
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Good enough” 

En kvalitativ intervjustudie om svenska frivårdsinspektörers 
erfarenheter av att använda RBM-modellen 

Jim Bergman och Tomas Gullberg 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Kriminologi 

Kandidatprogram i utredningskriminologi 
 

Handledare: Erik Häggström 
Examinator: Amir Rostami 



 

 



 

 

Abstract 
 
”Good enough” 
 
A qualitative interview study regarding Swedish probation officers’ experiences of using the 
RNR model. 
 
The purpose of this study was to examine and illustrate Swedish probation officers’ 
experiences of their use of the RNR model. We have completed six qualitative interviews 
with probation officers. The probation officers showed a positive attitude towards the RNR 
model. They also showed experiences of flaws and difficulties in their use of the model and 
related these to the risk assessment instrument and the characteristics of the clients. The 
positive effects that the use of the RNR model had was that it brought structure, lucidity and 
focus to their work. They also pointed out the models relative advantage towards earlier 
methods. It was also clear that the probation officers had different views of the responsivity 
principle. These different views could affect their use of this principle. The difficulties 
regarding the use of the model that could be related to the probation officers’ experiences 
consisted of several possible causes. Education regarding the model was one of these possible 
causes that we found could explain the experienced difficulties in the probation officers use of 
the RNR model. 
 
Keywords: diffusion of innovations, RNR model, probation officers, probation service, 
qualitative method 

  



 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att belysa svenska frivårdsinspektörers erfarenheter av att 
använda RBM-modellen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sex 
frivårdsinspektörer. Frivårdsinspektörerna uppvisade en positiv inställning till användandet av 
RBM-modellen. De uppvisade även erfarenheter av att det finns brister och svårigheter i 
användningen av modellen och kopplade detta till riskbedömningsinstrument och klienternas 
egenheter. De positiva inslag som användningen av modellen har tillfört är en struktur, 
tydlighet och fokus i arbetet samt att frivårdsinspektörerna lyfte RBM-modellens relativa 
övertag mot tidigare arbetssätt. Det framkom även i studien skilda uppfattningar rörande 
RBM-modellens mottaglighetsprincip. Frivårdsinspektörernas olika syn på detta område var 
något som kunde tänkas påverka deras användning av principen. De brister som kopplades till 
användningen bestod av flera möjliga faktorer. En av dessa var den grundutbildning rörande 
modellen som ges inom Kriminalvården. Utbildningen kan vara en förklarande faktor till de 
svårigheter frivårdsinspektörerna identifierade i sitt arbete med RBM-modellens 
mottaglighetsprincip. 
 
Nyckelord: diffusion of innovations, RBM-modellen, frivårdsinspektörer, Frivården, 
kvalitativ metod 
  



 

 

Förord 
 
Båda författare är gemensamt ansvariga för samtliga delar i examensarbetet. 
 
Vi vill först och främst tacka de frivårdsinspektörer som har tagit sig tid för att dela med sig 
av sina erfarenheter. Utan er hade denna studie varit omöjlig att genomföra. 
 
Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Erik Häggström för goda råd i stressiga tider. 
 
Tack!  
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1. Inledning 
 
Frivårdsverksamheten är en av den svenska kriminalvårdens fyra huvudsakliga 
verksamhetsgrenar, tillsammans med verksamheterna kring anstalter och häkten samt den 
nationella transportenheten. Frivårdsverksamheten utgör en majoritet av Kriminalvårdens 
dagliga arbete och kan beskrivas som verksamheten som övervakar de individer som blivit 
dömda till t.ex. samhällstjänst, skyddstillsyn, elektronisk övervakning eller de som blivit 
villkorligt frigivna (Kriminalvården, 2017). Frivården kommer även i kontakt med de 
personer som inte är dömda för brott men som står åtalade, och får då ofta genomföra 
personutredningar för att ge domstolar ytterligare beslutsunderlag inför domen. I Sverige 
finns det sammanlagt 34 frivårdskontor som tillsammans har ungefär 11 000 klienter (ibid.). 
Idag ska all frivårdsverksamhet inom den svenska kriminalvården utgå från den av Don 
Andrews och James Bonta formulerade risk, behov och mottaglighetsmodellen (även kallad 
RBM-modellen). RBM-modellens tre teoretiska huvudprinciper, riskprincipen, 
behovsprincipen och mottaglighetsprincipen, ska vara ledstjärnor för allt klientarbete som 
genomförs i Kriminalvården, från riskbedömning till behandling (Kriminalvården, 2013, s.4). 
Utifrån dessa huvudprinciper bedöms och beskrivs vilka kriminogena, eller brottsdrivande, 
behov en klient har och utifrån behoven bedöms sedan dennes risk för återfall i brottslighet. 
En lämplig återfallsreducerande insats matchas sedan till klienten, baserat på dennes 
mottaglighet för insatsen. Idag sker risk- och behovsbedömningar i Kriminalvården utifrån det 
vetenskapligt utformade instrumentet RBM-B (Kriminalvården, 2013, s.9). B:et i RBM-B står 
för basutredning och instrumentet är i sin helhet en del av RBM-modellen. Modellen ligger 
till grund för allt utredningsarbete som genomförs i Kriminalvården och fungerar som den 
teoretiska grund som all frivårdsverksamhet i landet ska utgå från i syfte att hitta rätt insats till 
rätt klient. Ett av Kriminalvårdens främsta uppdrag är att förebygga återfall i brott (SFS 
2007:1172, 2 §) och RBM-modellen kan ses som en av myndighetens huvudstrategier för att 
lyckas med detta uppdrag. Modellen kan således sägas vara en central utgångspunkt för en av 
de största återfallsreducerande aktörerna inom det svenska rättsväsendet. 
 
Den forskning som tidigare genomförts kring RBM-modellen har i mångt och mycket berört 
modellen i sig, t.ex. genom studier som med kvantitativ forskningsmetodik undersökt dess 
effektivitet i att optimera matchningen mellan en klient och en återfallsreducerande insats. De 
gånger den tidigare forskningen väl har berört själva användningen av modellen så har 
fokusområdet till stor del legat på att försöka identifiera och söka förklaringar till vad vissa 
författare kallar för ett ”implementation gap”, eller klyftan som kan uppstå mellan teori och 
praktik. 
 
Det existerar ändå vissa mer specifika områden som kan sägas ha förbisetts av den etablerade 
och till stor del kvantitativa forskningen; t.ex. rörande modellanvändarnas egna erfarenheter 
av att implementera modellen i praktiken. I och med RBM-modellens stora utsträckning och 
dagliga tillämpning inom den svenska Frivården är det av intresse att genom en användning 
av kvalitativ forskningsmetodik undersöka vilka erfarenheter dessa användare har av att 
använda modellen. Genom att genomföra en sådan studie finns det möjligheter till att 
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komplettera den majoritet av kvantitativ forskning som finns på området sen tidigare och 
bredda den kriminologiska kunskapen kring det specifika ämnet genom att ytterligare belysa 
och tydliggöra en aspekt av svensk frivårdsverksamhet som få studier tidigare har berört. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka svenska frivårdsinspektörers erfarenheter av att 
använda RBM-modellen. Vår förhoppning är att belysa och tydliggöra bilden kring 
frivårdsinspektörernas implementering av denna modell. 
 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilka erfarenheter har frivårdsinspektörerna av att arbeta med RBM-modellens tre 
huvudprinciper? 

• Vilka faktorer och omständigheter kan förklara frivårdsinspektörernas erfarenheter av 
att implementera RBM-modellen? 

 
1.3 Begreppsförklaringar och förkortningar 
1.3.1 Implementering 
 
På ett flertal ställen i denna text har vi valt att använda oss av begreppet ”implementering”. 
Begreppet i sig är relativt brett och mångfacetterat i och med att implementeringshandlingen 
kan ses som såväl en abstrakt process som ett konkret handlingsalternativ. Vi väljer dock i 
denna text att definiera begreppet implementering som ”tillvägagångssättet som används för 
att införa en ny metod i en ordinarie verksamhet”, en definition som även Socialstyrelsen 
(2017) använder. 
 
1.3.2 Följsamhet 
 
Begreppet följsamhet ämnar i denna text att belysa hur nära en praktisk implementering följer 
en teoretisk modell när denna ska omsättas i praktiken. Andrews och Bonta (2017, s.242) 
använder själva det engelska begreppet ”adherence” för att belysa detta, men vi har här valt 
att använda oss av begreppet följsamhet som en svensk översättning av begreppet 
”adherence”; således kan begreppet t.ex. användas i kvantifierbara termer som ”grad av 
följsamhet”. 
 
1.4. Disposition 
Vi kommer i denna text inledningsvis att beskriva den tidigare forskningen som har 
genomförts på området i syfte att ge läsaren en översiktlig kunskap i de fält som kopplas till 
studiens syfte och dess frågeställningar. Därefter kommer studiens teoretiska utgångspunkter 
att beskrivas och centrala teoretiska begrepp presenteras. Detta åtföljs av en redovisning av 
studiens datainsamlingsmetod, analysmetod och andra tillvägagångssätt. Studiens resultat och 
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medföljande analys kommer sedan att presenteras i kategoriska underrubriker och kommer 
här även att diskuteras och problematiseras i förhållande till den tidigare forskningen och det 
teoretiska ramverket. Avslutningsvis kommer en diskussion föras kring studiens resultat och 
analys samt potentiella intresseområden för framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 
 
Vi har sökt information rörande den tidigare forskningen på området, som nedan kommer 
presenteras i fyra underrubriker som sammanfattar den tidigare forskningen samt dess 
relevans för den aktuella studien. Dessa sökningar efter tidigare forskning och kunskap på 
området genomfördes i samsökstjänsten Discovery genom Högskolan i Gävle. Se Bilaga 1 för 
en fullständig redovisning av sökningsförfarande, sökord, respektive artikelfynd, m.m. 
 
2.1 ”What Works” och risk, behov och mottaglighetsmodellen (RBM) 
Risk, behov och mottaglighetsmodellen, ofta förkortat RBM, är den arbetsmodell som den 
svenska Kriminalvården arbetar efter vid riskbedömning och behandling av klienter. 
Modellens upphovsmän, Don Andrews och James Bonta, lanserade under 1990-talet modellen 
som en del av deras publikation ”The Psychology of the Criminal Conduct”. RBM-modellen 
har beskrivits som en praktisk applikation av den tankeströmning som senare kom att kallas 
för ”What Works”, en tankeströmning som i stort fokuserade på att tydliggöra vilka åtgärder 
som har störst reducerande effekt på risken för återfall i brottslighet och vilka metoder som 
kan användas för att tillämpa dessa i praktiken (Farbring, 2010, s.28f). Tankeströmningen 
kring ”What Works” ledde till ett större intresse för kriminalvård och skapade grogrunden för 
en samverkan mellan teoretiker och praktiker; en samverkan som RBM-modellen i mångt och 
mycket har att tacka (ibid.). I den svenska kriminalvården tillämpas modellen genom att varje 
enskild klient som kommer i kontakt med Kriminalvården genomgår en helhetsbedömning 
utifrån de tre huvudprinciper som Farbring (2010, s.31) beskriver som kärnan i modellen, 
riskprincipen, behovsprincipen och mottaglighetsprincipen. Detta i syfte för att utreda behovet 
av insats, och om behovet finns, optimera matchningen mellan klient och insats. 
 
2.1.1 Riskprincipen 
 
Riskprincipen belyser att varje klient som kommer i kontakt med Kriminalvården ska 
bedömas utifrån dennes risk för återfall i brottslighet, samt att denna riskbedömning ska ligga 
till grund för dels vilken typ av behandling som ska ges till klienten dels i vilken intensitet 
denna behandling ska ges (Andrews & Bonta, 2017, s.178). En av riskprincipens två centrala 
teser är att (1) kriminellt beteende kan förutsägas, och (2) att ett behandlingsprograms 
intensitet specifikt måste matchas med den aktuella klientens risk för återfall; högintensiva 
program ska således ges till klienter med hög risk för återfall och lågintensiva program ska 
ges till klienter med låg risk för återfall. Denna matchning är central i arbetet rörande 
bedömning och behandling (ibid.). Ges t.ex. ett högintensivt program till en lågriskklient har 
studier visat att effekten istället riskerar att bli omvänd och därav brottsalstrande (Andrews & 
Bonta, 2017, s.179f). 
 
2.1.2 Behovsprincipen 
 
Behovsprincipen ämnar belysa att all behandling som en klient mottar ska utgå ifrån klientens 
kriminogena behov, alltså dynamiska riskfaktorer som kan kopplas till ett kriminellt beteende 
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och som kan påverka risken för återfall i brottslighet. Behovsprincipen belyser den 
gränsdragning som görs mellan kriminogena och icke kriminogena behov hos klienten. I 
RBM-modellen är det de kriminogena behoven, t.ex. antisocialt personlighetsmönster, 
prokriminella attityder, prokriminella kontakter och substansmissbruk, som en behandling ska 
fokusera på (Andrews & Bonta, 2017, s.180f). Icke kriminogena behov är de typer av behov 
som inte har en direkt effekt på klientens risk för återfall i brottslighet, t.ex. självkänsla och 
fysisk eller psykisk ohälsa. I enlighet med behovsprincipen ska dessa behov inte fokuseras på 
vid en behandling, dock är det inte ovanligt att dessa berörs i syfte att höja klientens 
motivation (ibid.).  
 
2.1.3 Mottaglighetsprincipen 
 
Mottaglighetsprincipen ämnar belysa att alla klienter har olika typer av mottaglighet för olika 
typer av behandlingar; olika individer har t.ex. olika sätt att ta in och bearbeta information och 
olika sätt att lära sig på (Andrews & Bonta, 2017, s.180ff). Mottaglighetsprincipen belyser 
således att all behandling som ges till en klient bör anpassas efter dennes möjlighet att ta till 
sig behandlingen. Vanligtvis skiljer man även på den generella mottagligheten och den 
specifika mottagligheten. Den generella mottagligheten berör t.ex. att kognitiv beteendeterapi 
(KBT) är en av de främsta behandlingsmetoderna som kan användas för att förändra 
beteende- och tankemönster hos en klient (ibid.). Den specifika mottagligheten berör istället 
de mer spatiala faktorerna rörande en specifik klients behandling, t.ex. det mer praktiskt 
tillämpade som behandlingens tempo, sessionstider, identifiering av personliga och kognitiva 
inlärningsstilar, m.m. (Andrews & Bonta, 2017, s.182). 
 
2.2 RBM-modellen och implementeringsproblematik 
Under inläsningsstadiet av tidigare forskning på området framkom det en bild av att den 
praktiska implementeringen av RBM-modellen i många fall kan vara problematisk. Ett flertal 
författare har valt att undersöka och fokusera på hur kriminalvårdspersonal faktiskt använder 
sig av RBM-modellen i den vardagliga verksamheten. Singh, Desmarais, Sellers, Hylton, 
Tirotti och Van Dorn (2014, s. 11) visade t.ex. på att den praktiska implementeringen, mätt i 
följsamhet till RBM-modellens tre huvudprinciper, i hög grad är inkonsekvent när man 
applicerar modellen på klientgruppen ungdomsbrottslingar i USA. Vidare menar Brogan, 
Haney-Caron, NeMoyer och DeMatteo (2015, s.282) att de fynd som Singh et al. fann till stor 
del överensstämmer med tidigare forskning rörande den praktiska implementeringen av 
RBM-modellen; att följsamheten till RBM-modellen varierar utifrån vem som använder den 
samt vilken uppfattning dessa har av de olika principernas användbarhet (ibid.). Även om 
Singhs et al. studie relaterades till modellens implementering på ungdomsbrottslingar ligger 
det huvudsakliga forskningsfokuset på hur modellanvändarna (här i form av riskbedömare) 
använde sig av ett riskbedömningsverktyg baserat på RBM-modellen för att skapa 
behandlingsplaner åt ungdomsbrottslingarna (Singh et al., 2014, s.6). 
 
Även Haqanee, Peterson-Badali och Skilling (2015) intresserade sig för att undersöka vad 
som tidigare identifierats som ett så kallat ”implementation gap” mellan teori och praktik i 
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användningen av RBM-modellen. Författarna antog i denna studie ett användarperspektiv och 
använde sig av kvalitativa intervjuer med kanadensiska ”youth probation officers”, alltså en 
form av frivårdsinspektörer som jobbar med ungdomsbrottslingar, för att inte endast 
identifiera detta ”implementation gap”, utan för att söka förklaringar till det. Haqanee et al. 
(2015, s.54f) fann bland annat stöd för att ett ytterligare fokus bör ligga på relevant utbildning 
rörande RBM-modellen, t.ex. i form av KBT-utbildning, i syfte att undvika detta 
”implementation gap”. 
 
Porporino (2010, refererad i Polaschek, 2012, s.11) tar också upp denna ”klyfta” som 
existerar mellan RBM-modellens teoretiska principer och de existerande möjligheterna att 
sikta in sig på dessa genom det praktiska arbetet med utformning av interventioner, 
behandlingsplaner, m.m. I förhållande till detta menar Polaschek (2012, s.11) bland annat att 
en omfattande och storskalig implementering av RBM-modellen inom en verksamhet riskerar 
att ”fastna” i en form av strukturerade, KBT-baserade behandlingsprogram. Författaren 
menar, även om dessa behandlingsprogram kan skilja sig åt rörande klientmålgrupp (t.ex. 
ungdomsbrottslingar, narkotikaanvändare, m.m.) och behandlingsintensitet, att detta endast 
representerar en av flera möjliga praktisk implementeringar av RBM-modellens teoretiska 
principer (ibid.). Polaschek (2012, s.11f) menar även att en storskalig implementering av 
RBM-modellen riskerar att bli ”övermanualiserad” och att detta kan leda till restriktioner i hur 
man kan implementera t.ex. mottaglighetsprincipen; alltså att denna strikta användning av 
manualer riskerar att minska möjligheterna att kunna ”skräddarsy” den behandling som ges i 
enlighet med RBM-modellen. 
 
