and Drugs
We found low levels of alcohol consumption and of drug problems for all
groups at the first interview. One explanation is incapacitation: as men-
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tioned previously one-third of the KrAmi group was in treatment or prison
30 days prior to programme start. Another explanation is that these inter-
ventions are by no means the first step in the rehabilitation process.

The changes were small but positive for the programme groups, and
small and negative for the probation group. The latter increased its use of
narcotics more than alcohol. For interviewers’ assessment of alcohol prob-
lems we found high effect size for the KrAmi group, medium-high for the
Knuff group and low for the probation group. The tendencies were the
same for drug abuse, but with some higher effects for the probation group.

Conclusions
How far were the registered outcomes an effect of the interventions? In the
KrAmi programme, employment situation improved dramatically. Except
for the13 clients who dropped out at an early stage, all had a job one year
after starting the programme. Criminal activities and alcohol and drug use
were consistently low at the second interview and family relationships had
been reconsidered. Efforts to find other explanations than programme
factors failed, and qualitative interviews with clients confirm the conclu-
sion that the KrAmi programme contributed strongly to these results.

The probation group did not change as far as work was concerned.
However, crime prevention – which is the main task of the probation
services – was enhanced.

Results of systematic syntheses of international research support our
conclusions. As the reader recollects, successful programmes focus on
homogenous high-risk groups, cognitive correction of criminal behaviour
patterns and thinking, and promote employment. KrAmi seems to fulfil
most of the criteria mentioned in international research on recidivism and
crime prevention.

Results – evaluation of public costs
We analysed cost cuts and benefit revenues in the rehabilitation of the 140
clients of the KrAmi and Knuff programmes and in the ordinary probation
service in a longitudinal perspective between 1995 and1999. The results
were used both in a 15-year investment analysis (CBA) and in a cost-ef-
fectiveness analysis (CEA).

Data for the CBA and CEA collected from official records for each
client included social service costs, criminal justice system costs, health
care costs and social security system costs. Pension points were used in the
human investment analysis to measure the degree of labour rehabilitation
and future benefit and costs. To measure the degree of labour rehabilita-
tion, the benefits in the analyses, pension points were used and extrapo-
lated to future benefits in the human investment analysis. The follow-up
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rate was 100% thanks to the use of official data. The study also discusses
the limitations of the CBA and the CEA and the assumptions underlying
them.

In the CEA we found a halving of expenditure for the KrAmi and Knuff
groups and a 25 percent cut for the two control groups (non-custodial
treatment) compared to the cost one year before rehabilitation started.

The 15-year investment analysis (CBA) showed expenditure decreases
and/or benefit increases of about 2.5 million SEK per individual for the
two KrAmi programmes and one non-custodial programme, and of 0.5–
1.0 million SEK for the Knuff programme and the other non-custodial
programme. For the KrAmi investment in rehabilitation, programme costs
pay off in 1–1.5 years; for probation in 2.5–4 years and for Knuff in 4 years
after the intervention. Each crown spent pays back 6.0–19.7 crowns, more
for KrAmi and Knuff and about half as much for ordinary probation.

The CEA showed that different programmes could be chosen depend-
ing on the chief goal. However, we may rank the programmes from 1–5
on each CEA variable, where 1 is the best and 5 the worst. When all these
variable rankings are considered together, the two KrAmi programmes
rank highest.

The benefit-cost ratios were 17,8 and 12,7 for the two KRAMI pro-
grams and KNUFF program and 5,1 and 5,8 for the two non-custodial
programs. KrAmi rates are higher for rehabilitation rate (pension points),
rehabilitation rate compared to investment costs, benefit-cost ratio and
pay-off time is the shortest. Furthermore, KrAmi is not the most expen-
sive.

The study also discusses the limits of the CBA and the CEA and the
various assumptions to the analyses are based on. We discussed whether
some of the allowances are to be seen as allowances or whether some of
them correspond to some degree of production. In this study we discuss
what happens when we regard the wage allowance as payment for produc-
tion and not, as official opinion, an allowance for a persons working
handicap.

165



Litteraturförteckning

Andréasson S m.fl. ASI – ett sätt att intervjua klienter i missbrukarvården,
Stockholm, CUS-skrift 1996:1, 1996.

Andrews D A & Bonta J. The Psychology of Criminal Conduct, Cincinna-
ti: Anderson Publishing, 1994.

Andrews D A m.fl. Does correctional treatment work? A clinically rele-
vant and psychologically informed meta-analysis, Criminology, 28 (3),
s. 369–404, 1990.

Armelius B-Å & Armelius K. Rapport. Kausalfrågor och effektfrågor vid
utvärdering av behandling. Statens institutionsstyrelse, FoU-enheten,
rapport 1999:4, 1999.

Berg J E & Andersen S. Drug addict rehabilitation, a burden on society?
International Journal of Rehabilitation Research, 1992.

Berglund M m.fl. Dokumentation inom missbrukarvården. Behandling,
metodutveckling, utvärdering, Stockholm: Centrum för utvärdering av
socialt arbete/Liber förlag, 1996.

Blomqvist J. Inte bara behandling – vägar ur alkoholmissbruket. Stock-
holm. Burner och Bruno, 1999. (FoU-rapport 1999:16.)

Bohm P. Samhällsekonomisk effektivitet. Stockholm: SNS förlag, 1988.
(4:e reviderad upplaga.)

Chylitki P. Uppföljning av inskrivningar på KrAmi i Malmö 1993/94
Malmö: Kriminalvårdens regionkansli, 1997.

Cognitive Skills-projektet i Sverige 1994–1996. Göteborg och Malmö:
Kriminalvården, 1996.

Cook T D & Campbell D T. Quasi-experimentation. Design & Analysis
Issues for Field Setting, Chicago: Rand McNally College Publishing
Company, 1979.

Cook T D m.fl. (ed.) Meta-analysis for explanation. A casebook, New
York: Russell Sage Foundation.

Daleflod B. Är det möjligt att rehabilitera kriminella ungdomar? I Arme-
lius B-Å m.fl. (red.) Vård av ungdomar med sociala problem, Stock-
holm: Statens institutionsstyrelse & Liber Utbildning, 1996.

Deschenes m.fl. Narcotics addiction, Related criminal careers, social and
economic costs. Journal of drug issues. 21:2, 1991.

Drummond D C. Alcohol interventions. Do the best things come in small
packages?, 1997. (Addiction 92:4)

Ds 1992:46. Statliga bidrag – motiv, kostnader, effekter? Finansdeparte-
mentet, ESO-rapport, 1992.

