
Arbetsdrift för vem ?
Hur marknadsföra 
arbetsdriftens tjänster ?



• Huvudkontor i Norrköping 

• Sex regioner

• Budget på 8.1 miljarder SEK

• Transport service (NTE)

• Ca 10000 anställda

• 33 häkten, 48 anstalter och 34  

frivårdskontor 

Organisation



Kriminalvården Sverige
Fördelning av interner 2016

3 800 på
anstalt

1 600 på
häkte

11 000
inom

frivården



Anstalt

• Verkställighet under sex månader: Intensiv 

övervakning med fotboja finns som alt. 

(Ansökningsprocess)

• Verkställighet mer än sex månader: 

Avtjänas på anstalt

• Mer än 4 års verkställighet: 

Riksmottagningen, Kumla (Hinseberg)

• Säkerhetsklasserna 1-3

• Fördelning av interner 2017

• 1362 klass 1

• 2106 klass 2

• 796 klass 3

• 70 % < 6 mån, 54 % < 4 mån



Könsfördelning bland interner

Män 89%

Kvinnor11%



Verksamheter inom anstalt

14 %

35 %

23 %

4 %

21 %

3 %
0 % Vuxenutbildning

Arbetsdrift

Service

Behandlingsprogram

Annan strukturerad verksamhet

Annan betald verksamhet

Frigång



Arbetsdrift – en viktig del av 
verkställighetsinnehållet 
inför ett återvändande?



Arbetsdriftens syfte och art

– Ett gemensamt syfte att tillsammans med övriga sysselsättningar 

bidra till ett för klienten kvalitativt utnyttjande av tiden på anstalt 

samt aktivt där så är möjligt bidra till att skapa anställningsbarhet

– Den centrala funktionen arbetsdrifts huvudfokus

Interna kunder

Småkunder

>100 tkr/kund, ca 100 kunder

>1 mnkr/kund, 17 kunder



Arbetsdriftens utmaningar

- Arbetsdriften måste tillsammans med övriga sysselsättningar bättre utgå 

från de intagnas behov istället för att utformas utifrån ..

Den 
intagnes 

behov
Tilldelad arbetsdrift

Anstalt Timing Språk
Risk-

bedömning

Avdelning
Verkställig-

hetstid
Prioriterad

grupp?



Arbetsdrift för vem ?

– I takt med fastighetsutvecklingen fastställa lokal verksamhets 

sysselsättning/arbetsdrift utifrån storlek/säkerhetsnivå samt …

Arbetsträning Önskat läge

Arbetsdrift

Gör om eller avveckla Arbetsdrift för vem ?

Klientnytta

Täckningsgrad50 % 

100 %



Arbetsdrift – Hur bli synliga?
Marknadsföringsaktiviteter



Marknadsföring

– Skapa ordning och reda inom arbetsdriften

– Kundavtal

– Utbildning (Arbetsledarutb i Örebro)

– Prissättning

– Investeringar

– Digitalisering (MPS, CRM..)

– Var vill vi synas ?

– Mässor 

– Krimnet

– Produktkatalog (KrimProd.se)

– Hur hitta kunderna ?

– Utbildning av arbetsledare



Frågor?