På ett liknande sätt tar även Ward, Melser och Yates (2007, s.210) upp och riktar kritik mot 
hur de menar att RBM-modellen ofta implementeras praktiskt i vardagliga verksamheter; i ett 
typ av ”one-size-fits-all”-tänk som misslyckas med att beröra kritiska individuella behov och 
egenheter hos klienterna. Författarna menar således att denna typiska implementering av 
RBM-modellen faktiskt ofta ignorerar principen om mottaglighet, eller i alla fall gör det svårt 
att tillgodose de individuella behoven hos varje enskild klient; något som går mot modellens 
teoretiska principer och kan definieras som ett ”implementation gap” (ibid.). Med denna 
diskussion som underlag tillråder författarna alla praktiska användare av RBM-modellen att 
se varje enskild klient de kommer i kontakt med som en individ, och inte applicerar detta 
ovan nämnda ”one-size-fits-all”-tänk (Ward et al. 2007, s.222).  
 
2.3 Modellskaparnas syn på implementeringsproblematik 
Även RBM-modellens skapare, Andrews och Bonta, menar själva att det finns ett flertal 
hinder för att uppnå en fullvärdig följsamhet i den praktiska implementeringen av modellens 
teoretiska principer, något som riskerar att resultera i ett, som ovan nämnt, ”implementation 
gap”. Författarna menar bland annat att ett stort problem kan vara på vilket sätt den 
kriminalvårdsverksamhet som använder sig av modellen (t.ex. Frivården i en svensk kontext) 
ser på sin egen roll; t.ex. kan en verksamhet som tidigare sett sig själv som straffande ha svårt 
att anta det mer humanistiska och rehabiliterande synsätt som RBM-modellen representerar 
(Andrews & Bonta, 2017, s.248). Författarna menar även att, även om den aktuella 
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verksamheten är övertygad om RBM-modellens användbarhet och tillämplighet, det krävs att 
användarna av modellen har genomgått en gedigen och djupgående utbildning i bland annat 
hur man bör arbeta med modellen men också varför en korrekt och fullvärdig följsamhet till 
modellens tre huvudprinciper är central för att uppnå en önskad effekt (ibid.).  
 
Andrews och Bonta (2017, s.248) tar även upp de potentiellt negativa effekter som det 
bredare systemet, t.ex. utifrån organisatoriska eller verksamhetsmässiga strukturer, kan ha på 
implementeringens grad av följsamhet till modellens teoretiska principer; t.ex. ett scenario där 
fel klient hamnar i fel typ av behandlingsprogram, kanske på grund av att det inte finns 
tillräckligt med behandlingsprogram för att tillgodose klientens specifika behov, att platser 
måste fyllas eller att en klient inte kan tilldelas ett behandlingsprogram på grund av andra 
brister, etc.  
 
2.4 RBM-modellen och bristen på kvalitativ forskning 
RBM-modellen har sedan den börjat användas i praktisk verksamhet varit föremål för många 
studier och forskningsprojekt. En majoritet av de författare som har undersökt diverse 
aspekter av modellen har använt sig av en kvantitativ forskningsmetodik; ofta med fokus på 
t.ex. modellens effektivitet på risken för återfall i brottslighet, huruvida modellen är 
generaliserbar till andra klientgrupper, t.ex. ungdomar (Brogan et al., 2015) samt vilka 
konsekvenser ett felaktigt användande av modellen kan ha. I enlighet med den kvantitativa 
forskningstraditionen har många av dessa författare använt sig av kvantitativa metodbegrepp 
som effektstorlekar, experiment- och kontrollgrupper och randomiserade experimentella 
studiedesigner för att undersöka RBM-modellen och dess teoretiska grund. Detta belyses t.ex. 
av hur Andrews och Bonta (2017, s.14) fokuserar på att redogöra för genomgående 
kvantitativa studier som den empiriska basen för RBM-modellens teoretiska grund. 
 
Modellens upphovsmän, Don Andrews och James Bonta, har själva stått för en stor del av 
denna kvantitativa forskning; t.ex. i en studie där författarna undersöker 
behandlingseffektivitet på lågriskklienter och högriskklienter med hjälp av experimentgrupper 
och kontrollgrupper (Andrews & Bonta, 2007). 
 
Endast ett fåtal av de studier som vi har funnit på området har tillämpat en kvalitativ 
forskningsmetodik, och detta är något som vissa författare har sett som problematiskt. T.ex. 
riktar Haqanee och dennes kollegor kritik mot den majoritet av kvantitativ forskning som har 
genomförts på området och menar att en kvalitativ forskningsmetodik har större möjligheter 
att skapa en mer nyanserad och djupgående kunskap rörande användningen av RBM-
modellen än vad traditionellt kvantitativ sådan har; specifikt när det kommer till att minska 
vad de kallar för just ett ”implementation gap” (Haqanee et al. 2015, s.55). 
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3. Teori 
 

3.1 Teorin om innovationsspridning 
Rogers (1995) presenterar teorin om innovationsspridning (eng. diffusion of innovations) som 
en kommunikationsteori som ämnar förklara hur och varför vissa teknologier, innovationer 
eller nya idéer sprids mellan aktörer (såväl individer som organisationer), hur och varför dessa 
implementeras samt vilka faktorer som kan hindra att en fullvärdig implementering av 
innovationen sker. Begreppet innovation kan i denna teori syfta på en fysisk teknologi men 
också politiska filosofier, religiösa idéer, arbetssätt, policys, m.m. (Rogers, 1995, s.12f). I 
denna text används begreppet ”innovation”.  
 
Teorin har ofta beskrivits som interdisciplinär och har bland annat använts flitigt inom 
samhällsvetenskapliga områden som sociologi och psykologi men också inom antropologi, 
medicin och utbildning (Rogers, 1995, s.42f). Teorin har även tidigare tillämpats i en 
kriminologisk kontext (Weiss, 1997; Grattet, Jenness & Curry, 1998). Teorin om 
innovationsspridning presenterar ett flertal centrala begrepp som har relevans för denna 
studie. Dessa redovisas nedan. 
 
3.2 The innovation-decision process 
Rogers (1995, s.161f) presenterar vad han kallar för ”the innovation-decision process1”. 
Författaren menar med utgångspunkt i denna process att en aktörs (t.ex. en individs) val att 
praktiskt implementera en innovation kan formuleras i en process, inte som ett aktivt och 
omedelbart val (ibid.). Denna process kan beskrivas i fem faser, där varje enskild fas stärker 
sannolikheten att en individ väljer att praktiskt implementera en innovation. 
 
Den första fasen, knowledge, inträffar när en individ för första gången exponeras för 
innovationen och får en grundläggande förståelse för hur denna fungerar (Rogers, 1995, 
s.162f). Kunskap om en innovation kan delas upp i tre kategorier; (1) awareness-knowledge, 
information om att innovationen existerar, (2) how-to knowledge, information kring hur 
innovationen ska användas, samt (3) principles-knowledge, information nödvändig för att 
förstå hur och varför innovationen fungerar (Rogers, 1995, s.165f). Vidare menas det att om 
en individ inte erhåller tillräckligt med how-to knowledge i syfte att förstå hur innovationen 
ska användas är risken hög för att individen inte kommer att tillämpa innovationen. På samma 
sätt menar Rogers att otillräcklig principles-knowledge kan skapa problem för en god 
användning av en innovation; utan denna typ av kunskap riskerar innovationen att användas 
fel och användningen kan upphöra. 
 
                                                
1 Vi har i denna text valt att använda oss av författarens engelska ursprungsbegrepp. Detta 
dels för att det inte existerar en etablerad och allmänt vedertagen svensk översättning av dessa 
men också för att undvika att betydelserna av begreppen går förlorade om vi själva skulle 
översätta dessa till svenska. Den svenska översättningen av teorins namn, ”teorin om 
innovationsspridning” är däremot en vedertagen översättning. 
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Den andra fasen, persuasion, inträffar när en individ antar en attityd gentemot innovationen 
som gynnsam eller ogynnsam. Baserat på den kunskap som individen samlar på sig i den 
första fasen blir denne mer involverad i innovationen och börjar ifrågasätta den ackumulerade 
kunskapen (Rogers, 1995, s.168). Individen jämför den nya innovationen med t.ex. andra 
äldre arbetssätt och bedömer dess relativa övertag och resonerar bland annat kring 
innovationens kompabilitet och komplexitet (ibid.). 
 
Den tredje fasen, decision, inträffar när en individ väljer att antingen implementera 
innovationen eller att förkasta den (Rogers, 1995, s.171). I många fall kan innovationen 
implementeras småskaligt för att avgöra dess användbarhet i den aktuella kontexten men 
ibland måste beslut rörande en total implementering eller förkastning göras utan möjlighet till 
prövning (ibid.).  
 
Den fjärde fasen, implementation, inträffar om och när en individ börjar använda sig av 
innovationen i praktiken (Rogers, 1995, s.172). Sker implementeringen i en organisatorisk 
kontext kan denna fas vara långt mer komplicerad, då de individer som avgör huruvida 
innovationen ska användas kanske inte alltid är de individer som faktiskt implementerar 
innovationen i det praktiska arbetet (ibid.). Mer om detta under rubrik 3.3 ”Typer av 
innovation-decisions i en organisatorisk kontext” nedan. 
 
Den femte och sista fasen i processen, confirmation, inträffar när en individ söker att förstärka 
det tidigare valet att implementera eller förkasta en innovation via ytterligare information, 
t.ex. genom kommunikation med andra individer (Rogers, 1995, s.180f). Denna fas kan 
resultera i fyra olika scenarion; (1) om individen tidigare har förkastat innovationen kan 
denne välja att nu fortsätta förkasta den (continued rejection), (2) om individen tidigare har 
förkastat innovationen kan denne nu välja att implementera den (late adoption), (3) om 
individen tidigare har implementerat innovationen kan denne nu välja att fortsätta 
implementera den (continued adoption), samt (4) om individen tidigare har implementerat 
innovationen kan denna nu välja att förkasta den (discontinuance) (Rogers, 1995, s.163). 
 
3.3 Typer av innovation-decisions i en organisatorisk kontext 
När ett val att använda sig av en innovation sker i en organisatorisk kontext menar Rogers 
(1995, s.371f) att implementeringen inte alltid sker med en gång; innovationsimplementering 
i organisationer kan, som ovan nämnts, vara mer komplex än när det rör sig om enskilda 
individer. Författaren talar om tre typer av innovation-decisions i en organisatorisk kontext; 
(1) optional innovation-decisions, (2) collective innovation-decisions och (3) authority 
innovation-decisions (ibid.). Optional innovation-decisions sker när en enskild individ 
oberoende av andra aktörer i organisationen väljer att implementera eller förkasta en 
innovation. Collective innovation-decisions sker när ett flertal individer i organisationen 
kommer överens om att implementera eller förkasta en innovation. Authority innovation-
decisions sker när relativt få individer med makt, status eller expertis i organisationen väljer 
att implementera eller förkasta en innovation (ibid.). 
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Även en fjärde fristående kategori kan identifieras; contingent innovation-decisions. Dessa 
contingent innovation-decisions kan beskrivas som valet att implementera eller förkasta en 
innovation först efter att ett tidigare innovationsval har gjorts; t.ex. en arbetares val att 
implementera eller förkasta ett arbetssätt efter att organisationschefen redan gjort detta val 
(Rogers, 1995, s.372). Således kan dessa contingent innovation-decisions ofta ses som en 
kombination av de tre ovan nämnda kategorierna. 
 
3.4 Re-invention 
Ett annat begrepp som teorin om innovationsspridning presenterar är re-invention. Re-
invention kan beskrivas som den process där en innovation, i och med dess implementering, 
förändras och modifieras av användaren i den aktuella kontexten (Rogers, 1995, s.174f). 
Rogers är noga med att skilja implementering från re-invention. Implementering förutsätter att 
en individ använder sig av en redan existerande innovation på samma sätt som innovationen 
använts i en annan miljö. Re-invention å andra sidan förutsätter att en individ tillför ändringar 
till innovationen i sin användning av den (ibid.). Rogers (1995, s.176f) menar att re-invention 
kan ses som såväl något positivt som något negativt, beroende på hur en aktör ser på saken; 
dock kan re-invention i många fall vara förmånlig för den aktör som antar innovationen. 
Flexibilitet i implementeringen av en innovation kan minska de misstag som görs, och kan 
uppmuntra modifieringar i innovationen för att den ska passa bättre i den aktuella kontexten 
(ibid.).  
 

3.5 Varför teorin om innovationsspridning? 
Som ovan nämnts har teorin om innovationsspridning använts inom en rad olika ämnen och 
forskningsområden, inte minst inom samhällsvetenskapen (Rogers, 1995, s.42f). Dock är inte 
heller kriminologin helt främmande inför teorin. Vissa kriminologiska studier har använt sig 
av teorin för att förklara olika fenomen, t.ex. spridningsprocessen av policys inom den 
amerikanska polisen (Weiss, 1997) och spridningsprocessen av hatbrottslagar i USA (Grattet 
et al., 1998). Det menas dock att det teoretiska ramverket i mångt och mycket har ignorerats 
av den kriminologiska forskningen och att den kriminologiska vetenskapen på grund av detta 
är mer fattig (Klinger, 2003, s.461). Klinger menar t.ex. att teorin, med dess begrepp och 
ramverk, har möjlighet att förbättra vår förståelse för de olika delarna av rättsväsendet, deras 
strukturer och under vilka omständigheter dessa fungerar. Det menas att teorin om 
innovationsspridning erbjuder ett unikt verktyg för att belysa ytterligare aspekter av 
rättsväsendet, t.ex. hur arbetssätt implementeras och hur program används, men också för att 
skapa en förståelse för hur t.ex. kriminalvård har utvecklats och vad framtiden kan komma att 
erbjuda (Klinger, 2003, s.465). Utifrån Klingers diskussion har vi i denna studie valt att 
tillämpa teorin om innovationsspridning i en kriminologisk kontext. Teorin valdes för de 
fördelar som t.ex. Klinger förespråkar, främst rörande hur teorin har möjlighet att ge oss de 
verktyg vi behöver för att skapa en djupare förståelse för frivårdsinspektörernas erfarenheter 
av att använda innovationen RBM-modellen i det dagliga kriminalvårdsarbetet. 
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3.6 Hur tillämpas teorin om innovationsspridning i denna studie? 
Vi har i denna studie tillämpat teorin om innovationsspridning på de samtal som vi har fört 
med frivårdsinspektörerna rörande deras erfarenheter av att använda RBM-modellen. Vi 
kommer i vår analys att använda det teoretiska ramverk som teorin om innovationsspridning 
presenterar som ett sätt att nå en djupare och mer mångfacetterad förståelse för 
frivårdsinspektörernas erfarenheter. Genom att tillämpa ovan nämna teoretiska begrepp, t.ex. 
innovation-decision process eller olika typer av kunskap, ämnar vi att skapa en förståelse för 
vilka faktorer och omständigheter i frivårdsinspektörernas arbete som möjligtvis kan förklara 
deras uttryckta erfarenheter av att använda RBM-modellen. I och med denna användning av 
det teoretiska ramverket ämnar vi således också att svara på vår andra frågeställning. 
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4. Metod 
 

4.1 Design 
Den aktuella studien kan beskrivas som en kvalitativ empirisk studie med en deskriptiv 
ansats. Studien är designad att genom användningen av en traditionellt kvalitativ 
datainsamlingsmetod, intervjuer, beskriva samt tydliggöra svenska frivårdsinspektörers 
erfarenheter av att använda RBM-modellen i sitt arbete. Denna deskriptiva ansats förutsätter 
bland annat att vi omfattar intervjupersonernas nyanserade beskrivningar av sina erfarenheter 
i syfte att återge en typ av kvalitativ mångfald (Kvale & Brinkmann, 2014, s.47). 
 
4.2 Urvalsdesign och undersökningsgrupp 
I denna studie ämnade vi att intervjua sex till åtta frivårdsinspektörer, och sammanlagt har vi 
genomfört sex intervjuer med sex studiedeltagare. Beslutet om antalet intervjupersoner som 
bör ligga till grund för studien togs genom att göra en avvägning i hur många personer som 
det enligt vår tidsram var möjligt att intervjua, i enlighet med vad Svensson och Ahrne (2011, 
s. 33) anser bör övervägas vid planeringen av en kvalitativ studie. 
 