Ds 1999:46. Bostad sökes. Finansdepartementet, ESO-rapport, 1999.

166



Fink A. Conducting Research Literature Reviews, Thousand Oaks: SAGE,
1998.

French M T. Economic Evaluation of Drug Abuse Treatment Programs:
Methodology and Findings. American Journal of Drug and Alcohol
Abuse 21:1, 1995.

French M T m.fl. Benefit-Cost Analysis of Residential and Outpatient
Addiction Treatment in the State of Washington. Evaluation Review,
2000. (Vol. 24 No 6.)

Fridell M. Institutionella behandlingsformer vid missbruk. Organisation,
ideologi och resultat. Stockholm, Natur och Kultur, 1996.

Garrett C. Effects on residential treatment on adjudicated delinquents; A
meta-analysis, Journal of research in Crime and Delinquency 22, s.
287–308, 1985.

Gendreau P & Andrews D A. Tertiary Prevention: What the meta-analysis
of the offender treatment literatre tell us about ”What Works”, Canadi-
an Journal of Criminology 32, s. 173–184, 1990.

Gendreau P. The principles of effective intervention with offenders. I
Hartland A (ed.) Choosing Correctional Options That Work. Thousand
Oaks, SAGE, 1996.

Gendreau P & Ross B. Effective correctional treatment: Bibliotherapy for
cynics, Crime and delinquency 25, s. 463–489, 1979.

Gendreau P & Ross B. Revivication of rehabilitation: Evidence from the
1980:s. Justice Quarterly 4, 349–408, 1987.

Gendreau P m.fl. The development of clinical and policy guidelines for
prediction of criminal behaviour in criminal justice settings, unpublis-
hed manuscript available from the Department of Psychology, Univer-
sity of Brunswick, St John, New Brunswick, 1992.

Goodman m.fl. Alcoholism Treatment Offset Effects: A Cost Model. Inqui-
ry, volume 28, 1991.

Gramlich E M. A Guide to Benefit-Cost Analysis. Prentice Hall, New
Jersey, USA, 1992.

Hoge R D & Andrews D A. A modell for conceptualizing interventions in
social service, Canadian Psychology, 27, s. 332–341, 1986.

Holder H D. Need for a scientific basis for alcohol-involved problem
prevention including a consideration of cost and effectiveness. Sub-
stance use and misuse 32:2, 1997.

Holder m.fl. The Cost Effectiveness of Treatment for Alcoholism: A first
Approximation. Journal of Studies on Alcohol, 1991.

Hunter J E & Schmidt F L. Methods of Meta-Analysis. Correcting Error
and Bias in Research Findings, Newbury Park: SAGE, 1990.

Izzo R L & Ross R R. Meta-analysis of rehabilitation programs for juve-
nile delinquents. A brief report. Criminal Justice and Behavior, 17 (1),
s. 134–142, 1990.

167



Jess K m.fl. Samordnare och samverkan. Rehabilitering för psykiskt han-
dikappade missbrukare. Beroendecentrum Nord Stockholm, 1999.

Jess K & Westerlund S. Kostnads-/effektanalys som metod för utvärdering
av behandlingsresultat. Beroendecentrum Nord. Stockholm, 1998.

Jones K & Vischi T. Impact of Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health
Treatment on Medical Care Utilization. Medical Care 17(12): Supple-
ment, 1979.

KrAmi-handboken – En redaktionell sammanställning av mål, historik,
metoder och visioner. KrAmi Malmö, 1996.

Levin H M. Cost-Effectiveness analysis: A Primer. Beverly Hills, Califor-
nia, Sage Publications, 1983.

Lindberg O & Soydan H. Att bli människa på nytt: en studie av socialt
förändringsarbete vid KrAmi i Örebro; Örebro: Forskargruppen i soci-
alt arbete, 1993. (Rapport 1993:22.)

Lipsey M W. Juvenile delinquency treatment: A meta-analytic inquiry
into the variability of effects. I Cook T D m.fl. (ed.) Meta-analysis for
explanation. A casebook, New York: Russell Sage Foundation, 1992.

Lipsey M W. What do we learn from 400 research studies on the effecti-
veness of treatment with juvenile delinquents? I McGuire J (ed.) What
works: Reducing reoffending. Guidelines from research and practice.
Chichester: John Wiley & Sons, 1995.

Luckey J W. Justifying alcohol treatment on the basis of cost savings.
Alcohol Health and Research World 12:1, 1987.

McLellan A T m.fl. The fifth edition of the Addiction severity index. 1992.
MacMurphy S. Olika modeller för unga lagöverträdare, i Armelius B-Å

m.fl. (red.) Vård av ungdomar med sociala problem, Stockholm: Sta-
tens institutionsstyrelse & Liber Utbildning, 1996.

Martinson R. What works? Questions and answers about prison reform.
The Public Interest 10, s. 22–54, 1974.

McGuire J & Priestley P. Reviewing ’what works’: Past, Present and
Future. I McGuire J (ed.) What works: Reducing reoffending. Guideli-
nes from research and practice. Chichester, John Wiley & Sons, 1995.

McGuire J (ed.). What works: Reducing reoffending. Guidelines from
research and practice. Chichester: John Wiley & Sons, 1995.

Mulinari D. Reflektioner kring projektet KvinnoKrami/MOA. Lund, So-
ciologiska institutionen. Lunds universitet, 1995.

Norusis M J. Guide to Data Analysis. SPSS. Prentice-Hall, New Jersey, 1998.
Nyström S & Soydan H. Från brott till arbete – en studie av KrAmis värde

för klienterna, Stockholm, CUS-skrift 5, 1999.
Nyström S & Soydan H. Förändringars beständighet och social värdighet,

Socialvetenskaplig tidskrift, 1, s. 22–42, 1997.
Nyström S. Socialt förändringsarbete – en fråga om att omförhandla

mening, Stockholm: HLS förlag, 1999.

168



Palmer T & Wegde R.Californias Juvenile Probation Camps: Findings and
Implications, Crime and Delinquency 35 2, s. 234–253, 1989.

Palmer T. Martinson revisited, Journal of Research in Crime and Delin-
quency, 12, s. 133–152, 1975.

Palmer T. The “effectiveness” issue today: An overview, Federal Proba-
tion, 46, s. 3–10, 1983.

Palmer T. The Re-emergence of Correctional Interventions. Newbury
Park: SAGE, 1992.

