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Agenda

- Kriminalvårdens uppdrag

- Behandlingsprinciperna Risk, Behov och Mottaglighet

- Att bedöma risk för återfall i brott

- Planering av insatser 

- Strukturerade samtal i frivård



Kriminalvårdens uppdrag

- Verkställa straff

- Driva häkten, anstalter och frivård

- Genomföra personutredningar

- Behandla för att minska återfall

- Genomföra transporter



- Huvudkontor i Norrköping 

- Sex regioner

- Generaldirektör Nils Öberg

- Budget 8.7 miljarder kronor

- 30 häkten, 48 anstalter och 

34 frivårdskontor

- Cirka 12 400 anställda

- Över 70 olika inriktningar på tjänster

- Under 2017 hanterade Kriminalvården 

cirka 15 000 klienter varje dag. Av 

dessa var 3 700 intagna i anstalt 

Organisation



Vision

- ”Bättre ut”

Nollvisioner

- Inga rymningar

- Inga droger

- Inga kriminella aktiviteter

- Inget våld, inga hot eller 

trakasserier

Vision och nollvision



1974 1990-tal idag





RBM-principerna

Riskprincipen

- Ju högre risk för återfall i brott, desto mer insatser krävs

- Använd strukturerade risk/behovsbedömningsinstrument 

Behovsprincipen 

- Fokusera på kriminogena behov



1. Antisocial historia

2. Prokriminella attityder och värderingar

3. Prokriminellt umgänge

4. Antisocialt personlighetsmönster

5. Missbruk och beroende

6. Familj och relationer

7. Yrke och studier

8. Fritid och avkoppling

Kartläggning
nivån på kriminogena behov



RBM-principerna

Riskprincipen

- Ju högre risk för återfall i brott, desto mer insatser krävs

- Använd strukturerade risk/behovsbedömningsinstrument 

Behovsprincipen

- Fokusera på kriminogena behov

Mottaglighetsprincipen

- Använd metoder grundade i KBT och social inlärningsteori

- Var responsiv till klientens personliga egenskaper och 

inlärningsstil 



Riskbedömningar i Kriminalvården

– Kriminalvården har parallellt med implementeringen av RBM-

principerna förstärkt förmågan att bedöma risker och behov

– Numera används enbart strukturerade 

riskbedömningsinstrument som vilar på vetenskaplig grund. 

Detta är nödvändigt för att leva upp till RBM-principerna

– RBM-B är Kriminalvårdens huvudinstrument för att bedöma 

risk för återfall i brott

– I övrigt används 

– HCR-20

– SVR-20 

– SARA 

– STABLE-2007/ACUTE-2007/STATIC-99R med flera



RBM-B

– Syftet är att utgöra ett underlag för planering av återfalls-

förebyggande insatser

– Omfattar samtliga klienter

– A-delen: 15 statiska (oföränderliga) riskfaktorer

– B-delen: 72 Intervjufrågor som mäter dynamiska (föränderliga) 

riskfaktorer

– Genererar risknivåerna låg-medel-hög med möjlighet till ett

professionellt övervägande

– AUDIT och DUDIT









RBM-B 1(2)



RBM-B 2(2)



Exempel
Behovsbeskrivning av prokriminella attityder 
och värderingar

”NN är dömd för misshandel och narkotikabrott.

Han anser att det är lagarna det är fel på och att det inte borde vara 

kriminellt att röka marijuana och ta andra droger och att han 

därmed har rätt att göra det. Han säger att man själv ansvarar för 

sina val i livet. 

Vad gäller misshandeln anser NN att det var målsägandes 

aggressiva beteende som han försvarade sig emot. Han förstår inte 

hur domstolen har kunnat bedöma det som misshandel. 

Sitt tidigare grova rattfylleri förklarar NN med att han endast hade 

druckit några öl och rökt lite marijuana och att han var tvungen att 

skjutsa en kompis.”



Stämmer riskbedömningar med 
verkligheten?

– Vid övergripande forskningsgenomgångar visar sig 

bedömningarna ofta vara bättre än slumpen men en osäkerhet 

på 25-30 % kvarstår (SBU, 2005)

– Trots viss osäkerhet är riskbedömningar det bästa vi har att 

tillgå för att bedöma en klients behov av återfallsförebyggande 

insatser

– För närvarande pågår en utvärdering av hur pass väl 

risknivåerna i RBM-B överensstämmer med de faktiska 

återfallen i brott



Verkställighetsplanering (VSP)

– Enligt lag ska alla klienter som står under övervakning, 

verkställer sin fängelsepåföljd genom intensivövervakning 

(fotboja) eller som är intagna i anstalt ha en individuell plan för 

verkställigheten

– Omhändertar informationen från riskbedömningen med RBM-B 

och eventuella andra instrument

– Syftet med verkställighetsplanen är att bidra till att påföljder 

verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt, att förebygga 

återfall i brott och att underlätta återanpassningen i samhället 

– Kriminalvårdens ”huvudverktyg” för planering och genomförande 

av påföljder 



Strategic Training Initiative in 
Community Supervision
(KRIMSTICS)



Klientens resa genom frivården

UTRED 
RISK/BEHOV

RELATION

GEMENSAM 
GRUND

INDIVIDENS 
FÖRÄNDRING

Kontaktfrekvens
Insatser
Samverkan

Bygg relation 
präglad av 
samarbete och 
tillit med syfte att 
kunna påverka.

Lär klienten:
Kopplingen tankar-
beteenden
Gemensamt språk

Arbeta med att förändra 
attityder och beteenden
KBT-verktyg

Öva, repetera och 
generalisera

Attityder



Varför jobbar vi med attityder? 

Attityder 

och 

tankemönster

Val av relationer

Val av livsstil



Jag räknas 

Du räknas

Jag räknas

Du räknas inte 

Jag räknas inte  

Du räknas

Jag räknas inte  

Du räknas inte

Färger
ett sätt att prata om attityder och beteenden



Avslut och frågor

Kontaktuppgifter

marcus.wagenberg@kriminalvarden.se

ann-christin.henriksson@kriminalvarden.se

Hemsida 

www.kriminalvarden.se
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