De personer som ingår i studien ingår på grund av vissa inkluderings- och 
exkluderingskriterier. I och med studiens syfte är målgruppen för denna studie 
frivårdsinspektörer; dessa ska således även arbeta aktivt med RBM-modellen för att kunna 
delge sina erfarenheter av denna. I enlighet med syftet innebär detta således att vi har 
exkluderat personer som t.ex. tidigare har arbetat med modellen men som inte gör det nu, eller 
personer som arbetar med modellen inom en annan verksamhet än Frivården. Urvalet till 
studien har således varit vad Bryman (2011, s.392) kallar för målinriktat; vi har genom vår 
kontakt med specifikt frivårdsinspektörer strategiskt valt ut personer som är relevanta för de 
frågeställningar som har formulerats. Även om detta målinriktade urval har tillåtit oss att 
komma i kontakt med frivårdsinspektörer (se mer under rubrik 4.4 Tillvägagångssätt) har vi 
även använt oss av vad Bryman (2011, s.196f) benämner som ett snöbollsurval; genom vår 
första intervjudeltagare och en kurskamrat lyckades vi få kontakt med ytterligare ett antal 
frivårdsinspektörer som var av intresse och som valde att delta i studien. Bryman (2011, 
s.392f) menar bland annat att det inte är ovanligt att man inom den kvalitativa 
forskningsmetodiken kombinerar användningen av dessa två olika typer av urval. 
 
Våra sex studiedeltagare bestod av fyra kvinnor och två män från tre olika frivårdskontor i 
Mellansverige. Åldersspannet för dessa var mellan 29 och 54 år. Alla våra intervjupersoner 
förutom en har haft mångårig erfarenhet av att jobba med RBM-modellen inom 
Kriminalvården och alla studiedeltagare förutom två har haft erfarenhet av att jobba på anstalt 
eller häkte innan de anställdes som frivårdsinspektörer. 
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4.3 Datainsamlingsmetod 
Genom att studien ämnar undersöka frivårdsinspektörers erfarenheter av att använda RBM-
modellen fann vi det mest lämpligt att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
Datainsamlingsmetodens lämplighet ligger bland annat i det Bryman (2011, s.415) tar upp 
rörande att semistrukturerade intervjuer ofta lämpar sig gott för studier med ett förhållandevis 
tydligt fokus på ett specifikt område (ibid). Enkäter, strukturerade intervjuer, m.m. har inte 
möjlighet att generera samma typ av djupgående och mångfacetterad kunskap som en 
semistrukturerad och djuplodande intervju. T.ex. menar Bryman (2011, s.413) att den 
strukturerade intervjun kan sägas mer spegla forskarens utgångspunkter medan den mindre 
strukturerade intervjun utgår från intervjusubjektet, något som kan tänkas överensstämma 
med vår utgångspunkt i att undersöka frivårdsinspektörernas erfarenheter. För att skapa denna 
semistruktur under intervjuerna så utformades en intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden 
innehöll de olika teman och centrala frågor som var av relevans för studien samtidigt som den 
gav möjlighet till olika utsvävningar; detta för att fånga upp de olika nyanser som kan finnas 
inom området och mellan de olika individer som intervjuades. Denna möjlighet till 
utsvävning bedömdes som central för studiens kunskapsproduktion, då den kvalitativa 
intervjun som metod betonar vikten av att samtalet är socialt och intersubjektivt (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s.34f). Mer om detta under ”4.7 Kunskapssyn” nedan. 
 
Kunskapen som producerades från de centrala frågorna bedömde vi kunde användas för att 
besvara studiens syfte, samtidigt var det möjligt att intervjupersonernas fria associationer och 
utvidgade svar kunde leda till mer kompletterande och nyanserad kunskap. Den 
semistrukturerade kvalitativa intervjun ger intervjupersonerna en stor möjlighet att uttrycka 
sina personliga erfarenheter, vilket var av vikt vid valet av metod till denna studie.  
Under intervjuerna genomfördes ljudupptagningar vilka fungerade som underlag till 
efterföljande transkriberingar. Detta för att underlätta den kommande analysen av materialet, 
men även för att underlätta och höja kvalitéten i intervjusituationen då det befriar intervjuaren 
från att föra utförliga anteckningar (Bryman, 2011, s. 428). 
 
4.3.1 Maktstrukturer i intervjusituationerna 
 
Maktstrukturer och olika typer av maktförhållanden är något som Kvale och Brinkmann 
(2014, s.52f) menar är oundvikligt vid kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 
forskningsintervjun kommer alltid att vara förenad med en asymmetrisk maktrelation mellan 
forskare och studiedeltagare och detta är något som vi kontinuerligt har försökt att beakta 
under denna studies gång. Under samtliga intervjuer med frivårdsinspektörerna har vi varit 
två intervjuare och samtliga intervjuer har tagit plats på de respektive frivårdskontor där 
studiedeltagarna är anställda. Vi resonerade här kring att det i en intervjusituation med två 
intervjuare lätt kan skapas en maktasymmetri i och med antalet, två mot en. Vi resonerade 
även kring att våra intervjupersoner möjligtvis känner sig tryggare och mer bekväma att 
genomföra en intervju på deras arbetsplatser; en trygghet och bekvämlighet som kan tänkas 
väga upp mot det faktum att vi är två intervjuare. 
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4.4 Tillvägagångssätt 
Förfrågan om deltagande i studien skickades ut till fyra frivårdskontor i fyra orter i 
Mellansverige genom de respektive frivårdskontorens meddelandefunktioner via 
Kriminalvårdens hemsida. Vi bad om att dessa förfrågningar skulle delges till de 
frivårdsinspektörer som arbetar med RBM-modellen vid varje enskilt frivårdskontor. Den här 
typen av kontaktsätt ledde till att svarstiden blev relativt lång och betydde således också att vi 
inte heller kunde vara säkra på att frivårdsinspektörerna hade erhållit vår förfrågan. Vid ett av 
Frivårdskontoren kontaktades en kriminalvårdsinspektör direkt för att möjliggöra att förfrågan 
skulle gå ut så snabbt som möjligt. De frivårdsinspektörer som mottog förfrågan och ville 
delta i studien välkomnades att kontakta någon av oss genom e-mail eller telefon. I kontakt 
med de frivårdsinspektörer som visat intresse bokades tid och plats för intervjun, vid samtliga 
tillfällen i det aktuella frivårdskontorets lokaler. Detta även för att i högsta möjliga mån 
underlätta för intervjupersonerna. Samtliga intervjuer tog plats under vecka 18, 19 och 20 och 
varade mellan 40 och 50 minuter. Informerat samtycke till deltagande i studien inhämtades 
från varje intervjuperson muntligt vid intervjutillfället (se mer under rubrik 4.9 Etiska 
aspekter). I samband med att frivårdsinspektörerna visade intresse för studien skickades även 
ett informationsbrev ut; ett informationsbrev som bland annat behandlar syftet med studien 
och detaljer rörande frivårdsinspektörernas medverkan i studien (bilaga 3). 
 
4.5 Transkribering 
Efter att ha producerat samtalsdata genom kvalitativa intervjuer och spelat in dessa 
transkriberades inspelningarna. Intervjutranskriberingen är ett känsligt moment där muntliga 
framställningar i intervjusituationen ska föras över till skriftlig form; ett förhållande som i 
mångt och mycket baseras på forskarens val (Kvale & Brinkmann, 2014, s.221f). I denna 
studie har vi valt att dela upp antalet intervjutranskriberingar mellan oss, något som förutsätter 
att vi är väl införstådda i hur och varför vi transkriberar som vi gör i syfte att uppnå en god 
interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011, s.160). Transkriberingsprocessen är dock inte helt 
oproblematisk; det finns flera ställningstaganden som måste göras rörande det material som 
skrivs ut (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 217). Under denna process har vi tagit hänsyn till de 
problem som Kvale och Brinkmann (2014, s.217f) lyfter rörande översättningen från tal till 
text och vi har under hela denna process arbetat med att återge en så korrekt bild av intervjun 
som möjligt. Detta innebär bland annat att vi kontinuerligt fört diskussioner om hur olika 
talspråkliga segment bör översättas för att kvarhålla sin betydelse i en skriftlig kontext. Pauser 
och skratt har således skrivits ut när dessa har fyllt en funktion i samtalet. De transkriberade 
intervjusamtalen lästes sedan igenom gemensamt i syfte att dels kunna säkerställa att alla 
transkriberingar följer den förbestämda strukturen samt för att påbörja vår analys av 
datamaterialet. 
 
4.6 Kvalitativ innehållsanalys 
Det insamlade datamaterialet har i denna studie analyserats utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys. Granheim och Lundman (2004, s.106) menar att den kvalitativa 
innehållsanalysen förutsätter att verkligheten kan uppfattas på olika sätt; en individs förståelse 
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av verkligheten är betingad av dennes subjektiva tolkning av skeenden. Författarna talar om 
ett flertal grundläggande begrepp som används inom analysmetoden, hur dessa kan användas 
för att förstå ett kvalitativt innehåll samt det första som måste beröras i en kvalitativ 
innehållsanalys; valet mellan att fokusera på det manifesta innehållet eller det latenta 
innehållet. Centralt för denna studie är att vi ämnat fokusera på det manifesta innehållet i de 
intervjutranskriberingar som har gjorts; alltså vilka tydliga komponenter som existerar i 
texten, vad texten faktiskt säger (Granheim & Lundman, 2004, s.106). Detta till skillnad från 
fokus på det latenta innehållet, där forskaren ämnar tolka den underliggande meningen i 
texten. 
 
Analysenhet är ytterligare ett begrepp som är centralt för vår valda analysmetod. Granheim 
och Lundman (2004, s.106) menar att analysenheten kan beskrivas som det huvudsakliga 
studieobjektet som analysen ska inrikta sig på. I denna studie har vi valt att definiera vår 
analysenhet som de intervjutranskriberingar intervjuerna resulterade i. Vi har vidare, genom 
att se över citat från intervjutranskriberingarna, skapat meningsenheter; alltså meningar och 
uttalanden i intervjuerna som kan relateras till varandra eller som har samma centrala 
betydelse (ibid.). Dessa meningsenheter har sedan sammanställts utifrån denna gemensamma 
centrala betydelse och resulterat i en rad kategorier. Denna typ av kategorisering kan sägas 
vara en av den kvalitativa innehållsanalysens mest utmärkande drag och kan beskrivas som en 
specifik gruppering av innehållet som, som ovan nämnts, delar denna gemensamma centrala 
betydelse (Granheim & Lundman, 2004, s.107). Kategoriseringen av våra 
intervjutranskriberingar ämnades sedan användas i presentationen av vårt resultat och vår 
analys för att på ett tydligare sätt skapa en bild av vilka erfarenheter frivårdsinspektörerna har 
haft av att använda RBM-modellen. Vårt val att använda kvalitativ innehållsanalys ställer 
således höga krav på transkriberingsprocessen. Då vi har överfört tal till text och sedan 
analyserat texten är det för vår analys och våra resultat centralt att vi har följt vår förbestämda 
transkriberingsstruktur noga. 
 

4.7 Kunskapssyn 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 34f) presenterar den kvalitativa forskningsintervjun som en 
kunskapsskapande process där både intervjupersonen och intervjuaren är delaktig. Den 
kunskapssyn som vi antar i denna studie går i linje med författarnas syn; att vi i vår roll som 
intervjuare är med och påverkar vilken typ av kunskap som produceras i varje specifik 
intervjusituation. Kunskap skapas aktivt genom frågor och svar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
77). Den information som framkommer genom intervjuerna är således påverkad av vilka 
frågor vi ställer, hur vi ställer dessa samt hur vi följer upp de svar vi får under intervjuernas 
gång genom följdfrågor. Vår syn på kunskap och hur den produceras i intervjusituationen 
ställer således höga krav på oss som intervjuare, men även på den intervjuguide som vi 
använder oss av. Vi förhåller oss således till intervjuguiden i enlighet med det sätt som 
Bryman (2011, s.415) presenterar rörande semistrukturerade intervjuer, där förhållningssättet 
till intervjuguiden tar formen av en vägledare i samtalet och inte en strikt mall som ska följas. 
Detta förhållningssätt innebär att frågorna som ingår i intervjuguiden inte behöver ställas med 
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exakt den formulering eller ordning som guiden påvisar, även om intervjuerna i stort följer 
intervjuguiden (ibid.). 
 

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vi har eftersträvat att validitet och reliabilitet ska genomsyra hela arbetsprocessen; från 
momentet där vi formulade syfte och frågeställningar till vårt val av metod, vår utformning av 
intervjuguide och sedan vidare in i analysen. Kvale och Brinkmann (2014, s.295ff) beskriver 
hur en intervjustudie som under hela arbetsprocessen tar hänsyn till detta, speciellt validitet, 
visar tecken på god hantverksskicklighet. 
 
Inom kvalitativ forskningstradition kan användningen av begrepp som validitet och reliabilitet 
ofta kombineras med begrepp som trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman, 2011, 
s.354). Trovärdighet kan enligt Bryman (ibid.) motsvaras av det traditionellt kvantitativa 
begreppet intern validitet, precis som överförbarhet kan svara mot extern validitet och 
pålitlighet till reliabilitet. Dessa tre begrepp kan beskrivas som mer klassiska kvalitetskriterier 
för just kvalitativ forskning. Det menas bland annat att det kan vara svårt att tillämpa 
validitets- och reliabilitetsbegreppen på kvalitativ forskning på samma sätt som inom 
traditionell kvantitativ forskning då dessa kvalitetskriterier i mångt och mycket förutsätter att 
vi kan erhålla kunskap om en sann och absolut bild av verkligheten, något som Bryman 
(2011, s.150) menar att den kvantitativa forskningstraditionen starkt förespråkar. I och med 
vår ovan beskrivna kunskapssyn samt val av analysmetod kan de mer klassiska begreppen 
tillämpas bättre i denna studie i kombination med de mer kvalitativa kvalitetskriterierna. 
 
Vad gäller pålitlighet och reliabilitet i den aktuella studien ämnar vi att beskriva det logiska 
samband mellan den kunskap som produceras under intervjuerna och analysen samt de 
teoretiska kopplingar som vi drar från resultaten i syfte att skapa en lättförståelig röd tråd 
genom texten, något som Bryman (2011, s.355) menar är viktigt om en fullständig 
redogörelse av arbetsprocessen vill uppnås. Vi ämnar skapa denna röda tråd i syfte att uppnå 
en transparens i studien genom att tydliggöra hur och varför vårt presenterade resultat 
framkommer. Genom att tydligt och logiskt beskriva denna arbetsprocess eftersträvas denna 
transparens i syfte att förhålla oss till något som Bryman (2011, s.370) menar är en vanlig 
kritik mot kvalitativa studier; saknad av en tydlig redogörelse över arbetsprocessen. Således 
kan denna strävan efter transparens ses som ett sätt att bemöta en del av den kritik som riktas 
mot det kvalitativa förhållningssättet vi antar i denna studie. Detta påverkar även studiens 
trovärdighet och interna validitet; genom en tydlig transparens kan läsaren följa de logiska 
kopplingar som har dragits i studien samt tydligt se överensstämmelsen mellan de 
observationer som gjorts och de slutsatser som dragits (Bryman, 2011, s.352). 
 
Generaliserbarheten av studien och dess resultat har inte varit en del av studiens syfte. 
Kombinationen av ett målinriktat- och ett snöbollsurval som har använts i denna studie har 
således inte tagit hänsyn till intervjupersonernas representativitet för en större population utan 
avser endast att följa just studiens syfte. Då såväl ett målstyrt som ett snöbollsurval kan 
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definieras som icke-sannolikhetsurval finns det således inte heller någon möjlighet att 
generalisera studiens resultat till en population (Bryman, 2011, s.392f). 
 
Bryman (2011, s. 368ff) beskriver hur en del av den kritik som finns mot kvalitativa 
intervjustudier berör möjligheterna till replikering och generalisering; detta bland annat på 
grund av att det kan vara svårt att återskapa och utvidga de sociala och rumsliga kontexter 
som äger rum vid kvalitativ forskning. Överförbarheten och den externa validiteten i denna 
studie påverkas således av just intervjustudiens svårighet att generalisera de framkomna 
resultaten till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011, s.352). Vi anser i och med 
detta att det är möjligt att genomföra en liknande studie, även om det inte är möjligt att på 
exakt samma sätt replikera studien. Den sociala miljö som uppstod i intervjuerna går inte att 
återskapa, t.ex. identiska följdfrågor och uppföljningar, i enlighet med hur Kvale och 
Brinkmann (2014, s.361f) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en 
relationsspecifik kunskapsproduktion. De resultat som framkommer i denna studie blir 
således unika och kan endast kopplas till de personer som ingår i studien. Även om resultaten 
skulle stämma överens med tidigare forskning så är det inte, som ovan nämndes, möjligt att 
generalisera dessa till större populationer, t.ex. den svenska Frivården i sin helhet. 
 
4.9 Etiska aspekter 
Informerat samtycke till deltagande i studien inhämtades från varje intervjuperson muntligt 
vid intervjutillfället. Inför samtliga intervjusituationer har ett informationsbrev om studien, 
dess övergripande syfte samt information om personens deltagande skickats ut till 
intervjupersonerna. Informationsbrevet beskriver även hur deltagare i studien kommer att 
avidentifieras i materialet, samt hur materialet kommer att användas, m.m. Vid varje enskilt 
intervjutillfälle kontrollerades det att den aktuella intervjupersonen har tagit del av samt 
förstått den information som delgivits i informationsbrevet (bilaga 3). 
 