Palmer T. Programmatic and Nonprogrammatic Aspects of Successful
Intervention. I Hartland A (ed.) Choosing Correctional Options That
Work, Thousand Oaks: SAGE, 1996.

Petrosino A. The Formation of a Campbell Criminal Justice Group. Paper
developed for the February 2000 meeting for the Campbell Collabora-
tion, Philadelphia, University of Pennsylvania, 2000 (opublicerat ma-
terial).

Plotnick R D. Applying Benefit-Cost Analysis to Substance Use Preven-
tion Programs. The International Journal of Addiction 29/1994, 1994.

Riksrevisionsverket. Narkomanvården – om kostnader, resursutnyttjande,
samordning och statlig styrning. Förvaltningsrevisionen utreder F
1993:2, 1993.

Ross R & Gendreau P. (ed.) Effective Correctional Treatment, Toronto:
Butterworths, 1980.

Ross R R & Fabiano E O. Time to think – A Cognitive Model of Delinquen-
cy Prevention and Offender Rehabilitation, Johnson City, TN: Institute
of Social Studies and Arts, 1985.

Rundell O H m.fl. Practical benefit-cost analysis for alcoholism programs.
Alcoholism. 5:4, 1981.

Sherman L m.fl. Preventing crime; What works, what doesnt, whats pro-
mising. A Report to the United States Congress, Prepared for the Natio-
nal Institute of Justice College Park: University of Maryland, 1997.

SOU 1992:18. Tvångsvård i socialtjänsten – Ansvar och innehåll. Stock-
holm: Socialdepartementet. 1992.

SOU 1993:35. Reaktion mot ungdomsbrott. Betänkandet av Ungdoms-
brottskommittén, Stockholm: Justitiedepartementet, 1995.

SOU 2000:126. Vägvalet. Den narkotikapolitiska utmaningen. Slutbetän-
kande av Narkotikakommissionen, 2000.

Stattin H & Magnusson D. Antisocial development: A Holistic approach.
Development and Psychopathology, 8, s. 617–645. 1996.

Tengvald K & Andréasson S. Perspektiv på uppföljning, utvärdering och
kvalitetssäkring inom missbruksvården. I Berglund m.fl. Dokumen-
tation inom missbrukarvården. Behandling, metodutveckling, utvär-
dering, Stockholm: Centrum för utvärdering av socialt arbete/Liber
förlag, 1996.

169



Thomas J J. Informal Economic Activity. London. LSE Handbooks in
Economics, 1992.

Uchtenhagen m.fl. Programme for a medical prescription of narcotics. A
synthesis of results. European addiction research 3:4, 1997.

Waldorf D & Biernacki R. The natural recovery from opiate addiction.
Some preliminary findings. Journal of Drug issues, 11, s. 61–74, 1991.

Weiss C H. Evaluation, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall,
1998.

170



Metaanalys
Behov av forskningsöversikter som systematiskt och explicit identifierar,
bedömer och tolkar relevant forskning inom ett område ökar, allt eftersom
antalet vetenskapliga studier blir fler. Två olika typer av översikter har
utvecklats – litteraturöversikter och metaanalyser (vilka även kallas sys-
tematiska forskningssynteser). När man sammanställer en litteraturöver-
sikt identifierar man studier, systematiserar de karakteristiska dragen samt
sammanfattar och bedömer tendenser i det empiriska materialet. I den
systematiska forskningssyntesen, metaanalysen, gör man i stället en kvan-
titativ syntes av olika studiers resultat, och analyserar materialet statistiskt.

En metaanalys genomförs i flera steg: Först klargörs syftet och de
kvalitetskriterier som skall styra sökning och urval av studier. Sökningen
av studier är det mest tidskrävande momentet, särskilt när det gäller icke
publicerade studier. När studierna har lokaliserats kontrolleras att de upp-
fyller kriterierna. Inkludering respektive exkludering av litteratur genom-
förs. Man granskar metoder och empiriska resultat, och sammanställer
sedan de effekter som studierna visar. Statistiska metoder används för
sammanslagningen av data (Fink, 1998; Hunter & Schmidt, 1990). Effekt-
storlek (”effect size”) är ett ofta använt mått på effekten. Måttet bygger på
de studerade gruppernas medelvärden. Det är ett standardiserat mått på
effekten och gör det möjligt att jämföra de olika gruppernas utveckling.

Effektstorlek25

När man jämför två medelvärden med hjälp av signifikanstest gäller frå-
gan huruvida medelvärdet vid M2 ligger utanför eller innanför det värde
på standardskalan inom vilket 95 procent av observationerna i M1 ligger.
Om M2 ligger utanför denna gräns säger man att det finns en signifikant
skillnad mellan M1 och M2.

En signifikant skillnad mellan två gruppers medelvärden säger dock
ingenting om storleken på avståndet mellan M1 och M2, vilket däremot
effektstorleken (ES) gör. Effektstorleken är alltså ett mått på avståndet
mellan M1 och M2, och det värdet ger därför en mer nyanserad bild av
skillnader mellan grupper än signifikanstestet gör. I figur B1:1 illustreras
hur effektstorlek hänger ihop med medelvärden.

Ovanför pilen i figuren finner vi kontroll- eller referensgruppen, som
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markerats med G1. Där finner vi alla observationer längs den standard-
skala som skapats, genom att dividera avståndet mellan M1 och M2 med
standardavvikelsen för G1. Medelvärdet för varje grupp är markerat med
ett litet streck. Vi utgår från att alla grupper jämförs med G1, som kan
tänkas vara en typ av jämförelsegrupp – antingen en kontrollgrupp eller
mätningar före insats för en och samma grupp vid flera tillfällen.

Gränsen för 95 procent av alla observationer i G1 är markerad med ett
lodrätt streck uppåt. En signifikansprövning skulle visa att medelvärdet i
G2 inte signifikant skiljer sig från medelvärdet i G1, medan däremot
medelvärdena för G3 och G4 skiljer sig signifikant eftersom de hamnar
utanför den lodräta streckade linjen. Med signifikanstestet skulle vi san-
nolikt nöja oss med denna information.

Under den längre vågräta linjen (med pil) har vi angett effektstorleken
för de olika grupperna. Vi kan se att effektstorleken motsvarar skillnaden
mellan medelvärdet för G1 och varje grupps medelvärde. Vid beräkningen
av effektstorlek används samma standardskala, och värdena kan därför
jämföras både med varandra och med resultat från andra studier som
använt sig av en standardskala, genom att man dividerar med standard-
avvikelsen.