Rörande konfidentialitet så informerades intervjupersonerna om hur inspelningar och 
anteckningar från specifika intervjuer lagrades och hanterades samt att det endast är vi som 
genomför denna studie samt handledare och examinator som har tillgång till dessa, i enlighet 
med vad Kvale & Brinkmann (2014, s. 109) menar är centralt för studien utifrån en etisk 
aspekt. Studiedeltagarna informerades således även om att eventuella segment rörande 
arbetsprocessen och intervjuerna kan komma att diskuteras med handledare samt att citat från 
intervjuerna kommer att användas i examensarbetet. Om de själva önskade välkomnades 
studiedeltagarna även i informationsbrevet att ta del av det färdiga arbetet. 
 
Möjliga konsekvenser för intervjudeltagarna i denna studie utgår i mångt och mycket från 
deras egna upplevelser av intervjuerna; till exempel kan det tänkas att studiedeltagarna genom 
intervjuerna upptäcker brister i sitt eget användande av RBM-modellen. Bryman (2011, s.133) 
menar att det är av vikt att en forskare iakttar risken för att skapa obehag eller negativa 
upplevelser för en studiedeltagare. Vi har således försökt att minska risken för negativa 
upplevelser genom att iaktta försiktighet vid frågor som kunde upplevas som kritiska mot 
intervjupersonens användande av modellen. 
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5. Analys 
 
Nedan presenterar vi resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen. Vi kommer under 
nedanstående rubriker presentera de olika huvudkategorier med tillhörande underkategorier 
som har framkommit genom dataanalysen. Under dessa rubriker kommer vi att presentera 
olika utdrag ur materialet i form av citat för att belysa de olika framtagna kategorierna som vi 
har identifierat i intervjutranskriberingarna. 
 
Det är även här på sin plats att nämna att det vid användandet av kvalitativ innehållsanalys, 
även i en sådan med fokus på det manifesta innehållet, alltid kommer finnas en viss grad av 
tolkning i den information som framkommer i ett samtal. Granheim & Lundman (2004, s.111) 
menar att en text alltid innehåller flertalet olika tolkningar och meningar, och att 
framställningen av ett samtal inom ramarna för analysmetoden alltid kommer att vara 
beroende av den forskare som genomför analysen samt att det är forskaren som har det 
yttersta tolkningsföreträdet vid användningen av analysmetoden. Vi ber således läsaren att 
beakta detta vid läsning och reflektion kring studiens resultat. 
 
De sex intervjupersonerna i denna studie benämndes med namnen Ulla, Karin, Kent, Lisa, 
Eva och Bengt. Alla namn är fingerade och intervjupersonerna heter egentligen något annat. 
 
5.1 En förbättrad struktur, tydlighet och fokus 
En tydlig kategori som framkom i intervjuerna var hur studiedeltagarna upplever att 
användningen av RBM-modellen har skapat en förbättrad struktur, tydlighet och fokus i 
arbetet med Frivårdens klienter. Mycket av det som tas upp i de nedanstående 
underrubrikerna kan kopplas till den andra fasen i Rogers (1995, s.167f) beskrivna 
innovation-decision process, persuasion-fasen. Frivårdsinspektörernas erfarenheter av att 
användningen av RBM-modellen har bidragit med en förbättrad struktur, tydlighet och fokus 
är något vi ser som en faktor som har bidragit till deras inställning till modellen som 
gynnsam. Vi har här valt att dela upp denna kategori i två underkategorier då det är möjligt att 
skönja en skillnad mellan studiedeltagarnas erfarenheter vad gäller struktur, tydlighet och 
fokus. 
  
5.1.1 Struktur 
 
I våra samtal med studiedeltagarna beskrevs ofta struktur som ett positivt inslag i de 
riskbedömningar som genomförs i det inledande skedet av arbetet med klienterna. Dessa 
riskbedömningar är något som i stort kommer att styra frivårdsinspektörernas fortsatta arbete 
med klienten. Till exempel menar frivårdsinspektör Ulla att 
 

Så jag tänker att vi har en väldigt, ett väldigt strukturerat upplägg för att, från start, från 
personutredningsstadiet till riskbedömningsstadiet, verkligen kartlägga och göra riskerna 
väldigt specifika för varje person. Göra dem begripliga för den handläggare som sen ska göra 
arbetet, eller för den programledare som sen ska göra arbetet.  
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Ulla beskriver här väldigt tydligt sina erfarenheter av att arbeta med RBM-modellens 
riskprincip. Strukturen blir här en central del i arbetet med att göra riskerna för återfall 
begripliga för annan personal som kommer att behandla klienten. Denna struktur tillskrevs 
ofta den typ av riskbedömning som gjordes i enlighet med instrumentet RBM-B. Den 
beskrivna strukturen förekommer även i senare faser av arbetet med klienterna. Arbetet med 
behovsprincipen anser flertalet studiedeltagare är starkt kopplat till det arbete som berör 
riskprincipen; detta främst då klientens behov avgör vilken risk denne har, varvid även denna 
del i arbetet ofta beskrevs som strukturerad. T.ex. menar Kent att ”Och där tycker jag- där har 
man ju liksom verkligen fått, liksom, fått en struktur på vilka behovsområden ska jag jobba 
med”. Strukturen i arbetet med RBM-modellen är något som studiedeltagarna uttrycker som 
positivt samt att strukturen i mångt och mycket hänger ihop med att den är med och bidrar till 
tydlighet och fokus. T.ex. ger även Ulla uttryck för denna koppling mellan strukturen och 
möjligheterna att tydligt se var arbetet ska fokuseras och att det underlättar arbetsprocessen. 
Hon menar att ”… men med den här strukturen så blir det mycket lättare att se att vi gör rätt 
saker”.  
 
Ulla och Kent beskriver ovan hur RBM-modellen har bidragit med en typ av struktur i 
arbetsprocessen som underlättar deras arbete med Frivårdens klienter; en struktur som 
återfinns såväl när de ska göra riskbedömningar som när de ska arbeta utifrån 
behovsprincipen. Studiedeltagarnas erfarenheter av denna genomgående struktur kan sägas 
kontrastera det som Polaschek (2012, s.11) menar rörande att en storskalig implementering av 
RBM-modellen riskerar att ”fastna” i strukturerade behandlingsprogram. I våra samtal med 
studiedeltagarna framgår det snarare att RBM-modellen, och den struktur som den bär med 
sig, går som en röd tråd genom hela klienthanteringsprocessen, och inte endast återfinns i 
Frivårdens användning av behandlingsprogram. 
 
Det kan även resoneras kring att studiedeltagarnas uppfattningar om att RBM-modellen har 
bidragit med en struktur i arbetet kan förhållas till den andra fasen i the innovation-decision 
process, persuasion (Rogers, 1995, s.167f). Vi kan här se att deras erfarenheter av modellens 
bidragande till struktur är något som tycks ha verkat stärkande för deras ställningstagande till 
modellen som gynnsam. 
 
5.1.2 Tydlighet och fokus 
 
Denna underkategori belyser studiedeltagarnas uttryck för att arbetet med RBM-modellen har 
bidragit till att deras arbete har blivit tydligt och fokuserat. Deras erfarenheter av att arbeta 
med modellen pekar på att det blir mer klart vad som faktiskt utgör risk för återfall i 
kriminalitet samt vilka kriminogena behov klienterna har. Arbetet är även mer inriktat på att 
arbeta med det som faktiskt påverkar den individuella klientens återfallsrisk. Kent beskriver 
detta som att ”Vad är klientens problematik i förhållande till risken för att han återfaller i 
brott? Och då vet jag ju också då vilken härad jag ska jobba i”. Hans erfarenhet av att arbeta 
med RBM-modellen visar här på att tydligheten i var klientens problematik ligger gör det 
enkelt att fokusera arbetet till just detta område. 
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Tydligheten kan även ses genom frivårdsinspektör Evas redogörelse över hennes erfarenheter 
av att göra en riskbedömning. Hon menar att ”… de här specifika riskfaktorerna kan jag ändå 
säga är en risk, och det känns jätteskönt …”. Eva belyser här således att det arbete som hon 
utför underlättas av tydligheten i vilka riskfaktorer som påverkar en individs risk för återfall, 
vilket hon anser påverkar hennes möjlighet att bedöma klienten på ett positivt sätt. Det fokus 
på kriminalitet och de faktorer som påverkar kriminaliteten som finns i arbetet med RBM-
modellen gör även studiedeltagarnas arbetsroll tydligare, något Kent beskriver som ”Och då- 
då har jag ju ändå en orientering av vad är det viktigaste jag ska jobba med, sett ur 
Kriminalvårdens uppdrag, ja, då är det ju de här behovsområdena som verkligen driver 
kriminalitet.” Som frivårdsinspektör har man också som uppdrag att arbeta mot de behov som 
är brottsdrivande för den individuelle klienten, vilket också framgår genom Kents citat ovan. 
På samma sätt som vi ser att studiedeltagarnas erfarenheter av att RBM-modellen bidrar med 
struktur och att detta kan ses som en bidragande faktor till varför de ser modellen som 
gynnsam kan även deras erfarenheter kring tydlighet och fokus ses på samma sätt. 
Frivårdsinspektörerna beskriver ovan modellens bidragande till en tydlighet och fokus i 
arbetet; något som, i enlighet med Rogers (1995, s.167f) persuasion-fas, kan ses som 
ytterligare en faktor som förklarar varför de ser RBM-modellen som en gynnsam innovation. 
 
5.2 Hur ska man agera? 
Denna kategori kan sägas innehålla de tillfällen och omständigheter där intervjupersonerna 
har uttryckt att det finns svårigheter och osäkerhet i arbetet med RBM-modellen. Då denna 
kategori omfattar en mängd vitt skilda områden har den delats in i tre underkategorier. 
 
5.2.1 Psykisk ohälsa, missbruk och funktionsnedsättningar 
 
Alla frivårdsinspektörer utom en som vi har samtalat med lyfter fram psykisk ohälsa, 
missbruk och funktionsnedsättningar hos klienter som en svårighet i arbetet eller som en 
osäkerhet i hur de ska arbeta med den här typen av klienter. Svårigheterna och osäkerheten 
återfinns i alla delar av deras arbete med RBM-modellens tre principer, från risk och behov 
till mottaglighet. T.ex. uttrycker sig Ulla såhär rörande riskbedömningen av en klient: 

 
Och det är omöjligt att bedöma risker kring honom. Det är helt omöjligt att veta om han kan 
sätta någon av sina galna planer om att han har diplomatisk immunitet att döda hundra 
personer utan att bli straffad, om han skulle sätta det i verket eller inte … 

 
I Ullas citat framkommer det både svårigheter i hur man ska riskbedöma den här typen av 
klienter men även en osäkerhet i hur korrekt en sådan riskbedömning kan tänkas vara. Tre 
andra studiedeltagare lyfter också svårigheterna med att arbeta med personer som är aktiva 
missbrukare. Kent beskriver arbetet med klienter med psykisk ohälsa och menar att ”Sen har 
vi de med psykisk ohälsa som så klart- mottagligheten begränsas periodvis kanske, av den 
ohälsan, eller det kan vara både fysisk och psykisk ohälsa såklart, som påverkar 
mottagligheten för olika insatser”. Här ligger svårigheterna i att tillämpa 
mottaglighetsprincipen och hur man ska arbeta med den här typen av klienter. Det blir i och 
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med Kents uttalande tydligt att mottagligheten inte är på en statisk nivå när det gäller den här 
typen av klienter och att det påverkar arbetet som man kan bedriva med dessa. Här blir det 
således viktigt att se till individen (mer om detta under rubrik 5.8 Att se individen). De 
svårigheter som såväl Ulla som Kent belyser i citaten ovan rörande t.ex. att arbeta med 
individer med psykisk ohälsa i enlighet med RBM-principerna kan vidare förhållas till 
persuasion-fasen i Rogers (1995, s.168f) innovation-decision process. Ovan nämnde vi hur 
studiedeltagarnas erfarenheter av RBM-modellens bidragande till en struktur, tydlighet och 
fokus i arbetet är något som kan ses som en stärkande faktor i deras inställning till 
innovationen som gynnsam. Svårigheterna med att arbeta med t.ex. individer med psykisk 
ohälsa kan här i stället resoneras vara en faktor som påverkar deras inställning till modellen 
negativt; att svårigheterna med att använda sig av RBM-modellen vid dessa specifika fall kan 
vara något som bidrar till deras inställning till innovationen som ogynnsam. 
 
5.2.2 Problem med instrumentet 
 
Något som också återkommer i alla våra samtal med studiedeltagarna är att dessa påpekar 
brister som förekommer i det riskbedömningsinstrument som används inom ramarna för 
RBM-modellen; alltså instrumentet RBM-B, samma instrument som ovan har benämnts som 
en bidragande faktor till struktur, tydlighet och fokus i arbetet. Detta är ytterligare en aspekt 
av studiedeltagarnas erfarenheter rörande just detta instrument. Bristerna som finns i 
instrumentet påverkar frivårdsinspektörernas arbete genom att det leder till en ökad svårighet 
och osäkerhet i användningen av instrumentet och således i själva riskbedömningen. Dessa 
brister i instrumentet utgörs t.ex. av det frågebatteri som ska användas i riskbedömningarna. 
Detta innehåller ett flertal frågor som flera av intervjupersonerna beskrev som diffusa, 
missvisande och icke-relevanta. Ett exempel på en sådan fråga återfinns i samtalet med Lisa, 
rörande frågan huruvida klienten är medlem i någon förening: ”Man drar en slutsats att det är 
medelrisk på fritid för att man inte är med i en förening, det tycker inte jag är relevant” Den 
risk som tilldelas klienten påverkas av frågorna i instrumentet, frågor som Lisa här finner 
icke-relevanta för klientens risk för återfall. Hon anser således att det inte finns några hinder 
för att en klient har goda fritidsaktiviteter bara för att denne inte är aktiv inom en förening.  
 
Det framgår även i samtalen att frivårdsinspektörernas förmåga att göra en korrekt 
riskbedömning med hjälp av instrumentet påverkas av hur klienterna svarar på de frågor som 
ställs. Svaren avgör, tillsammans med andra statiska faktorer, vilken risknivå klienten 
kommer att placeras på och detta blir således ett känsligt ögonblick i 
klienthanteringsprocessen. Flera av studiedeltagarna uttrycker också erfarenheter av att 
klienternas svar kan påverka instrumentet i fel riktning. Frivårdsinspektör Lisa tar upp detta 
problem genom att exemplifiera med situationer där klienter aktivt påverkade 
riskbedömningen genom sina svar: ”Och jag har ju också klienter som säger att, ena gången 
då hade jag roliga timmen och den andra gången sa jag som det var.” 
 
I samtalen framkom det även uttryck för osäkerhet när det rörde sig om diffusa frågor, t.ex. 
där det inte är tydligt vilken typ av information som efterfrågas; något som återigen påverkar 
riskbedömningen av klienten. Frivårdsinspektör Eva beskriver en fråga där klienternas svar 
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ofta blir missvisande på grund av frågans utformning: ”Den ska fånga upp heder. 
Hedersrelaterat våld, och det gör den inte!”. Detta beskriver Eva som en osäkerhet; hur 
klienten svarar på denna fråga kommer att påverka den risknivå som klienten får men det är 
inte säkert att klienten är medveten om vad frågan faktiskt innebär. 
 
5.2.3 Etisk problematik 
 
Två av frivårdsinspektörerna tog upp den etiska problematik som de såg kan förekomma i 
riskbedömningen. Det menades att den etiska problematiken i den här delen av arbetet ligger i 
att det finns flera negativa aspekter av att tillhöra gruppen högriskklienter. Att tillhöra denna 
grupp innebär t.ex. en mer intensiv behandling och möten på frivårdskontor varje vecka; 
något som kan orsaka problem om klienten har ett arbete eller annan sysselsättning som denne 
måste avvika från. Denna problematik menar Lisa även drabbar personer som sitter 
frihetsberövade på ett negativt sätt: 
 

… sen har det blivit såhär i Kriminalvården nu då, att är man högriskare, då blir det så att då 
får man inga permissioner, man får dåligt med utsluss, man ska komma till oss en, två gånger 
i veckan och det kan störa om man har ett jobb eller om man gör andra saker. 

 
Kent gav även uttryck för att han upplevde att det kan vara etiskt problematiskt med vissa 
frågor i frågebatteriet. Det Kent uttrycker går att koppla till den osäkerhet och svårighet som 
tas upp ovan rörande klienter med psykisk ohälsa. Han är dock här tydlig med att trycka på 
den etiska problematiken som kan föreligga i de riskbedömningar som görs genom att ställa 
en viss typ av frågor till den här klientkategorin: 
 

Hur ska vi agera till exempel, med de med psykisk ohälsa, när ska vi göra det här… Vad ska 
vi kalla det, frågeställningarna och hur etiskt är det, om vi vet att personen har då kanske en 
ganska svår psykisk ohälsa, hur etiskt är det att ställa den här- de här frågeställningarna till en 
sån person? 

 
5.3 Att lyfta in andra aspekter 
I denna kategori berörs den riskbedömning av klienten som frivårdsinspektörerna genomför 
och deras upplevda möjligheter att påverka denna bedömning. Denna påverkan kan ses som 
en komplettering till den bedömning som instrumentet RBM-B tar fram; frivårdsinspektören 
kan t.ex. komplettera riskbedömningen med den kunskap som denne har om klienten. 
Frivårdsinspektör Karin beskriver detta väldigt tydligt. Hon menar ”Att vi vet, att vi har 
erfarenhet av klienten och han har sagt saker tidigare men nu har han kanske kommit på att 
om jag säger såhär så blir jag lite lägre i risk.” Karin ger här uttryck för att erfarenheter och 
kunskap om klienten gör det möjligt att i viss mån undvika den problematik som finns 
rörande instrumentets känslighet för klienternas svar. 
 
Flera av studiedeltagarna uttryckte att det var viktigt för dem att i sitt arbete ha möjlighet att 
påverka den riskbedömning som gjordes; specifikt att kunna lyfta in andra aspekter än det 
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som instrumenten berör. Lisa tar t.ex. upp hur det är bra att ”… samla mer material kring 
klienterna än bara intervjufrågorna- samla in mer material kring det då. För annars, blir det fel 
…”. Detta kan ses som ett uttryck för att studiedeltagaren tar in en helhetsbild i sin 
bedömning av klientens risk och behov. Att komplettera den bedömning som framkommer 
genom instrumentet är inte helt oproblematiskt i sig; det kräver dels att man har goda 
underlag till att göra det, men det kräver också att man gör ett ställningstagande. Karin menar 
t.ex. att ”Och vi kan ju till viss del göra överprövningar och så vidare, absolut. Men samtidigt 
ska vi lita på instrumentet också, så vi kan inte bara överpröva alla heller”. I kontrast till 
Karins uttalande rörande tilltron till instrumentet så uttryckte Eva en annan syn på sina 
möjligheter till revidering av instrumentets resultat. På en fråga rörande om hon har möjlighet 
att revidera resultaten menar Eva att ”Jag tror att det är så tanken är. Och att det är lite olika 
uppfattningar bara, att man kanske inte tror det”.  
 
Det framgår en bild av att frivårdsinspektörerna upplever att de såväl har möjlighet som frihet 
att revidera i sitt arbete med riskbedömning av Frivårdens klienter. Studiedeltagarna kan här 
sägas visa uttryck för att de, i sin praktiska implementering, tillämpar en typ av re-invention 
(Rogers, 1995, s.174f) av den ursprungliga innovationen RBM-modellen. Genom att 
komplettera och lyfta in andra aspekter än det som riskbedömningsinstrumentet belyser, t.ex. 
genom den kunskap som frivårdsinspektören har om klienten sen tidigare, kan ses som en 
form av modifiering när innovationen omsätts i praktiken. Denna modifiering består bland 
annat av hur studiedeltagarna, även om innovationen i sig belyser att de ska förlita sig på den 
riskbedömning som görs genom riskbedömningsinstrumentet, samlar mer information än det 
som instrumentet berör. Det framgår en bild av att flera av studiedeltagarna ser denna re-
invention som något positivt, och att möjligheten till revidering är en viktig del i deras arbete, 
t.ex. i hur Lisa ovan menar att det är viktigt att samla mer material kring klienterna än bara 
intervjufrågorna. Studiedeltagarnas praktiska re-invention av RBM-modellen kan, precis som 
Rogers (1995, s.176f) menar, ses som en typ av flexibilitet där dessa tillför modifieringar för 
att minska de misstag som kan uppstå vid en riskbedömning; något som t.ex. kan förstås 
utifrån hur Lisa ovan menade att ”det blir fel” om man inte samlar på sig mer information än 
vad som framkommer genom riskbedömningsinstrumentets intervjufrågor. 
 
5.4 Att följa regler eller klienten? 
Denna kategori belyser de möjligheter som frivårdsinspektörerna anser att de har att frångå 
modellens bedömning. Denna kategori liknar den ovan nämnda kategorin ”att lyfta in andra 
aspekter” men skiljer sig från denna; främst då att frångå modellens bedömning inte handlar 
om att komplettera, revidera eller överpröva den bedömning som har gjorts. Denna kategori 
berör således frivårdsinspektörernas erfarenheter av att aktivt frångå det som de tre 
principerna i RBM-modellen förespråkar. Detta innebär att några av studiedeltagarna berättar 
om att de, i vissa situationer i sitt arbete, väljer att se bortom principerna och arbeta med 
behov som inte är direkt kriminogena eller att man väljer att arbeta med behov som inte är av 
högsta prioritet. I de fall där frivårdsinspektörerna frångår modellens bedömning beskriver de 
hur detta görs med klientens bästa i åtanke. 
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Ett exempel på en sådan avvikelse från principerna framkom i samtalet med Karin. Karin 
berättade om en bedömd högriskklient som hade återfallit i en för honom mildare grad av 
brottslighet än den han tidigare var dömd för och hur hon, i enlighet med en tidigare 
bedömning, ändå ansåg att klienten inte var i behov av den intensitet, eller antal möten, som 
är av standard för den klientkategori som klienten faktiskt tillhörde. Karin motiverar t.ex. 
detta med att ”…han begick ju ändå ett brott så att säga men han har inte återfallit i missbruk 
och han har inte återfallit i tyngre kriminalitet under den här tiden”.  
 
Att arbeta med de behov som inte är de viktigaste, sett ur modellens perspektiv, är något som 
återfinns i Kents redogörelse. Han menar bland annat att 
 

Och det är svårt kan jag tycka- det är lätt att säga att, ja, men jobbar du i Kriminalvården så 
ska du jobba med just attityder-värderingar, prokriminellt umgänge och antisociala 
personlighetsmönster, som det är …. Och det kan ju sägas, va. Men jag vet ju samtidigt att, 
jobbar jag inte med arbete, sysselsättning, boende, familj, umgänge och allt vad det nu än är 
för någonting- då, då är det ju liksom, ja… Då blir det vad det blir. 

 
Kent redogör här för att han anser att det är viktigt att komma ihåg att arbeta mot andra behov 
som klienten har; behov som kanske ligger utanför de direkt kriminogena behov som 
framkommer genom arbetet med RBM-modellen. Den prioritering som individuella 
frivårdsinspektörer gör av kriminogena behov kan frångå den bedömning som man får fram 
genom RBM, vilket återigen exemplifieras av Kent. Han menar att 
 
…vi måste få igång en process med det här, och vi måste involvera familj och relationer eller umgänge 
och sådana här saker, och sen får man så att säga knyta an senare med att jobba kanske med attityder 
och värderingar och så vidare. 
 
Det framgår ovan en bild av att studiedeltagarna uttrycker en känsla av att de har såväl 
möjlighet som frihet att, om de bedömer det som nödvändigt, frångå RBM-modellens 
bedömning, t.ex. genom att arbeta med andra behov än de som framkommer i bedömningen 
eller att frångå modellens bedömning om risk och passande behandlingsintensitet. Detta 
avsteg från modellen som flera av våra studiedeltagare beskriver kan ses som ett medvetet val 
att inte, i vissa fall, implementera innovationen. I enlighet med Rogers (1995, s.371f) kan 
implementeringen av RBM-modellen i den svenska kriminalvården i mångt och mycket ses 
som ett authority innovation-decision då beslutet att implementera modellen kom ovanifrån 
och infördes som ett typ av obligatoriskt arbetssätt. Utifrån detta kan frivårdsinspektörernas 
medvetna val att frångå modellens bedömning i sitt praktiska arbete beskrivas som ett uttryck 
för den fjärde kategorin av innovation-decisions som Rogers presenterar; contingent 
innovation-decisions. Denna beskrivning kan förstås utifrån att frivårdsinspektörernas val att 
frångå modellens bedömning först sker efter att ett tidigare innovation-decision tagits; 
nämligen det ovan nämnda ledningsbeslutet att implementera RBM-modellen i svensk 
kriminalvård. 
Vår analys av studiedeltagarnas medvetna val att frångå modellens bedömning kan också 
möjligtvis ses som överensstämmande med de fynd som t.ex. Singh et al. (2014, s.11) fann 
rörande att följsamheten till RBM-modellen och dess tre huvudprinciper i mångt och mycket 



 

 25 

är inkonsekvent, men också den tidigare forskning som Brogan et al. (2015, s.282) menar har 
visat på att detta kan variera beroende på vem som använder modellen samt vilken 
uppfattning denne har kring de olika principernas användbarhet. Det kan även tänkas vara 
fallet i vår studie; att det medvetna valet att aktivt frångå modellens bedömning är en 
personlighetsfråga, och att varje enskild frivårdsinspektör har olika uppfattningar om och 
attityder till detta, hur och varför man skulle kunna frångå denna bedömning. Detta kan t.ex. 
ses i hur Kent ovan beskriver att han ibland kan arbeta med behov som inte är de viktigaste i 
enlighet med modellens bedömning, ett ”avsteg” som skiljer sig relativt stort från Karins ovan 
nämnda beskrivning om hur hon kunde sänka en klients behandlingsintensitet, även om han 
var bedömd som högriskklient. 
 
Det går även här att dra en koppling mellan frivårdsinspektörernas val att medvetet frångå 
modellens bedömning och det Rogers (1995, s.174) menar är re-invention-begreppets centrala 
betydelse; att en innovationsanvändare modifierar innovationen i den kontext den 
implementeras. Ovan nämndes det att studiedeltagarnas möjligheter till att lyfta in andra 
aspekter, t.ex. att samla mer information än vad riskbedömningsinstrumentet berör, kunde ses 
som ett uttryck för vad Rogers (ibid.) menar är en re-invention; frivårdsinspektörerna 
modifierade innovationen genom att samla mer information. Det medvetna valet att frångå 
modellens bedömning kan även alternativt tolkas som ett uttryck för en typ av re-invention. 
Detta kan främst ses i enlighet med att studiedeltagarna även här kan sägas modifiera 
innovationen; en modifiering som t.ex. kan bestå av att man att inte följer modellens 
teoretiska principer. 
 
5.5 Organisatorisk struktur: besvärlig men förutsägbar 
I samtalen med studiedeltagarna framgick det även att Kriminalvårdens organisatoriska 
struktur påverkar och sätter gränser för i vilken utsträckning frivårdsinspektörerna upplever 
att de kan använda sig av RBM-modellens tre principer. Modellens huvudprinciper påverkas i 
olika stor omfattning, men i våra samtal har mottaglighetsprincipen framstått som den princip 
där flest hinder kan kopplas till den organisatoriska strukturen. Ett av de hinder som 
studiedeltagarna identifierar i arbetet med mottaglighetsprincipen är den 
misskötsamhetspolicy som Kriminalvården har; alltså policyn om att individer som inte 
kommer till sina möten med frivården kan bedömas missköta sig och rapporteras till en 
övervakningsnämnd som avgör eventuella påföljder för klienten. Frivårdsinspektör Ulla 
beskriver den här problematiken: 
 

Till exempel om vi har, vi har en- vi har ganska många människor med ganska allvarlig 
ADHD som inte får till strukturen i sina liv, fast de kan vara otroligt motiverade, de är över 
sig givna när de missar ett besök …. Då säger mottaglighetsprincipen till mig att jag ska 
försöka hitta ett sätt att hjälpa dem att få det här att fungera utifrån deras goda attityd. Men 
misskötsamhetspolicyn säger att de måste bestraffas för det här. 

 
Vissa av de frivårdsinspektörer vi samtalat med uttrycker också att de tidigare hade möjlighet 
att möta klienterna i andra lokaler eller i det offentliga rummet; något de ansåg underlättade 
för klienter som har lång resväg till det frivårdskontor som de geografiskt tillhör eller som 
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hade svårt att ta sig till de inbokade besöken. I dagsläget måste alla möten med klienter ske i 
myndighetslokaler, oftast på frivårdskontoret. Klienter som har ekonomiska svårigheter, 
social fobi eller andra typer av problem som kan försvåra deras möjligheter att ta sig till ett 
frivårdskontor har det i vissa fall svårt att leva upp till de här kraven. Frivårdsinspektör Lisa 
menar här att 
 

Så att det har varit ett dilemma, samtidigt som att vi driver in i mottaglighet så ska vi tala om 
för folk att det här ska du kunna klara av, fast egentligen så vet vi att de kan inte det. 

 
Såväl Ulla som Lisa beskriver ovan hur de upplever att den organisatoriska strukturen, t.ex. i 
form av policys och regler, i vissa fall har hindrat deras möjligheter att, som de själva ser det, 
fullvärdigt tillämpa RBM-modellens mottaglighetsprincip. Detta är något som kan sägas 
kontrastera det som Polaschek (2012, s.11) menar kan vara det största hindret för en god 
tillämpning av mottaglighetsprincipen; en för strikt användning av förbestämda manualer. De 
effekter, t.ex. minskade möjligheter att ”skräddarsy” behandlingar till klienter, som Polaschek 
(ibid.) tillskriver en för strikt användning av manualer kan i enlighet med våra resultat snarare 
tillskrivas de organisatoriska strukturer som våra studiedeltagare berörde ovan. I förhållande 
till Polascheks fynd kan det i alla fall tydliggöras att inga av våra studiedeltagare upplever det 
som att deras användning av manualer och instrument är något som påverkar deras 
möjligheter att implementera mottaglighetsprincipen i deras arbete. 
 
Frivårdsinspektör Lisa tar även upp problematiken med den organisatoriska strukturen när 
den påverkar frivårdsinspektörernas möjlighet att ingripa när de ser att en klient återfaller i 
missbruk eller kriminalitet; något hon anser hindrar möjligheterna att arbeta effektivt med 
t.ex. den missbruksproblematik som anses vara ett kriminogent behov. Lisa menar här att 
 

Men tidigare också så … var de ute och halkade och snavade och det banade iväg i 
kriminalitet då kunde vi ringa och på ett mycket tydligare sätt säga att den här killen är på väg 
i återfall i brott, det är bara negati- kan vi bryta det snabbt- kan ni begära honom 
omhändertagen? Och då gjorde de det, för det lagstödet har man. …. så nu är det bara om de 
inte kommer till oss under en hel månad som vi kan begära dem omhändertagen. 
 

Här beskriver Lisa problematiken med att inte kunna ingripa vid de fall där man har kunskap 
om en klients pågående kriminalitet eller missbruk för att i ett tidigt skede kunna bemöta 
problemet; en möjlighet som tidigare fanns men som i och med organisatoriska förändringar 
inte längre är tillgänglig i samma utsträckning.  
 
I ett av samtalen framgick dock en kontrast till detta; den organisatoriska struktur som flera 
andra frivårdsinspektörer såg som ett hinder såg Bengt istället som något positivt. Rörande 
kravet på att klientmötena endast får ske i myndighetslokaler menar Bengt menar att 

 
Ja, det blir ändå en förutsägbarhet, tänker jag…. Men om jag har förutsägbara möten, ja, då 
skapar det någon slags trygghet hos- ja, kanske även de mest vrånga. Och det här med en 
tydlighet, att man gör upp en överenskommelse, det här är min roll, jag har en kontrollerande 
roll också, följder du inte den, ja, då kan de känna sig lite tvingade till att komma hit de första 
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gångerna men sen kanske de får med sig någonting. Att det inte är så farligt att komma hit 
igen. 

 
Här uttrycker Bengt att den organisatoriska strukturen och kravet på att träffas i 
myndighetslokaler kan underlätta ett gott arbete med klienterna; om mötena sker på samma 
plats varje gång skapas en förutsägbarhet som, enligt Bengt, kan leda till att klienten blir mer 
öppen för att befinna sig hos Frivården. 
 
Även om Bengt är positivt inställd till vissa aspekter av den organisatoriska strukturen finns 
det ändå tillfällen då han ser denna som ett hinder i sitt arbete med RBM-modellen. Bengt 
talar om att det finns en stor efterfrågan på behandlingsprogram från klienternas sida, men att 
hans arbetsplats inte kan möta denna på grund av att arbetsplatsen har för få utbildade 
behandlingsprogramledare: 

 
Och det som är nu då, just på den här arbetsplatsen, det är ju att vi är väldigt få programledare 
och det är många som vill gå i program. Så det har ju blivit ett hinder, alltså att det finns en 
stor efterfrågan men vi är några programledare, och vi har inte tid, kraft eller ork att ta till oss 
alla. Så då blir det ett organisatoriskt hinder… Det tror jag verkligen, att det inte bara är på 
den här arbetsplatsen det kan vara så, utan att det behövs mer programledare. 

 
Bengt uttrycker här ett missnöje med att det frivårdskontor han är anställd vid inte kan ta mot 
de klienter som såväl önskar som behöver behandlingsprogram i sin kontakt med Frivården, 
men också att han tror att detta är ett problemområde som finns på andra kontor. Detta kan i 
mångt och mycket förhållas till Andrews och Bontas (2017, s.248f) diskussion rörande att 
organisatoriska eller verksamhetsmässiga strukturer kan ha negativa effekter på graden av 
följsamhet till modellens teoretiska principer när dessa ska omsättas i praktiken; t.ex. 
bestämmelser kring att ett visst antal platser i ett behandlingsprogram måste fyllas eller att det 
inte finns tillräckligt med möjligheter till att gå behandlingsprogram. Bengt beskriver ovan 
hur han ser på bristen på behandlingsprogramledare som ett organisatoriskt hinder i hans 
praktiska arbete med RBM-modellen; ett uttryck för att, med Andrews och Bontas ord, det 
bredare systemet kan komma i vägen. 
 
5.6 Synen på utbildning 
Utbildning var en av de huvudkategorier som samtliga kvalitativa intervjuer i denna studie i 
mångt och mycket berörde. Alla sex studiedeltagare talade åsiktsstarkt kring deras 
erfarenheter rörande dels de interna utbildningar de mottagit i sin yrkesroll som 
frivårdsinspektörer dels Kriminalvårdens interna utbildning generellt. Att alla våra 
studiedeltagare har genomgått utbildning rörande RBM-modellen är något vi anser visar på att 
Kriminalvården är fast besluten om att etablera modellen inom verksamheten. 
 