Förändring har alltså beräknats för varje grupp som differensen mellan
mätningarna före och efter, vilken sedan dividerats med standardav-
vikelsen av mätningen före insats för samtliga grupper. Enligt Cohen
(1988) kan man betrakta en effektstorlek över 0,80 som uttryck för en stor
förändring. En effektstorlek över 0,50 anses vara en måttlig förändring,
och en effektstorlek över 0,20 anses som en liten förändring.

Figur B1:1. Illustration av sambandet mellan effektstorlek och medel-
värden för fyra grupper där G1 utgör kontrollgrupp eller referens-
grupp.
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Bilaga 2

Tabell B2:1. Kön.

Grupp/insats Män Kvinnor Totalt

Procent Antal Procent Antal Antal

KrAmi Örebro 100 27 0 0 27

KrAmi Malmö 100 28 0 0 28

Knuff 63 12 37 7 19

Frivårdsgruppen 98 44 2 1 45

Tabell B2:2. Bostadsortens storlek.

Grupp/insats Större Mellanstor Landsort Bort-
fall

Totalt

% Antal % Antal % Antal Antal

KrAmi Örebro 85 23 4 1 0 0 3 27

KrAmi Malmö 93 26 4 1 4 1 0 28

Knuff 63 12 21 4 11 2 1 19

Frivårdsgruppen 56 25 27 12 13 6 2 45

Tabell B2:3. Boende.

Grupp/insats Eget boende Hos föräldrar Annat Bort-
fall

Totalt

% Antal % Antal % Antal Antal

KrAmi Örebro 67 18 26 7 7 2 0 27

KrAmi Malmö 50 14 36 10 11 3 1 28

Knuff 58 11 16 3 11 2 3 19

Frivårdsgruppen 56 25 33 15 11 5 0 45
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Tabell B2:4. Antalet dagar i arbete/studier de senaste 30 dagarna.

Grupp/insats Första intervjun Andra intervjun Skillnad

Medel-
värde

Antal Medel-
värde

Antal Skillnad Sign.
0,95

KrAmi Örebro 1,7 4 12,4 16 + 10,7 0,000

KrAmi Malmö 2,2 5 18,0 21 + 15,8 0,000

Knuff 0,8 1 7,1 9 + 6,3 0,015

Frivårdsgruppen 10,2 30 10,5 25 - 0,3 0,924

Örebro/Karlstad 8,6 13,0

Malmö/Helsingborg 11,9 7,7

Förklaring: De angivna värdena är medelvärden av antalet arbetade dagar för varje grupp. Som arbetade
dagar räknats förutom arbetade dagar också dagar när gruppdeltagarna deltagit i utbildning. Kolumnen
”antal” visar hur många personer som arbetat minst en dag de senaste 30 dagarna.

Tabell B2:5. Försörjning av arbete – inkomst av anställning i genomsnitt
de senaste 30 dagarna före respektive intervju.

Grupp/insats Första intervjun Andra intervjun Förändring Totalt

Medelvärde, kr Medelvärde, kr Skillnad, kr N 

KrAmi Örebro 81 4 187 + 4 106 27

KrAmi Malmö 870 5 076 + 4 206 28

Knuff 0 1 000 + 1 000 19

Frivårdsgruppen 2 605 2 360 - 235 45

Örebro/Karlstad 496 1 517

Malmö/Helsingborg 5 016 3 324
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Tabell B2:6. Försörjning genom trygghetssystemet – socialbidrag, ar-
betslöshetskassa, sjukpenning de senaste 30 dagarna före respektive in-
tervju.

Grupp/insats Första intervjun Andra intervjun Förändring Totalt

Medelvärde, kr Medelvärde, kr Skillnad, kr N 

KrAmi Örebro 4 204 2 668 1 536 27

KrAmi Malmö 3 912 1 590 2 312 28

Knuff 6 726 4 224 2 504 19

Frivårdsgruppen 3 081 3 265 60 44

Örebro/Karlstad 3 798 3 357

Malmö/Helsingborg 2 295 3 021

Förklaring: Det angivna beloppet är medelvärdet av summan av socialbidrag, sjukpenning och arbetslös-
hetskasseersättning de senaste 30 dagarna för varje individ.

Tabell B2:7. Antal dagar av olaglig verksamhet i syfte att tjäna pengar i
genomsnitt av de senaste 30 dagarna före respektive intervju.

Grupp/insats Första intervjun Andra intervjun Skillnad

Medel-
värde

Antal Medel-
värde

Antal Skillnad Sign.
0,95

KrAmi Örebro 0,26 2 0,00 1 - 0,26 0,538

KrAmi Malmö – 2 0,37 1 + 0,37 0,011

Knuff 0,00 0 0,00 1 0,00 0,331

Frivårdsgruppen 0,67 9 0,84 5 + 0,17 0,793

Örebro/Karlstad 0,92 1,25 + 0,32

Malmö/Helsingborg 0,38 0,38 0,00

Förklaring: De angivna värdena är medelvärden av antalet brottsdagar för varje grupp. Som brottsdagar
räknats förutom arbetade dagar också dagar när gruppdeltagarna deltagit i utbildning.
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Tabell B2:8. Dagar med konflikter med nära anhöriga i genomsnitt de
senaste 30 dagarna före respektive intervju.

Grupp/insats Första intervjun Andra intervjun Skillnad

Medel-
värde

Antal Medel-
värde

Antal Skillnad Sign.
0,95

KrAmi Örebro 1,96 8 1,74 7 - 0,22 0,896

KrAmi Malmö 0,15 1 1,44 6 + 1,29 0,259

Knuff 5,84 5 3,47 4 - 2,37 0,516

Kvinnor 8,57 3,14 - 5,43 0,448

Frivårdsgruppen 1,36 7 1,00 3 - 0,36 0,695

Örebro/Karlstad 1,13 0,00 + 0,52

Malmö/Helsingborg 1,62 2,14 - 0,28

Förklaring: De angivna värdena är medelvärdet av antalet dagar som de intervjuade uppgivit att de haft
allvarliga konflikter med nära anhöriga för varje grupp. Antal står för antalet som någon dag de senaste 30
dagarna upplevt konflikter med nära anhöriga.

Tabell B2:9. Dagar med alkoholanvändning i genomsnitt av de senaste
30 dagarna före respektive intervju.