5.6.1 Utbildningen ger grundläggande verktyg men mer önskas 
 
Flera av studiedeltagarna såg fördelar med de interna utbildningarna, till exempel för att ge 
anställda de grundläggande verktygen de behöver för att påbörja arbetet med RBM-modellen. 
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Till exempel menar Lisa att den interna utbildningen i RBM fungerar som ”ett sätt att 
verkligen ge redskap åt personer och att börja öva på RBM…. Så jag tänker att för de som 
inte hade RBM är det jättebra”. Denna bild av grundutbildningen som ett sätt att ge nya 
frivårdsinspektörer de verktyg de behöver framkommer även i samtalet med Karin, som anser 
att kunskapen hon erhållit genom utbildningen har varit något hon kan använda sig av i 
praktiken och att arbetet med RBM-modellen har följt som en röd tråd. Karin menar att 
”RBM talas som en naturlig del, man pratar om det hela tiden, och det tänker jag är positivt, 
att man kommer liksom aldrig undan… Och det är väl ganska bra, då blir det en naturlig del i 
vårat tänk”.  
 
Dock framkommer det i samtalen även en bild av att vissa av studiedeltagarna önskar en 
bredare och mer fördjupande utbildning utöver det mest grundläggande. Kent menar att 
frivårdsinspektörer genom den nuvarande grundutbildningen ”nu har fått en duvning i hur vi, 
så att säga, i nån mening rent praktiskt ska gå tillväga och hur vi jobbar med det här inom nån 
sorts praktiskt hantverk”. Dock vill Kent gärna se mer djupgående utbildningsmöjligheter; 
”Jag är ju lite förtjust i att kunna fördjupa mig teoretiskt, teoretisk bakgrund till det här vi 
jobbar med, kanske lite mer fördjupning på det viset, det skulle jag gärna se”. Även om Kent 
tror att en fördjupande utbildning skulle hjälpa honom att få en djupare förståelse för det 
teoretiska ramverket är han noga med att visa att han tror att man aldrig någonsin blir fullärd; 
något han belyser i nedanstående citat. 
 

Jag kanske har en rimlig orientering så att jag kan göra mitt jobb på ett rimligt vis, sen tror jag 
att det finns mycket för mig att lära vidare då det gäller RBM… Jag har nog ganska bekvämt 
lärt mig att man kommer aldrig bli fullärd…. Jag har en modell att arbeta med men det är inte 
hela sanningen, utan jag måste vinnlägga mig om att möta den här personen… Man ska 
kanske inte bli för jävla bra! (skrattar) 

 
Kent menar här, även om han önskar en mer fördjupad teoretisk kunskap om t.ex. RBM-
modellen, att han inte på något sätt kommer att bli fullärd, och att det är något han ser som 
positivt. Han menar att en total teoretisk kunskap inte är någonting han eftersträvar, utan att 
han är noga med att inte bli för teoretiskt förankrad för att ha möjlighet att fortfarande möta 
klienten; hans teoretiska kunskap får inte rendera honom blind för hans praktiska arbete och 
de klienter han möter i sitt arbete (mer om detta nedan, under rubrik 5.8 Att se individen). 
 
Även om det under samtalen framkom flertalet positiva aspekter av den interna 
grundutbildningen kunde brister identifieras. En av intervjudeltagarna, Eva, hade vid 
intervjutillfället nyligen genomgått sin tre dagar långa grundutbildning rörande RBM-
modellen och hur man använder den i arbetet. I samtalet med Eva framgår det att utbildningen 
lämnade mycket övrigt att önska, något hon belyser i nedanstående citat. 
 

Ja, men okej, så här. På tre dagar kan man inte, man kan inte få ut allt på tre dagar. RBM är ju 
jätteviktig, det är ju det som styr väldigt mycket, det är det man bygger planeringen på, det är 
planeringen man bygger insatserna på, så det är ju grundstommen i allt….Det var vissa 
områden vi inte ens gick igenom liksom, alltså det hanns inte med…. Jag själv önskar att jag 
kunde mer, att jag hade fått bättre förutsättningar, för jag vill ju göra det så bra jag bara kan.  
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Det framkom i detta samtal en bild av att Eva fann den interna utbildningen bristfällig, mer 
specifikt i hennes erfarenhet av att utbildningen blir begränsad rent tidsmässigt, och att man 
således missar stora delar av RBM-modellen. Det framgår även att detta påverkar Evas 
upplevda effektivitet i sin yrkesroll, att hon vill göra det så bra hon kan men att utbildningen 
inte har gett henne de verktygen hon känner att hon behövde få. 
 
Det framgår ovan att vissa studiedeltagare, t.ex. Lisa och Karin ovan, ser positiva aspekter av 
Kriminalvårdens interna utbildning rörande RBM-modellen, t.ex. som ett sätt att ge nya 
frivårdsinspektörer de grundläggande verktyg som krävs för att arbeta med modellen. Det 
finns även dels en efterfrågan på fler möjligheter till djupgående utbildning dels negativa 
aspekter av den grundläggande utbildningen. Något som vi här finner oroväckande är t.ex. 
Evas ovan nämnda redogörelse för hur hon ansåg att det fanns stora brister i utbildningen; 
speciellt då Eva vid intervjutillfället nyligen genomgått utbildningen. Vikten av att 
verksamheten fokuserar på grundläggande utbildning är även något som såväl Haqanee et al. 
(2015, s.54f) som Andrews och Bonta (2017, s.248f) tidigare har visat på. I samtalet med Eva 
ovan framgick det en bild av att hon inte känner att utbildningen har gett henne de verktygen 
hon ville ha för att effektivt kunna arbeta med modellen. Detta är något som tycks stämma 
överens om vad Andrews och Bonta (ibid.) menar är centralt om arbetet med modellen ska nå 
önskad effekt; att användarna genomgått en gedigen utbildning som berör såväl hur man bör 
använda modellen som varför en fullvärdig följsamhet till modellens tre huvudprinciper är 
avgörande. Evas redogörelse kan sägas belysa författarnas slutsatser kring utbildningen 
ytterligare; att vikten av en korrekt utbildning inte får underskattas. Detta är också något som 
Haqanee et al. (2015, s.54f) kopplar samman med det som tidigare forskning beskrivit som ett 
”implementation gap”. Evas erfarenheter av utbildningen kan även sägas vara i 
överenstämmelse med dessa författares fynd; att ytterligare fokus bör ligga på relevant 
utbildning för att undvika ett ”implementation gap”, speciellt när Eva själv menar att hon inte 
fått de verktyg hon känner att hon behöver för att fullvärdigt omsätta RBM-modellens 
teoretiska principer i praktiken. 
 
Det går även här att se en koppling mellan Andrews och Bontas ovan nämnda diskussion 
rörande vikten av utbildning och de begrepp som teorin om innovationsspridning presenterar. 
Utbildning som berör hur man bör använda modellen kan sägas resultera i vad Rogers (1995, 
s.165f) beskriver som how-to knowledge och utbildning rörande varför en fullvärdig 
följsamhet till modellens teoretiska principer kan sägas resultera i vad Rogers beskriver som 
principles-knowledge. Utifrån Evas erfarenheter av den grundläggande RBM-utbildningen 
kan det således resoneras att de ”verktyg” hon säger sig inte ha fått kan beskrivas som dessa 
två typer av kunskap. Utbildningens bristfällighet skulle så kunna tänkas resultera i förlorad 
how-to och principles-knowledge. 
 
5.6.2 Brist på direktiv eller uppföljning ovanifrån när utbildningen förändras 
 
En annan aspekt som framkom under samtalen med intervjudeltagarna var att många 
upplevde en brist på direktiv eller någon typ av uppföljning ovanifrån när utbildningen 
förändrades eller då nya rön rörande RBM-modellen framkom. I samtalet med Karin 
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framkom det en bild av att hon upplevde en förvirring i vad som numer ges vid 
grundutbildningen: ”Men nu gick ju jag grundutbildningen för jättelänge sedan så jag vet inte 
hur det ser ut på grundutbildningarna, vad man får där”. 
 
Detta är även i enlighet med vad Eva menar har blivit en svårighet för henne efter att hon har 
återkommit till arbetsplatsen efter att ha gått den tre dagar långa utbildningen. Eva menar att 
hon har ”upplevt att det är jätteskillnad på de som utbildades för två år sen och jag som är 
utbildad nyligen” och att det ”då blir liksom lite svårt att jag som helt ny och grön… ska 
förmedla det här nya som jag har”. Eva uttrycker här en förvirring i att hon upplever det som 
att det är hon som ska förmedla den nya information som framkommit i grundutbildningen, 
och att den nya informationen inte kommer ovanifrån i Kriminalvården, något som hon 
belyser i nedanstående citat. 
 

Det hade behövt vara något direktiv uppifrån…. Då måste man nog visa det på något sätt, då 
räcker det inte bara någon kommer och säger det på kontoret. Då blir det ju en massa 
följdfrågor och de kan ju inte jag svara på…. Och som sagt, jag har inte deras2 erfarenhet, så 
att jag behöver fortfarande fråga dem och så har jag liksom några nya grejer som vi behöver 
få in, men jag kan inte förklara dem ordentligt! 

 
Eva menar således här att hon önskat att någon typ av uppföljning från Kriminalvården 
rörande den förändring som har skett i grundutbildningen hade delgivits, och uttrycker 
osäkerhet och förvirring i att hon upplever att det är hon som ska ta med sig denna nya 
kunskap till arbetsplatsen efter utbildningen.  
 
5.7 Erfarenheter av kollegornas uppfattningar 
En annan av de huvudkategorier som samtalen kretsade kring berörde i mångt och mycket 
studiedeltagarnas uppfattningar av hur deras arbetskamrater och kollegor ser på användandet 
av RBM-modellen i Frivården. Under flera av samtalen med intervjudeltagarna framgick det 
en bild av att det existerar en generell konsensus bland kollegorna om att RBM-modellen i sig 
och användandet av denna ses som användbart och positivt. Kent menar till exempel att han 
upplever att det är många av frivårdsinspektörerna på hans arbetsplats som är positivt 
inställda till användandet av modellen: 
 

Jag upplever generellt att det är många som är jätteförtjusta i att använda RBM-modellen och 
det rent generella är att många tycker att det är jättebra att man nu har någonting att förhålla 
sig i…. De flesta ser i alla fall en fördel med att vi fokuserar lite- vi blir lite mer fokuserade, 
fokuserade på rätt sak nu. 

 
Även Ulla pekar i samtalet på att majoriteten av hennes frivårsinspektörskollegor har en 
liknande uppfattning som henne, att användandet av RBM-modellen är något positivt och att 
de problem som kan uppstå i användandet av denna inte berör modellen i sig, utan snarare hur 
den tillämpas inom organisationens strukturer. Vid frågan rörande hur hon skulle beskriva 

                                                
2 Eva syftar här på de mer erfarna frivårdsinspektörerna på arbetsplatsen. 
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andra frivårdsinspektörers inställning till RBM-modellen menar Ulla att ”jag tror att den 
liknar min faktiskt, att problemen handlar inte om RBM-modellen utan att det handlar kanske 
om hur den tillämpas bara…. Men någorlunda överens är vi, och överens om att de här 
principerna är bra, tror jag!” Det framgår även att Ulla upplever att kollegorna ofta talar 
sinsemellan om användningen av modellen, och att de samtalen i mångt och mycket centreras 
kring de problem som kan uppstå när man försöker att förhålla sig till modellens tre 
huvudprinciper, t.ex. problematiken rörande de organisatoriska strukturer som beskrevs under 
rubrik 5.5. Ulla menar att ”Vi pratar mycket om till exempel mottaglighet när vi pratar om vi 
kan göra avsteg från misskötsamhetspolicyn eller hur vi kan forma den här övervakningen”. 
 
Det framgick i samtalen med frivårdsinspektörerna en bild av att det existerar en generell 
kollegial konsensus rörande användningen av RBM-modellen. Denna konsensus om 
användningen av modellen som användbar och positiv kan i mångt och mycket ses som ett 
uttryck för den femte fasen i Rogers (1995, s.180f) innovation-decision process; 
confirmation-fasen. Flera av studiedeltagarna uttrycker hur de känner att de har en översiktlig 
bild över hur deras kollegor ser på användningen av RBM-modellen och hur de upplever att 
kollegornas inställning är av samma karaktär som deras egen, t.ex. som ovan beskrivet av 
Kent och Ulla. Den ovan beskrivna konsensusen kan här resoneras ha en stor påverkan på 
huruvida studiedeltagarna faktiskt väljer att fortsätta använda modellen i sitt arbete; att den 
beskrivna övertygelsen rörande modellen bland kollegorna förstärker studiedeltagarnas val att 
implementera innovationen (ibid.). Utifrån detta resonerar vi att frivårdsinspektörernas 
implementering av modellen, i enlighet med Rogers (ibid.) beskrivning av confirmation-
fasen, kan beskrivas som en form av ”continued adoption”, där våra studiedeltagare väljer att 
fortsätta att använda sig av RBM-modellen i sitt arbete när de, genom kollegial konsensus, 
förstärkt sitt ursprungliga val att implementera modellen. 
 
I samtalet med Lisa, den studiedeltagare med längst erfarenhet av att arbeta som 
frivårdsinspektör, framgick det dock en annan aspekt rörande de kollegiala uppfattningarna. 
Lisa menade att hon upplever det som att det först är på senare år som hennes kollegor har 
börjat förstå RBM-modellens användbarhet och hur man ska använda den. På frågan rörande 
huruvida Lisa skulle se sina kollegors inställningar till modellen som positiva menar hon att 

 
Ja, jämfört med hur det var för några år sedan så tycker jag det. Det har blivit så att man fått 
lov att göra ett val, för förut var det något ganska obegripligt för folk. Att man inte ville sätta 
sig in och så höll man fast vid det där med att, jo men de är jag som bestämmer och har jag 
sagt den här tiden då ska klienten komma då. Så utifrån det kan jag säga att jag ser en 
utveckling på arbetsplatsen. Då är det rätt roligt när de säger att ”nu har vi börjat jobba med 
kriminalitet” och då gäller det att inte slå dem i huvudet (skrattar). Och då tänker jag att 
äntligen… har polletten trillat ner. 

 
Lisas citat kan dels sägas belysa hennes långa erfarenhet av att arbeta som frivårdsinspektör 
med RBM-modellen i fokus men också hennes erfarenheter av att hennes kollegor inte 
tidigare varit införstådda i modellen, och att hon ser deras nyfunna positiva inställning till 
modellen som något positivt. 
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5.8 Att se individen 
En annan framtagen kategori som berördes i majoriteten av samtalen med intervjudeltagarna 
var hur det är centralt att se individen när frivårdsinspektörerna möter klienter. Kent spinner 
vidare på diskussionen vi berörde ovan, rörande att den teoretiska kunskapen inte får rendera 
en frivårdsinspektör blind för klienten denna ska möta, och menar att 
 

Och det är ju det som är spännande med att jobba med människor, nämligen att jag får ju inte 
riktigt fastna i modeller, teorier eller principer så att jag missar att se människan, den individen 
jag nu ska möta i just det här mötet, jag får aldrig fastna i det och bli för kär i modellen. 

 
Kent belyser här vad han menar är viktigt, att man vid användningen av RBM-modellen, 
måste ha ett öga för att det är en individ man möter. Denna aspekt återkommer flertalet 
gånger i så gott som alla samtal med studiedeltagarna. Det Kent lyfter i citatet ovan, rörande 
att det gäller att inte fastna i modeller och teorier, är något som i mångt och mycket går ihop 
med det som Polaschek (2012, s.11) menar; att en strikt användning av manualer kan göra det 
svårt att fullvärdigt tillämpa mottaglighetsprincipen. När vi talar om vilka insatser man som 
frivårdsinspektör kan sätta in för klienten i förhållande till den tid man har med denne menar 
Kent att det är centralt att se vad klienten som individ orkar med: ”Är det realistiskt att till 
exempel köra massa pararella insatser för klienten? Vad mäktar man med som individ, det är 
också en aspekt, vad klarar man av?”. 
 
Även Ulla talar om hur det är av vikt att se individen i syfte att skapa en bättre samtalsmiljö 
vid mötet med klienten och när man ska göra en riskbedömning och behovsbeskrivning. Hon 
menar bland annat att 

 
Jag tycker att det inte går att ha samtal på den nivån vi vill ha utan att det hela tiden är 
levande. Vad är det personen kommer med, liksom? Och vad är det vi är tvungna att dra i? 
Allt utgår ju ifrån den här behovsbedömningen eller den här behovsbeskrivningen som vi gör i 
början…. Och det som klienten kommer med får också finnas på bordet men det vi- Det vi 
kanske är duktigare på är att vi vinklar det rätt, och göra vårt uppdrag…. Och så kanske de 
upplever det som brottsdrivande, även om det inte rent forskningsmässigt är bevisat på att det 
är det, så man får ju titta på varje person…. Ja, jag tänker ju att personens upplevelse är ju 
viktigare, ser den en risk som den upplever som en risk, då är det ju så. 