Grupp/insats Första 
intervjun

Andra 
intervjun

Förändring Totalt

Medel-
värde

Medel-
värde

Skillnad Sign. N 

KrAmi Örebro 2,1 2,0 - 0,1 0,954 26

KrAmi Malmö 1,9 1,0 - 0,9 0,205 26

Knuff 1,2 0,8 - 0,4 0,467 19

Frivårdsgruppen 1,1 1,7 + 0,6 0,172 45

Örebro/Karlstad 1,1 1,5 21

Malmö/Helsingborg 1,0 1,9 24

Förklaring: Alkoholanvändning är en sammanslagning av svaren på två ASI-frågor, nämligen ”alkohol –
regelbunden användning” och ”alkohol – till berusning” antal dagar de senaste 30 dagarna. Summan har
sedan dividerats med två.
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Tabell B2:10. Antal dagar av missbruk av narkotiska preparat – en sam-
manslagning av de vanligaste preparaten i genomsnitt för de senaste 30
dagarna före respektive intervju.

Grupp/insats Första 
intervjun

Andra 
intervjun

Förändring Totalt

Medel-
värde

Medel-
värde

Skillnad Sign. N 

KrAmi Örebro 0,4 1 + 0,6 0,433 26

KrAmi Malmö 1,7 0,4 - 1,3 0,138 27

Knuff 0,0 0,0 0,0 19

Frivårdsgruppen 2,4 5 + 2,6 0,143 43

Örebro/Karlstad 2,4 5 21

Malmö/Helsingborg 2,3 5 22

Förklaring: Index är beräknat som summan av de sju vanligaste preparaten – heroin, metadon, andra
opiater, dämpande mediciner, kokain, amfetamin och cannabis – under de 30 senaste dagarna före första
respektive andra intervjun. Notera att endast regelbunden användning redovisas i ASI-intervjun, dvs. bruk
mer än tre dagar i följd.

Tabell B2:11. Pengar spenderade på alkohol respektive narkotika –
gruppmedelvärden de senaste 30 dagarna före de två intervjuerna.

Grupp/insats Typ Medelvärde 
före, kr

Medelvärde 
efter, kr

Skillnad Sign. N

KrAmi Örebro alkohol 374 332 + 45 0,697 26

N=27 narkotika 0 133 - 144 0,066 25

KrAmi Malmö alkohol 496 183 + 313 0,101 27

N=28 narkotika 148 143 - 12 0,945 25

Knuff alkohol 238 145 + 93 0,290 19

N=19 narkotika 0 0 0 19

Frivårdsgruppen alkohol 420 552 - 132 0,401 44

N=45 narkotika 185 1 223 - 1 038 0,300 45
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Tabell B2:12. Antal dagar i missbruksbehandling i öppenvård i genom-
snitt av de senaste 30 dagarna före respektive intervju.

Grupp/insats Första intervjun Andra intervjun Totalt

Medelvärde Medelvärde N 

KrAmi Örebro 5,2 2,2 25

KrAmi Malmö 1,9 2,2 28

Knuff 3,2 0,2 19

Frivårdsgruppen 1,4 1,8 44

Örebro/Karlstad 0,6 0,2 24

Malmö/Helsingborg 2,4 3,8 20

Tabell B2:13. Antal dagar i häkte eller anstalt i genomsnitt av de senaste
30 dagarna före respektive intervju.

Grupp/insats Första intervjun Andra intervjun Totalt

Medelvärde Medelvärde N 

KrAmi Örebro 7,60 1,4 27

KrAmi Malmö 1,20 1,3 27

Knuff 000 1,7 19

Frivårdsgruppen 1,30 3,4 45

Örebro/Karlstad 2,20 2,5 24

Malmö/Helsingborg 0,25 4,5 21
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Resultat per delsektor

Kriminalvårdskostnader
När det gäller kriminalvårdskostnader får vi en mer komplex bild. Sam-
mantaget ökar kostnaderna i genomsnitt för hela undersökningsgruppen.
KrAmi Malmö från en kostnad på 132 kr/dag per klient till 144 kr/dag per
klient. Här är emellertid skillnaderna stora mellan de som fullföljt och de
som inte fullföljt programmet. De som fullföljt programmet har minskat
sina kostnader från i genomsnitt 119 kr per dag till 7 kr per dag medan de
som inte fullföljt har ökat sina kostnader från 162 kr per dag till 463 kr per
dag. En rimlig slutsats bör vara att dessa återfallit i kriminalitet. Vid en

Bilaga 3

Tabell 7. Kriminalvårdskostnader före och efter.

Behandling Före, kr Efter, kr Wilcoxon
Signifikans

KrAmi Malmö (30) 132 144 0,289
Fullföljda (21) 119 7 0,011
Ej fullföljda (9) 162 463 0,263

KrAmi Örebro (32) 492 72 0,000
Fullföljda (17) 363 28 0,002
Ej fullföljda (15) 639 121 0,004

Knuff (26) 27 9 0,345
Fullföljda (9) 14 20 0,655
Ej fullföljda (17) 34 4 0,109

Frivård 
Malmö/Helsingborg (24)

145 124 0,530

Frivård 
Örebro/Karlstad (28)

504 191 0,040
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bearbetning av kostnaderna ser man att anstaltskostnaderna, som var lika
för de som fullföljt och de som ej fullföljt i period ”före”. har minskat till
0 kr för de som fullföljt och är 408 kr per dag för de som ej fullföljt.
Frivårdskostnaderna har minskat för både de som fullföljt och de som inte
fullföljt KrAmi med 80 procent respektive 30 procent.

För KrAmi Örebro är bilden annorlunda; dels har klienterna i denna
undersökningsgrupp en mycket högre ingångskostnad, 492 kr per dag
jämfört med 132 kr i KrAmi Malmö, dels minskar kostnaderna både för
undersökningsgruppen totalt (från 492 kr till 72 kr), för de som fullföljt
programmet (från 363 kr till 28 kr) och för de som inte fullföljt program-
met (från 639 kr till 121 kr). För de båda undergrupperna ”fullföljda” och
”ej fullföljda” minskar på samma sätt kostnaderna för både frivård och
kriminalvård. För de som fullföljt minskar frivårdskostnader med 79 pro-
cent och anstaltskostnader med 90 procent och de som inte fullföljt mins-
kar frivårdskostnader med 38 procent och anstaltskostnader med 86 pro-
cent.

Den procentuella ökningen för Malmögruppen totalt är 9 procent och
för de som inte fullföljt programmet 186 procent, medan de som fullföljt
programmet minskar kriminalvårdskostnaderna med 94 procent. Den pro-
centuella minskningen för KrAmi Örebro totalt är 85 procent, för de som
inte fullföljt är minskningen 81 procent och för de som fullföljt är minsk-
ningen 92 procent.

När det gäller Knuff är bilden den att kriminalvårdskostnaderna, som
jämförelsevis är låga, minskar för hela undersökningsgruppen (från 27 kr
till 9 kr eller 67 procent), ökar för de som fullföljt programmet (från 14 kr
till 20 kr eller 43 procent) och minskar för de som inte fullföljt programmet
(från 34 kr till 4 kr eller 88 procent). Det är främst anstaltskostnader som
ökat för de som fullföljt programmet, från 4 kr till 11 kr per dag medan de
som inte fullföljt programmet minskar kostnaderna för anstaltsvistelser till
0 kr. Minskningen i frivårdskostnader är också mindre för de som fullföljt
jämfört med de som inte fullföljt.

Även för frivårdsgrupperna minskar kriminalvårdskostnaderna. För
frivårdsgrupp Malmö/Helsingborg minskar kostnaden från 145 kr till 124
kr eller 14 procent. Frivårdskostnaderna ökar med 110 procent och an-
staltskostnaderna minskar med 24 procent. Kriminalvårdskostnaderna för
frivårdsgrupp Örebro/Karlstad minskar från 504 kr till 191 kr eller 62
procent, anstaltskostnader med 23 procent och frivårdskostnader med 63
procent.

Wilcoxon Test för förändringarna mellan perioderna visar signifikanta
förändringar i kostnader för de som fullföljt KrAmi Malmö, för KrAmi
Örebro totalt samt både för de som fullföljt och de som ej fullföljt. Även
förändringarna för frivård Örebro/Karlstad är signifikanta.
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Sammanfattning
Sammantaget kan sägas att för de som fullföljer KrAmi-programmen i
Örebro och Malmö minskar kriminalvårdskostnaderna med över 90 pro-
cent. Men även för jämförelsegrupperna i frivård minskar kostnaderna
mellan perioderna före och efter.

När det gäller undersökningsgrupperna framkommer här en tydlig skill-
nad mellan KrAmi Malmö, KrAmi Örebro och Knuff. Örebrogruppen har
högre kostnader än Malmögruppen och Knuff. Mönstret återspeglas också
i respektive jämförelsegrupp; jämförelsegruppen frivård Örebro/Karlstad
har högre kostnader än jämförelsegruppen frivård Malmö/Helsingborg.
Däremot uppnår de som inte fullföljt KrAmi Malmö samma nivå som
undersökningsgrupp Örebro och jämförelsegrupp Örebro/Karlstad efter ej
fullföljt program. Sannolikt beror detta på en åldersskillnad mellan KrAmi-
och Knuffgrupperna och jämförlsegrupperna. KrAmi Malmös deltagare
har en medelålder på 22 år medan de övriga grupperna har en medelålder
på 26–27 år. Detta innebär att de yngre deltagarna i KrAmi Malmö inte
dömts till kriminalvård på samma sätt som deltagarna i de övriga grupper-
na, socialtjänsten har istället tagit hand om dem.
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Diagram 3. Kriminalvårdskostnader före och efter.
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Socialtjänstkostnader
Även här kan man se tydliga skillnader mellan ingångskostnader, dvs.
kostnaderna i perioden före, för undersökningsgrupperna KrAmi Malmö
och KrAmi Örebro, men förhållandet är det omvända. Malmögruppen har
över dubbelt så höga socialtjänstkostnader som Örebrogruppen men ham-
nar på ungefär samma kostnad efter behandling, dvs. KrAmi Malmö mins-
kar sina kostnader från 125 kr till 61 kr, en halvering eller minskning med
51 procent. KrAmi Örebro/Karlstad ökar sina kostnader från 48 kr till 57
kr, en ökning med 19 procent totalt.

De 21 personer som fullföljt KrAmi Malmö/Helsingborg minskar sina
kostnader för socialtjänst från 150 kr till 18 kr, en minskning med 88
procent, medan kostnaderna ökat från 65 kr till 162 kr, hela 60 procent, för
de som hoppat av KrAmi-programmet. För KrAmi Örebros del ligger
kostnaderna före och efter ganska konstant för de som fullföljt program-
met, en minskning med 5 kr eller 17 procent. Kostnaderna ökar med 35
procent eller 24 kr för de som hoppat av i förtid.

För deltagarna i Knuff-programmet minskar kostnaderna för social-
tjänst totalt från 99 kr till 45 kr eller 55 procent. För de nio som fullföljt
minskar kostnaderna dock med 24 procent och för de som inte fullföljt
med 59 procent.

Matchningen mellan undersökningsgrupp och kontrollgrupp faller inte
lika väl ut för socialtjänstkostnader som för kriminalvårdskostnader.

Tabell 8. Socialtjänstkostnader före och efter.

Behandling Före, kr Efter, kr Wilcoxon
Signifikans

KrAmi Malmö (30) 125 61 0,127
Fullföljda (21) 150 18 0,011
Ej fullföljda (9) 65 162 0,310

KrAmi Örebro (32) 48 57 0,780
Fullföljda (17) 29 24 0,600
Ej fullföljda (15) 69 93 0,834

Knuff (26) 99 45 0,702
Fullföljda (9) 37 28 0,866
Ej fullföljda (17) 131 54 0,556
Ej fullföljda (17) 34 4 0,109

Frivård
Malmö/Helsingborg (24)

63 67 0,779

Frivård 
Örebro/Karlstad (28)

140 194 0,171
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Grupperna tycks här vara omvänt matchade. Ingen av kontrollgrupperna
uppvisar minskade socialtjänstkostnader, tvärtemot ökar de i frivårds-
grupp Malmö/Helsingborg från 63 kr till 67 kr eller 6 procent och för
frivårdsgrupp Örebro/Karlstad från 140 kr till 194 kr eller 39 procent.

Vilka kostnader ökar och minskar inom socialtjänsten? Socialbidraget
ökar för båda kontrollgrupperna, medan det minskar för de som fullföljt
KrAmi-programmen. Däremot ökar kostnaderna för socialbidrag för dem
som inte fullföljt KrAmi-programmen samt för hela Knuff-gruppen, både
för de som fullföljt och inte.