 
Ulla beskriver här vikten av att hon ser till varje klient som en individ och att hon kan 
använda det som klienten vill prata om i mötet med frivården till att få en bättre förståelse för 
klienten. Det framgår även att hon anser att det klienten vill prata om och vad denne tycker 
och tänker måste finnas med i mötet för att det ska falla väl ut, för att hon ska skapa en bild 
över klienten i syfte att erhålla en djupare förståelse för t.ex. vilken risk och vilka behov 
klienten har. På liknande sätt menar även Eva att det är av vikt att se individen i samtalet med 
klienten, inte minst i syfte för att hon ska kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Hon menar bland 
annat att 
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Även om man har massa information från början eller inte så får man alltid gå in och vara 
ganska öppen och tänka att, nu ska jag träffa en person liksom, alltid en människa som sitter 
där, spelar ingen roll, liksom, vad som är gjort…. Man måste möta personen, ja, där den är då. 

 
I samtalen med studiedeltagarna framgår det således en tydlig bild över att intervjudeltagarna 
ser det som centralt i arbetet med RBM-modellen att kunna se klienten som en individ och 
människa, inte minst för att på ett gediget och gott sätt genomföra riskbedömningar och 
behovsbeskrivningar. RBM-modellen som teoretisk grund får således inte rendera 
frivårdsinspektören blind för att det är ett arbete med människor som genomförs samt att 
denna humana aspekt inte får gå förlorad i möten med klienten. Denna förmåga att se 
individen som studiedeltagarna förmedlar kan i mångt och mycket sägas överensstämma med 
de fynd som Ward et al. (2007, s.210) lyfter. Författarnas diskussion om hur RBM-modellen 
ofta implementeras i ett typ av ”one-size-fits-all”-tänk och hur denna implementering ofta gör 
det svårt att tillgodo se de individuella behoven och egenheterna hos varje enskild klient är 
inte något som framkommer vid våra samtal med frivårdsinspektörerna. Våra resultat tyder 
snarare på att våra studiedeltagare har uttryckt en medvetenhet i att klienten måste betraktas 
som en enskild individ och människa, t.ex. i hur Eva, Kent och Ulla beskriver sina 
erfarenheter ovan. I förhållande till författarnas diskussion tycks våra studiedeltagare snarare 
uttrycka samma tanke som Ward et al. (2007, s.222) avslutningsvis tillråder alla praktiska 
användare av RBM-modellen; att se varje enskild klient som en individ för att undvika en 
applicering av ”one-size-fits-all”-tänket. 
 
5.9 Olika synsätt på mottaglighetsprincipen 
I samtalen med studiedeltagarna framkom det även en bild av att det i många fall kunde finnas 
en motsättning frivårdsinspektörer emellan rörande vad det är RBM-modellens 
mottaglighetsprincip ämnar belysa och en förvirring i vad principen faktiskt innebär. Detta är 
något som speciellt frivårdsinspektör Lisa ofta återkommer till i vårt samtal, och är en fråga 
som tycks ligga henne nära om hjärtat. Hon menar bland annat att  
 

Det innebär att det har varit fruktansvärt slitsamt, även om jag tror att vi börjar nå i mål, men 
det är ju att många hos oss trodde att mottaglighet betyder klientens motivation. Och det gör 
det ju inte. Så att på vår arbetsplats har vi haft väldigt tuffa diskussioner kring att se behoven 
och sedan matcha, att mottaglighet- att M:et är ju lika viktigt för oss…. Man skriver att 
klienten inte är motiverad, och det kan man ju absolut skriva utifrån behovsprincipen tänker 
jag, absolut. Men sedan, mottaglighet, det är ju att titta, vart kan vi i alla fall mötas någonstans 
och vilka insatser behöver jag göra för att komma dit sen? Och hur möter man upp det här? 

 
Lisa för här ett resonemang kring hur hon upplever att det har varit negativt att vissa av 
hennes kollegor inte tycks uppvisa tillräcklig kunskap i vad mottaglighetsprincipen ämnar 
belysa, och att dessa direkt avfärdat principen som en fråga om den enskilde klientens 
motivation. Denna bild av en diskrepans i hur enskilda frivårdsinspektörer uppfattar RBM-
modellens mottaglighetsprincip är även något som vi i samtal med en annan studiedeltagare 
uppfattar. Vid frågan rörande vad mottaglighetsprincipen innebär för personen svarade en av 
studiedeltagarna att 
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Den innebär att klienten måste vara motiverad för att kunna ta mot insatserna vi vill, så även 
om vi ser jättemycket behov och- Men om klienten själv bara, nej, jag vill inte, då måste man 
ju börja med att motivera, det är liksom det absolut första. 

 
Dessa skilda uppfattningar om vad RBM-modellens mottaglighetsprincip ämnar belysa, som 
Lisa framställer den, framkommer således även uppenbart för oss i andra samtal med 
studiedeltagare, som i citatet ovan. Dessa skilda uppfattningar kan tänkas förklaras med vad 
Rogers (1995, s.166) beskriver som principles-knowledge. Den bild som framkommer av 
dessa skilda uppfattningar om vad mottaglighetsprincipen innebär kan ses som ett uttryck för 
att frivårdsinspektörerna i vår studie uppnår en god awarness- och how-to knowledge kring 
RBM-modellen, alltså att de har en grundläggande förståelse för hur modellen ska användas, 
men att vissa av studiedeltagarna, t.ex. den ovan nämnda, kan ha en bristande principles-
knowledge; de har möjligtvis en bristande förståelse för hur och varför modellen fungerar. 
Detta uttryck för en bristande principles-knowledge är inte något som bör ignoreras enligt 
Rogers (ibid.); otillräcklig kunskap kring hur och varför en innovation fungerar kan skapa 
problem för en fullvärdig användning av denna och innovationen riskerar att användas fel 
eller att användningen upphör. Dessa skilda uppfattningar om RBM-modellens 
mottaglighetsprincip kan utifrån denna diskussion således även kunna kopplas ihop med den 
diskussion som fördes under rubrik 5.6 rörande utbildning; det kan tänkas att en bristfällig 
utbildning leder till en förlorad principles-knowledge som i sin tur skapar denna diskrepans 
mellan begreppen motivation och mottaglighet och denna möjliga oförståelse för 
mottaglighetsprincipen som beskrevs ovan. 
 
Dock framgick även en bild av att vissa av studiedeltagarna är väl införstådda i vad 
mottaglighetsprincipen innebär och att många av dessa såväl beskriver principen teoretiskt 
korrekt men också hur de använder den i arbetet. T.ex. uppvisar Kent en god förståelse för hur 
och varför RBM-principerna bör användas i arbetet och menar till och med att denna 
förståelse kan göra det ännu svårare för honom att tillämpa principerna. Rörande att försöka 
tillämpa mottaglighetsprincipen för lågriskklienter menar han bland annat att 
 

Så om jag tar då, de här lågriskarna, lågriskaren som kanske då har låga risker och behov men 
mottaglighet som är jättehög, och då måste jag ju dämpa den här mottagligheten! (skrattar)….  
(Kent exemplifierar vad en lågriskklient kan säga) Ja, men jag vill ju veta varför det blev 
såhär! Och jag skulle ju vilja gå program och dittan och dattan, för jag vill ju inte hamna här 
igen, och både det ena och det andra… Och så får man liksom balansera det där insatsmässigt 
för den här klienten utifrån att man faktiskt vet att här kan jag ju faktiskt stjälpa klienten, om 
jag gör för stora åthävan med honom eller henne, så att det är ju klurigt, det där med 
mottaglighetsprincipen. 

 
Kents citat kan således ses som ett uttryck för att det finns svårigheter i att tillämpa just 
mottaglighetsprincipen, även om man är fullkomligt införstådd i hur och varför den bör 
tillämpas, t.ex. att det inte endast berör klientens motivation. Kent visar här på att han har en 
god how-to knowledge, alltså att han påvisar kunskap i hur modellen ska användas (Rogers, 
1995, s.165f). Han visar även på att han har god principles-knowledge; t.ex. genom att han 
tydligt redogör för varför lågriskklienter inte bör motta högintensiv behandling. Detta är något 
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som tyder på att han har kunskap i det som tidigare forskning (Andrews & Bonta, 2017, 
s.179f) har visat på; att högintensiv behandling av lågriskklienter kan ha en kontraproduktiv 
effekt. Detta citat kan således tänkas ytterligare problematisera den diskussion som Lisa för 
rörande att hon upplever det som negativt att det finns frivårdsinspektörer som inte förstår vad 
mottaglighetsprincipen innebär och att denna oförståelse kan påverka arbetet med klienten. 
 
5.10 Synen på RBM-modellen som ”Good enough” och ”bättre än 

ingenting” 
I kategorierna ovan har vi bland annat berört hur RBM-modellen har skapat en bättre struktur 
i arbetet, en tydlighet i hur arbetet bör ske och ett tydligare fokus på vad arbetet ska rikta sig 
in på, men också vilka svårigheter som kan uppstå i arbetet samt vilka osäkerheter 
studiedeltagarna har identifierat i arbetet. I våra samtal har dock en aspekt rörande 
frivårdsinspektörernas erfarenheter av att använda RBM-modellen återkommit vid flertalet 
tillfällen, en aspekt som vi anser är så pass ofta återkommande att vi väljer att här kategorisera 
den som en fristående kategori. 
 
En klar majoritet av frivårdsinspektörerna har antagit en inställning till RBM-modellen och 
användandet av denna som ”good enough”, en tanke om att modellen och användningen av 
denna, även om den enligt studiedeltagarna inte är perfekt och fulländad, är det bästa man har 
för tillfället och att det är bättre än ingenting. Frivårdsinspektör Lisa är en av de 
studiedeltagare som främst sätter ord på att RBM-modellen är ”good enough”. Hon menar 
rörande frivårdens implementering av modellen bland annat att 
 

Jag kan tänka att det är mycket, mycket mer hjälpsamt istället för att göra ingenting alls…. 
Det är bättre än ingenting, men vi är inte i mål…. Och sen tänker jag att jag gör så gott jag kan 
med den kunskap jag har. Jag tänker att det kommer ny forskning, det kommer nya rön, det 
kommer nya sätt att arbeta på och det ska man liksom ta till sig så mycket som möjligt, men så 
tänker jag, good enough…. Jag tänker att det är där vi är nu, det är det bästa vi har. 

 
Lisas citat förkroppsligar ytterligare vad vi även har upplevt i samtal med de andra 
studiedeltagarna, speciellt med de som har många års erfarenhet av att jobba inom Frivården. 
Även Kent visar på samma inställning till modellen när han jämför med hur det var innan man 
använde sig av de tre huvudprinciperna, speciellt riskprincipen, i frivårdsarbetet. Han menar 
att  
 

Förut då… var det ju ofta att det var lite såhär, mer eller mindre kvalificerat tyckande kring 
klienten…. Det här med riskbedömningar är ju inte lätt, de vet ju ni! Det är ju inte lätt, 
träffsäkerheten är ju, får vi säga, något bättre än slumpen brukar man väl kalla den, 
träffsäkerheten i riskbedömningen… Och då tror jag ändå att vi börjar diskutera mer rätt saker 
nu än vad vi gjorde tidigare, ja, men, bra, då är vi på väg. Sen är det inte perfekt och det 
kommer det kanske inte heller att bli, det här riskbedömningsinstrumentet, men vi är på väg att 
i varje fall diskutera rätt områden och rätt faktorer kring klienten… Det är min känsla ändå, att 
vi är på väg att diskutera rätt saker. 



 

 36 

Kent upplever här att användandet av RBM-modellen och dess tre huvudprinciper är ett steg i 
rätt riktning, även om han ser brister i såväl modellen i sig som hur den används. Såväl Kent 
som Lisa är frivårdsinspektörer som har många års erfarenhet av att arbeta inom Frivården 
och har således fått en inblick i hur det var att jobba innan modellen implementerades i den 
svenska Kriminalvården. Dock är denna tanke om ”good enough” till och med något som 
även framkommer i samtalet med Eva, frivårdsinspektören som vid intervjutillfället nyligen 
genomgått grundutbildningen för att påbörja sitt arbete med RBM-modellen. Även Eva 
menade att ”Det är bättre, det är bättre att man gör såhär än att man bara gör som man har 
gjort förr, det är en god bit på vägen, om man säger så”.  
 
Sammantaget ser vi att denna syn på RBM-modellen som ”good enough” och ”bättre än 
ingenting” är något som tycks genomsyra flertalet av våra samtal med studiedeltagarna. 
Utifrån detta går det här att se att flertalet av våra studiedeltagare har gjort och fortfarande gör 
klara betänkanden och bedömningar rörande RBM-modellens relativa övertag i jämförelse 
med andra äldre arbetssätt; t.ex. i hur Kent beskriver sin inställning till modellen i förhållande 
till ”hur det var förr” och att det ändå är bättre än de ”kvalificerade gissningar” som brukade 
användas. Dessa uttryck för ”good enough” som intervjudeltagarna ibland återkommer till kan 
ses som att dessa antar vad Rogers (1995, s.168) menar är en attityd gentemot innovationen; 
något som betecknar den andra fasen i the innovation-decision process, persuasion-fasen. 
Ovan i denna text berörde vi hur RBM-modellens bidrag till struktur, tydlighet och fokus i 
arbetet är något som kan ha bidragit till att frivårdsinspektörerna i denna studie har antagit en 
inställning till innovationen som gynnsam. Utifrån t.ex. Kents citat ovan kan det rimligtvis 
resoneras att även frivårdsinspektörernas tankar kring RBM-modellens upplevda relativa 
övertag i jämförelse med äldre arbetssätt är något som har haft en betydande effekt på deras 
syn på användningen av modellen som gynnsam. 
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6. Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka svenska frivårdsinspektörers erfarenheter av att 
använda RBM-modellen. Genom våra två frågeställningar ämnade vi att få svar på dels hur 
frivårdsinspektörernas erfarenheter ser ut rörande de tre principerna dels vilka faktorer och 
omständigheter som kan förklara dessa erfarenheter. 
 
De flesta frivårdsinspektörer som vi har kommit i kontakt med under denna studie har alla 
närbesläktade erfarenheter av RBM-modellen och arbetet efter de tre huvudprinciperna. Detta 
kan bland annat skönjas i de erfarenheter som har framkommit rörande frivårdsinspektörernas 
användning av riskprincipen. Studiedeltagarna har här uttryckt att arbetet med 
riskbedömningar har underlättats genom att RBM-modellen har bidragit med en struktur, 
tydlighet och fokus. Denna positiva inställning som studiedeltagarna visar anser vi är en 
stärkande faktor för modellens implementering i verksamheten. Detta grundar vi i kopplingen 
vi drar mellan frivårdsinspektörernas positiva erfarenheter och Rogers (1995, s.167f) 
innovation decision process samt dess andra fas, persuasion. Frivårdsinspektörernas positiva 
erfarenheter av RBM-modellen verkar stärkande för denna persuasion och påverkar enligt vår 
teoretiska utgångspunkt deras syn på RBM-modellen som en gynnsam innovation som har 
påverkat det praktiska arbetet positivt. Ytterligare faktorer som framkom under de samtal vi 
hade med frivårdsinspektörerna är den kollegiala konsensusen och RBM-modellens relativa 
övertag mot tidigare arbetssätt, två faktorer som vi också anser har påverkat studiedeltagarna i 
enlighet med persuasion-fasen och deras inställning till innovationen som gynnsam. 
 
Samtidigt framkommer en bild av att frivårdsinspektörerna ser svårigheter i hur man ska 
bedöma risken för klienter med t.ex. psykisk ohälsa, missbruk eller funktionsnedsättningar. 
Det var även tydligt att frivårdsinspektörerna i studien såg behovsprincipen som starkt 
sammankopplad med riskprincipen. Denna koppling belystes t.ex. av studiedeltagarnas 
erfarenheter av att RBM-modellens bidrag till tydlighet rörande riskbedömning även bidrog 
till en tydlighet i behovsbeskrivningarna; att arbetet lättare kunde fokuseras på det området 
som var av vikt för varje individuell klient. 
 
Frivårdsinspektörernas erfarenheter av att arbeta med mottaglighetsprincipen gick dock mer 
isär. Under intervjuernas gång framkom det en bild av att flera av frivårdsinspektörerna hade 
skilda uppfattningar om vad mottaglighet innebär i praktiken; något vi fann märkligt, då 
erfarenheterna av risk- och behovsprincipen till stor del är överensstämmande mellan 
studiedeltagarna. Här återfinns t.ex. vissa organisatoriska hinder som en förklarande faktor till 
erfarenheterna kring mottaglighetsprincipen. En av intervjupersonerna tog upp 
organisatoriska strukturer i form av t.ex. misskötsamhetspolicys och regler kring 
myndighetslokaler som något som hindrar hennes möjligheter att fullvärdigt tillämpa 
mottaglighetsprincipen i sitt arbete. En annan frivårdsinspektör ansåg, i kontrast till detta, att 
de organisatoriska strukturerna är en bidragande faktor till ett bättre arbete med klienternas 
mottaglighet då dessa bidrar med förutsägbarhet. Vissa författare (Singh et al., 2014; Brogan 
et al., 2015) menar att tidigare forskning bland annat lyft att olika användare ser olika på 
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principerna och t.ex. användbarheten i dessa. Denna studies resultat pekar här i en liknande 
riktning, t.ex. när det gäller mottaglighetsprincipen och studiedeltagarnas skilda erfarenheter. 
 