Behandlingskostnaderna minskar mellan de båda perioderna för de
som fullföljt KrAmi Malmö. Kostnaden är konstant 0 kr både för de som
fullföljt och de som inte fullföljt KrAmi Örebro. Både för de som fullföljt
Knuff och de som inte fullföljt minskar behandlingskostnaderna till 0 kr.
De enda grupper där behandlingskostnaderna ökar från perioden före till
perioden efter är frivårdsgrupp Örebro/Karlstad och de som inte fullföljt
KrAmi Malmö. Kostnaderna för samtal hos socialsekreterare ökar mellan
perioderna för frivårdsgrupp Örebro/Karlstad, för de som inte fullföljt
KrAmi Malmö och KrAmi Örebro. I övriga fall minskas dessa kostnader
mellan perioderna.

Wilcoxon Test visar att förändringarna mellan perioderna endast är
signifikant för dem som fullföljt KrAmi Malmö.

Sammanfattning
Skillnaderna är stora mellan programmen, både i perioden före och perio-
den efter. Jämförelsegrupp frivård Örebro/Karlstad har de högsta kostna-
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Diagram 4. Socialtjänstkostnader före och efter.
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derna i perioden före, kostnader som sedan stiger i perioden efter. För de
andra grupperna minskar antingen kostnaderna till hälften eller ligger på
ungefär samma nivå. En jämförelse mellan undersökningsgrupper och
jämförelsegrupper visar att undersökningsgrupperna minskar sina kostna-
der och jämförelsegrupperna ökar.

Sjukvårdskostnader
Sjukvårdskostnaderna är genomgående låga för alla grupper, trots att all
slutenvård har registrerats för alla grupper, såväl somatisk som psykiatrisk
som toxikomani. För undersökningsgrupperna KrAmi Malmö och Knuff
är dock även öppenvårdsbehandlingar medtagna. Även dessa är anmärk-
ningsvärt låga. Deltagarna i undersökningsgrupp KrAmi Malmö har kon-
stanta kostnader mellan period före och efter, 12 kr jämfört med 13 kr.
Detsamma gäller för undersökningsgrupp KrAmi Örebro, 7 kr jämfört
med 7 kr. När det gäller de som fullföljt de två programmen har sjukvårds-
kostnaderna minskat från 16 kr till 10 kr eller med 38 procent för KrAmi
Malmös del och från 3 kr till 0 kr, dvs. med 100 procent, för KrAmi
Örebros del. För de som hoppat av KrAmi-programmet i Malmö ökar
däremot kostnaderna från 5 kr till 22 kr eller 340 procent. För de som
hoppat av i Örebro ökar kostnaderna med 36 procent från 11 kr till 15 kr.

För Knuff totalt, samt undergrupperna fullföljda och ej fullföljda,
minskar alla kostnader mellan period före och efter; totalt från 10 kr till 2

Tabell 9. Sjukvårdskostnader före och efter.

Behandling Före, kr Efter, kr Wilcoxon
Signifikans

KrAmi Malmö (30) 12 13 0,793
Fullföljda (21) 16 10 0,593
Ej fullföljda (9) 5 22 0,173

KrAmi Örebro (32) 7 7 0,959
Fullföljda (17) 3 0 0,465
Ej fullföljda (15) 11 15 0,463

Knuff (26) 10 2 0,089
Fullföljda (9) 18 5 0,336
Ej fullföljda (17) 6 0 0,180

Frivård 
Malmö/Helsingborg (24)

5 7 0,343

Frivård 
Örebro/Karlstad (28)

61 11 1,000
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kr, dvs. 80 procent. För fullföljda minskar kostnaderna från 18 kr till 5 kr,
dvs. 72 procent och för ej fullföljda från 6 kr till 0 kr.

Jämförelsegrupperna är i utgångsläget mycket olika; jämförelsegrupp
frivård Malmö/Helsingborg har sjukvårdskostnader i perioden före på 5 kr
per dag och ökar något till 7 kr per dag, dvs. 40 procent ökning och
jämförelsegrupp frivård Örebro/Karlstad har sjukvårdskostnader motsva-
rande en kostnad på 61 kr i perioden före, vilka minskar till 11 kr i period
efter, en minskning motsvarande 82 procent.

Den slutna toxikomanivården minskar för de som fullföljt KrAmi Malmö/
Helsingborg, för frivårdsgruppen Örebro/Karlstad och är konstant 0 kr
mellan perioderna för KrAmi Örebro/Karlstad och Knuff. Kostnaderna för
denna typ av vård ökar dock för de som inte fullföljt KrAmi-programmen
och för frivårdsgrupp Malmö/Helsingborg. Den slutna psykiatriska vården
minskar eller är konstant 0 kr för följande grupper; KrAmi Malmö, KrAmi
Örebro, Knuff samt frivårdsgrupp Malmö/Helsingborg. Den slutna soma-
tiska vården minskar för frivårdsgrupperna samt för KrAmi Örebro och
Knuff. Den öppna vården, där data är ofullständiga för Örebro och Karl-
stad, minskar för KrAmigrupperna och Knuff och ökar för frivårdsgrup-
perna samt för dem som inte fullföljt KrAmi Malmö.

Wilcoxon Test visar att inga av förändringarna mellan perioderna är
statistiskt signifikanta för någon av grupperna.

Sammanfattning
Sjukvårdskostnaderna är mycket låga i samtliga fall, ungefär som för
normalbefolkningen. Undantaget är jämförelsegrupp frivård Örebro/Karl-
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Diagram 5. Sjukvårdskostnader före och efter.
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stad som har jämförelsevis höga sjukvårdskostnader i perioden före. För
den gruppen minskar sedan kostnaderna till normalnivån perioden efter.
Sjukvårdskostnaderna består av kostnader för sluten toxikomani.

Försäkringskassan
För samtliga i KrAmi Malmö har försäkringskassans kostnader ökat med
3 kr per dag, från 7 kr till 10 kr eller 43 procent. Kostnaderna före och efter
för de som fullföljt är 10 kr resp.14 kr, en ökning med 40 procent. För de
som inte fullföljt är kostnaden 1 kr resp. 2 kr, en ökning med 100 procent.

De som genomgått KrAmi Örebro har genomgående högre försäkring-
skassekostnader än Malmö KrAmi. Totalt minskar kostnaderna mellan
period före och efter från 58 kr till 29 kr, en minskning med 50 procent.
För de som fullföljt programmet minskar kostnaderna ännu mer, från 61
kr till 22 kr, dvs. 64 procent. För de som inte fullföljt programmet minskar
kostnaderna från 54 kr till 38 kr, en minskning med 30 procent.