Det framkom en bild av att den utbildning som frivårdsinspektörerna har mottagit rörande 
RBM-modellen till stor del lägger grunden för deras praktiska implementering av modellen. 
Här framhåller studier från den tidigare forskningen utbildning som centralt för ett korrekt 
genomförande och en god implementering av RBM-modellen (Haqanee et al, 2015; Andrews 
& Bonta, 2017). Frivårdsinspektörernas erfarenheter av den interna utbildning de har mottagit 
rörande modellen visar på att vissa studiedeltagare anser att utbildningen ger grundläggande 
kunskaper i RBM-modellen och hur man tillämpar denna i det dagliga arbetet, men att det 
finns mer att önska, både gällande djup och bredd på den utbildning som ges. Andra 
studiedeltagare ger uttryck för att de anser att utbildningen är bristfällig och att de inte fått de 
verktyg de behöver i arbetet. Vi resonerar här att våra fynd går i linje med vad den tidigare 
forskningen påvisat, främst då även vi har funnit att erfarenheter rörande en bristande 
utbildning har lett till att vissa frivårdsinspektörer upplever osäkerhet i arbetet. Denna 
utbildning är en av de främsta kopplingar vi har gjort till det teoretiska ramverk som teorin 
om innovationsspridning presenterar. Vi har här t.ex. dragit kopplingen mellan 
frivårdsinspektörernas erfarenheter av den interna utbildningen och de olika former av 
kunskap som presenteras i det teoretiska ramverket. Att frivårdsinspektörerna har skilda 
uppfattningar kring vad mottaglighetsprincipen innebär är oroväckande, speciellt då 
mottaglighetsprincipen utgör en omfattande del av RBM-modellens helhet. Vi kan här inte 
poängtera nog att det praktiska arbetet med modellen påverkas av vilken uppfattning man som 
frivårdsinspektör har kring innebörden av begreppet mottaglighet. Vi resonerar här att den 
risk som finns för ett felaktigt användande av mottaglighetsprincipen påverkas av en bristande 
principles-knowledge, en kunskapslucka som skapas av en bristande utbildning. Här kan 
således kritik riktas mot den grundutbildning som ämnar att ge frivårdsinspektörerna den 
kunskap och de verktyg de behöver för att arbeta med RBM-modellen. Detta är något som 
även bör förhållas till ett av Kriminalvårdens främsta uppdrag; att förebygga återfall i 
brottslighet. RBM-modellen kan, som ovan nämnts, ses som en av myndighetens 
huvudstrategier för att genomföra detta uppdrag. Vi resonerar att detta är något som 
ytterligare belyser vikten av att en korrekt användning av modellen är central för 
Kriminalvården som myndighet och verksamhet; en felaktig användning av RBM-modellen 
och dess principer riskerar att inskränka myndighetens möjligheter till att genomföra 
uppdraget.  
 
Frivårdsinspektörernas syn på RBM-modellen som ”good enough” kan som ovan nämnts ses 
som ett uttryck för studiedeltagarnas betänkanden rörande modellens relativa övertag över 
andra, oftast äldre, arbetssätt. Denna genomgående inställning gentemot modellen kan även 
resoneras vara ett uttryck för hur tankeströmningen om ”What Works”, baserat på 
studiedeltagarnas erfarenheter, kan ha förändrats. Denna förändring kan sägas ligga i hur 
RBM-modellen har framhävts som den praktiska tillämpningen av ”What Works” men att 
studiedeltagarna främst ser modellen som ”good enough; bra nog och det bästa man har. 
Frivårdsinspektör Lisa framhäver hur hon anser att ”det är bättre än ingenting, men vi är inte i 
mål”. Detta kan tänkas vara ett uttryck för den situation hon upplever att verksamheten 
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befinner sig i idag; en mellanfas där man kanske inte längre står kvar på ruta ett men där man 
heller inte riktigt än når fram till den bild av återfallsreducerande åtgärder som ”What Works” 
en gång målade upp. 
 
Vi har i denna studie genomfört en kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta 
innehållet i intervjutranskriberingarna. Det kan tänkas att en latent innehållsanalys hade belyst 
andra förklaringsfaktorer till frivårdsinspektörernas erfarenheter; främst då denna möjliggör 
för forskaren att göra friare tolkningar av materialet, t.ex. genom att undersöka och tolka den 
underliggande meningen i texten (Granheim & Lundman, 2004, s.106). Denna latenta 
innehållsanalys hade med största sannolikhet resulterat i en annan tolkning av samtalen med 
studiedeltagarna, där ett större fokus kanske hade legat på hur våra intervjupersoner sagt det 
som sades. Utifrån detta är det än en gång på plats att tydliggöra att de resultat som denna 
studie har påvisat är betingade av den analysmetod vi använt oss av, och i den kvalitativa 
innehållsanalysens fall, hur vi som forskare oundvikligen tolkat det som framkommit (ibid.) 
 
6.1 Förslag på framtida forskning 
Baserat på de resultat som har framkommit i denna studie så anser vi att det finns ett flertal 
relevanta områden som framtida forskning kan fokusera på och fördjupa sig i. Vi vill även här 
påpeka att det teoretiska ramverk som teorin om innovationsspridning presenterar, enligt oss, 
förtjänar en fortsatt användning inom det kriminologiska forskningsfältet i enlighet med vad 
Klinger (2003) menar; främst då vi ser en stor användbarhet i de begrepp som teorin 
presenterar, speciellt om man ämnar att undersöka implementeringen av innovationer. 
 
I denna studie är det just användarna av RBM-modellen som har stått i fokus. Vi har bland 
annat funnit att en stor del av våra resultat rörande frivårdsinspektörernas erfarenheter och 
upplevelser av att arbeta med modellen i mångt och mycket går i linje med vad den tidigare 
forskningen har belyst. Dock har det även framkommit tillfällen där våra resultat skiljer sig åt 
från den tidigare forskningen. Vi anser här att det kan vara av intresse för den framtida 
kriminologiska forskningen att med hjälp av kvalitativ forskningsmetodik ytterligare 
undersöka hur återfallsreducerande åtgärder, som RBM-modellen, faktiskt omsätts i praktiken 
och hur de som arbetar med den specifika åtgärden i sin vardag ser på användningen av 
denna, kanske med hjälp av det teoretiska ramverk som teorin om innovationsspridning 
presenterar. Den kvalitativa forskningen har möjligheter att närmare undersöka och ytterligare 
nyansera de fynd som kvantitativ forskning oftast lyfter. Även Andrews och Bonta (2017, 
s.272) diskuterar den forskning som har genomförts på ämnet rörande t.ex. 
implementeringsproblematik och summerar sin diskussion bland annat i tanken om att studier 
som undersöker användarnas praktiska implementering av modellen och vilka faktorer som 
kan förbättra denna implementering har möjlighet att skapa insikt i hur man på ett effektivt 
sätt kan överföra teoretisk kunskap till praktisk tillämpning, eller som författarna uttrycker 
sig; ”to bridge the gap between research and practice” (Andrews & Bonta, 2017, s.242). 
 
Något som samtliga frivårdsinspektörer vidare har berört i denna studie är Kriminalvårdens 
interna utbildningar rörande RBM-modellen. Det har i såväl tidigare forskning som i denna 
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studie framkommit en bild av utbildning som central för den praktiska implementeringen av 
RBM-modellen i kriminalvårdsverksamhet. Vi anser här att det är av vikt att i framtida studier 
närmare se över den RBM-relevanta utbildning som ges inom den svenska kriminalvården; 
specifikt om man ämnar att, likt Haqanee et al. (2015), undersöka orsakerna till ett 
”implementation gap”. Precis som Haqanee et al. (2015, s.55) menar, kan en användning av 
kvalitativ forskningsmetodik skapa en unik möjlighet att producera en mer djupgående och 
mångfacetterad kunskap än vad traditionellt kvantitativ sådan kan. Det är även möjligt att 
framtida forskning kan anta ett kritiskt synsätt och göra ett försök att utvärdera 
Kriminalvårdens interna utbildningar genom såväl kvalitativ som kvantitativ 
forskningsmetodik. Ett exempel på en sådan studie kan vara att undersöka utbildningens 
effekter på följsamheten till modellens teoretiska principer när modellen ska omsättas i 
praktisk verksamhet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Sökningsförfarande rörande tidigare forskning 
Vi har eftersökt internationellt publicerad forskning utifrån två av de faktorer som vi har 
bedömt som mest relevanta för vår studie: ett fokus på modellanvändarna och implementering 
av RBM-modellen i praktisk verksamhet. Vårt urval av studier skedde således från två 
forskningsområden: (1) forskning som berör modellanvändarnas erfarenheter samt (2) 
forskning som berör RBM-modellens praktiska implementering. Urvalet specificerades 
ytterligare i och med vårt val att använda oss av ett krav på att alla studier skulle vara ”peer-
reviewed”. 
 
Urval av forskning om modellanvändarnas erfarenheter 
Samsöktjänsten Discovery användes för att identifiera forskning som berör RBM-modellens 
användare och dessa individers erfarenheter av att använda modellen. Sökorden kombinerades 
med kravet att alla framkomna texter skulle vara ”peer-reviewed”. Vid manuell genomgång 
av resultatet från sökningen ”risk need responsivity officer” (66 studier) var det en studie som 
vi bedömde passade in i det första forskningsområdet i vårt urval: 

- Making ”What Works” Work: Examining Probation Officers’ Experiences Addressing 
the Criminogenic Needs of Juvenile Offenders av Haqanee et al. (2015). 

 
Urval av forskning som berör RBM-modellens praktiska implementering 
I samsöktjänsten Discovery användes sökorden ”risk need responsivity application” i 
kombination med kravet på att alla framkomna texter skulle vara ”peer-reviewed”. Vid 
manuell genomgång av resultatet från sökning (126 studier) var det två studier som vi 
bedömde passade in i det andra forskningsområdet i vårt urval: 

- An appraisal of the of the risk-need-responsivity (RNR) model of offender 
rehabilitation and it’s application in correctional treatment av Polaschek (2012). 

- Applying the Risk-Need-Responsivity (RNR) model to Juvenile Justice av Brogan et al. 
(2015). 

 
Urval av forskning som identifierades genom andra studiers litteraturförteckningar 
Flertalet relevanta artiklar och publikationer hittades även i de framtagna studiernas 
litteraturförteckningar. Andrew och Bontas publikation ”The Psychology of Criminal 
Conduct” i olika upplagor identifierades i en majoritet av de studier och publikationer vi har 
läst. I och med publikationens popularitet valde vi att uppsöka den senaste fysiska upplagan 
(2017) vid Högskolan i Gävles (HiG) bibliotek och insåg snart att verket är centralt för en 
studie som behandlar RBM-modellen. Följande studier identifierades i andra studiers 
litteraturförteckningar. Genom en manuell genomgång av dessa studiers abstrakt kunde dessa 
bedömas som relevanta och aktuella för vår studie. 

- Studien From Risk Assesment to Risk Management: Matching Interventions to 
Adolescent Offenders Strenghts and Vulnerabilites av Singh et al. (2014) 
identifierades i Brogan et al. (2015) litteraturförteckning. 



 

 44 

- Studien Reconstructing the Risk-Need-Responsivity model: A theoretical elaboration 
and evaluation av Ward et al. (2007) identifierades i Brogan et al. (2015) 
litteraturförteckning. 

- Porporinos studie från 2010 (Bringing sense and sensitivity to corrections: From 
programmes to fix offenders to services support desistance) identifierades i Polascheks 
studie (2012). Dock fanns det ej möjligheter att få tillgång till denna studies fulla text; 
således är den refererad till som en sekundärkälla i Polascheks text. 

 
Under studiens planering gjorde vi även sökningar för att kontrollera vårt val av teoretisk 
utgångspunkt; främst för att se om och på vilket sätt andra kriminologiska studier har 
tillämpat teorin om innovationsspridning. Genom en sökning av ”diffusion of innovations 
criminology” i samsökningstjänsten Discovery framkom 103 studier. Vid manuell genomgång 
av dessa sökresultat fann vi Klingers text från 2003, ”Spreading diffusion in criminology”. I 
denna texts litteraturförteckning fann vi Weiss studie från 1997 samt Grattet, Jennes och 
Currys studie från 1998, som båda har använts för att exemplifiera kriminologiska studier som 
tillämpat teorin om innovationsspridning. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Nedan följer den intervjuguide som samtliga intervjuer i studien har utgått från. 
 
Inledande frågor: 

- Hur gammal är du? 
- Hur länge har du jobbat som frivårdsinspektör? 
- Har du stött på RBM-modellen innan denna tjänst? 
- Har du någon tidigare högskole- eller universitetsutbildning? 
- Har du mottagit någon/några specifika utbildningar i det aktuella området rörande 

RBM-modellen? 
 

Tema 1: Riskprincipen 
Fråga 1: Berätta lite om dina erfarenheter av att använda riskprincipen i ditt arbete. Vad 
innebär den för dig? 
 
Fråga 2: Berätta lite om dina erfarenheter av eventuella hinder i att använda riskprincipen i 
ditt arbete. 
 
Fråga 3: Berätta lite om dina möjligheter att använda riskprincipen i ditt arbete. 
 
Fråga 4: Berätta om en situation där du upplevde att det fungerade bra att använda 
riskprincipen. 
 
Fråga 5: Berätta om en situation där du upplevde att det fungerade mindre bra att använda 
riskprincipen. 
 
Tema 2: Behovsprincipen 
Fråga 1: Berätta lite om dina erfarenheter av att använda behovsprincipen i ditt arbete. Vad 
innebär den för dig? 
 
Fråga 2: Berätta lite om dina erfarenheter av eventuella hinder i att använda behovsprincipen i 
ditt arbete. 
 
Fråga 3: Berätta lite om dina möjligheter att använda behovsprincipen i ditt arbete. 
 
Fråga 4: Berätta om en situation där du upplevde att det fungerade bra att använda 
behovsprincipen. 
 
Fråga 5: Berätta om en situation där du upplevde att det fungerade mindre bra att använda 
behovsprincipen. 
 
Tema 3: Mottaglighetsprincipen 
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Fråga 1: Berätta lite om dina erfarenheter av att använda mottaglighetsprincipen i ditt arbete. 
Vad innebär den för dig? 
 
Fråga 2: Berätta lite om dina erfarenheter av eventuella hinder i att använda 
mottaglighetsprincipen i ditt arbete. 
 
Fråga 3: Berätta lite om dina möjligheter att använda mottaglighetsprincipen i ditt arbete. 
 
Fråga 4: Berätta om en situation där du upplevde att det fungerade bra att använda 
mottaglighetsprincipen. 
 
Fråga 5: Berätta om en situation där du upplevde att det fungerade mindre bra att använda 
mottaglighetsprincipen. 
 
Tema 4: RBM-modellen i sin helhet 
Fråga 1: Berätta lite, anser du att du har tillräckliga kunskaper om RBM-modellen? 
Följdfrågor: Koppla till eventuell speciellt utbildning? Vad saknar du? Hur menar du? 
Beskriv, förtydliga! 
 
Fråga 2: Kan du berätta lite om dina erfarenheter av hur dina arbetskamraters inställning till 
att använda RBM-modellen är? Följdfrågor: Varför tror du det är så? Hur menar du? Beskriv, 
förtydliga! 
 
Fråga 3: Avslutningsvis, är det något du vill berätta om dina erfarenheter av att arbeta med 
RBM-modellen som vi hittills inte tagit upp? 
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Bilaga 3: Elektroniskt informationsbrev till studiedeltagare 
Nedan följer det elektroniska informationsbrev som skickades ut till de studiedeltagare som 
uttryckt intresse av att delta i studien. Samma informationsbrev skickades ut till samtliga 
studiedeltagare. Högskolan i Gävles emblem har här uteslutits från dokumentets sidhuvud. 

 
Förfrågan om att delta i en studie om dina erfarenheter av att arbeta med RBM-
modellen inom Kriminalvården. 
 
Hej!  
Den aktuella studien är ett examensarbete och är en del av utbildningen till 
utredningskriminolog vid Högskolan i Gävle (HiG). Syftet med studien är att studera svenska 
frivårdsinspektörers erfarenheter av att använda risk, behov och mottaglighetsmodellen 
(RBM-modellen). Vi frågar härmed om du, i egenskap av frivårdsinspektör, vill delta i 
studien genom att ställa upp på en intervju om dina erfarenheter av att använda modellen. 
Intervjun kommer mer specifikt att behandla dina erfarenheter av att använda de tre 
huvudprinciperna i RBM-modellen samt modellen i sin helhet. 
 
Ett eventuellt deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, utan att en 
förklaring måste ges. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter och kommer, med ditt 
godkännande, att spelas in, transkriberas samt avidentifieras. Allt material som framkommer i 
intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och dina svar kommer att behandlas så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 
 
Allt material som berör studien kommer att förvaras på en lösenordskyddad USB-sticka som 
de huvudansvariga för studien, Jim Bergman och Tomas Gullberg, kommer att ha tillgång till. 
Ingen förutom handledare och examinator kommer att kunna ta del av det insamlade 
materialet under studiens gång. Materialet kommer endast att användas i den aktuella studien. 
 
När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i 
Gävle (HiG). Allt insamlat datamaterial kommer att raderas efter att studien blivit godkänd. 
Om du önskar kommer du att ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia 
av arbetet när det är färdigt och godkänt. 
 
Huvudansvariga för denna studie är Jim Bergman och Tomas Gullberg. Handledare vid 
Högskolan i Gävle är Erik Häggström. Har du några frågor rörande studien är du varmt 
välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Vänligen, 
 
Jim Bergman , student Tomas Gullberg, student Erik Häggström, universitetsadjunkt 
Email  email  email
telefon  telefon  telefon 
 