Kostnaderna för Knuff totalt ligger någorlunda stilla mellan period före
och efter, dvs. 41 kr respektive 36 kr, eller en minskning med 12 procent.
De som fullföljt Knuff uppvisar en större minskning, från 69 kr till 39 kr
(en minskning med 43 procent), medan de som inte fullföljt istället uppvi-
sar en ökning från 26 kr till 35 kr, dvs. 34 procent.

Utbildningsbidraget minskar mellan perioden före och perioden efter
för de båda KrAmigrupperna och för Knuff, dvs. för de som fullföljt

Tabell 10. Kostnader för Försäkringskassan före och efter.

Behandling Före, kr Efter, kr Wilcoxon
Signifikans

KrAmi Malmö (30) 7 10 0,586
Fullföljda (21) 10 14 0,556
Ej fullföljda (9) 1 2 0,340

KrAmi Örebro (32) 58 29 0,177
Fullföljda (17) 61 22 0,092
Ej fullföljda (15) 54 38 0,917

Knuff (26) 41 36 0,715
Fullföljda (9) 69 39 0,575
Ej fullföljda (17) 26 35 0,382

Frivård 
Malmö/Helsingborg (24)

88 69 0,266

Frivård 
Örebro/Karlstad (28)

17 35 0,116
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programmen. För de övriga grupperna ökar utbildningsbidraget eller är
konstant mellan perioderna. Sjukpenning och föräldrapenning ökar mellan
perioderna för följande grupper; båda frivårdsgrupperna, de som fullföljt
KrAmi Malmö samt de som inte fullföljt Knuff. För övriga grupper och
undergrupper ligger dessa bidrag konstant eller ökar. Bostadsbidraget
minskar för Knuff/fullföljda, för KrAmi Örebro/fullföljda och för frivård
Malmö/Helsingborg. För övriga grupper ligger bostadsbidraget konstant
eller ökar något.

Jämförelsegrupperna verkar för Försäkringskassans del vara omvänt
matchade med sina respektive undersökningsgrupper. Frivårdsgruppen
Malmö/Helsingborg har ingångskostnader på 88 kr per dag (mot 7 kr för
KrAmigruppen) vilka minskar till 69 kr per dag, eller med 22 procent. För
frivårdsgruppen Örebro/Karlstad ökar kostnaderna från 17 kr till 35 kr
mellan perioderna före och efter, en ökning med 106 procent. Kostnaderna
för mellanperioden ligger för jämförelsegrupperna relativt lika jämfört
med ingångskostnaderna. Det kan förklaras genom att frivårdsgrupperna
inte får utbildningsbidrag för att medverka i frivårdsprogram.

Wilcoxon Test visar inga signifikanta kostnadsförändringar mellan pe-
rioderna.

Sammanfattning
Kostnaderna för bidrag och ersättningar genom Försäkringskassan varie-
rar mycket mellan grupperna. För undersökningsgrupp KrAmi Malmö är
kostnaderna både före och efter relativt låga. Utbildningsbidraget minskar
mellan perioden före och perioden efter för undersökningsgrupperna me-

KrAmi Malmö Frivård M/H KrAmi Örebro Frivård Ö/K Knuff
0

20

40

60

80

100
Före Efter

Kronor

Diagram 6. Försäkringskassans kostnader före och efter.
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dan det ökar för jämförelsegrupperna. Totalt sett minskar kostnaderna för
bidrag och ersättningar för undersökningsgruppen medan de ökar för jäm-
förelsegruppen.

Arbetsförmedlingen
Kostnaderna för ersättning och handläggning hos arbetsförmedlingen är
genomgående låga för alla grupper. Emellertid ökar kostnaderna för ar-
betslöshetsersättning för undersökningsgrupp KrAmi Örebro från 0 kr till
21 kr mellan perioderna före och efter och för jämförelsegrupp frivård
Örebro/Karlstad från 5 kr till 40 kr under samma period. Övriga grupper
har ingen kostnad för arbetslöshetsersättning perioden före men får en
mindre kostnad perioden efter. (OBS! Kolla med SIV!)

En stor kostnad för AMS är lönebidrag för de båda undersökningsgrup-
perna KrAmi Malmö och KrAmi Örebro. För dessa båda grupper utgör
detta bidrag 58 kr respektive 100 kr perioden efter behandling.

Kostnaderna för ALU är för samtliga grupper 0 kr perioden före och
stannar också på 0 kr för de två undersökningsgrupperna KrAmi Malmö
och KrAmi Örebro samt jämförelsegrupp frivård Malmö/Helsingborg pe-
rioden efter. För undersökningsgrupp Knuff är kostnaden för ALU perio-
den efter 4 kr och för jämförelsegrupp frivård Örebro/Karlstad är den 27
kr för samma period.

Kostnaderna för samtal och handläggning hos arbetsförmedlingen,

Tabell 11. Arbetsförmedlingens kostnader före och efter.

Behandling Före, kr Efter, kr Wilcoxon
Signifikans

KrAmi Malmö (30) 5 59 0,004
Fullföljda (21) 6 81 0,003
Ej fullföljda (9) 2 3 0,600

KrAmi Örebro (32) 6 123 0,001
Fullföljda (17) 9 202 0,001
Ej fullföljda (15) 2 39 0,382

Knuff (26) 4 27 0,210
Fullföljda (9) 5 46 0,237
Ej fullföljda (17) 3 17 0,508

Frivård 
Malmö/Helsingborg (24)

9 17 0,711

Frivård 
Örebro/Karlstad (28)

10 96 0,001
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som är ganska låga dvs. mellan 2 kr och 7 kr i genomsnitt per dag, är
någorlunda lika mellan perioderna före och efter. Undantaget är undersök-
ningsgrupp KrAmi Malmö, där kostnaden minskar från 5 kr till 2 kr.

Wilcoxon Test visar endast signifikanta förändringar när det gäller
kostnader för KrAmi Malmö totalt, för de som fullföljt KrAmi Malmö
samt för frivård Örebro/Karlstad.

Sammanfattning
Kostnaderna för arbetsförmedlingens del är jämförelsevis låga men tende-
rar att öka mellan perioden före och perioden efter, vilket är fallet för alla
grupper utom KrAmi Malmö. Ökningen är störst för jämförelsegrupp
frivård Malmö/Helsingborg.
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Diagram 7. Arbetsförmedlingens kostnader före och efter.
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