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    Check: IRK          Datum:___________________.

Check: IRK (Initial Riskbedömning för Kriminalitet) är en kortfattad checklista över forskningsbaserade 
riskfaktorer för kriminellt beteende, för användning på målgruppen ungdomar och vuxna, från ca 13 års ålder. 
Syftet med Check: IRK är att checka av forskningsbaserade riskfaktorer för kriminalitet hos en individ och på så 
sätt kunna göra en initial bedömning av risk för kriminalitet, exempelvis som beslutstöd inför beslut om 
insatser bör erbjudas individen/familjen. Exempel på användare: skolpersonal, polis, socialtjänst, psykiatri, mfl. 
OBS! Använd och kommunicera resultat av checklistan på ett professionellt och nyanserat sätt. 

Namn och personnummer på individ som bedöms: __________________________________________. 
Namn och verksamhet på den som fyllt i denna Check: IRK: _________________________________________. 

Vad är anledningen till att du fyller i denna Check: IRK?           LUL 6 §      ❑ LUL 34 § ❑ SOL 14:1

Riskfaktorer. (Om en eller flera aspekter av riskfaktorn misstänks 

finnas eller med säkerhet finns, kryssas Ja). Ja Nej Vet ej 

1. Kriminalitetshistorik
Finns kriminellt beteende (även om inte lagförd)? Är det frekvent?
Finns allvarlig brottslighet, våldsinslag? Finns flera olika typer av
brott? Finns kopplingar till kriminella grupperingar? Tidig debut
(innan 12 års ålder)?

❑ ❑ ❑

2. Problematiska personlighetsdrag
Finns impulsivitet, behov av omväxling/rastlöshet, aggressivitet,
irritabilitet, lögnaktighet, empatibrist/känslokyla?

❑ ❑ ❑

3. Negativa attityder och tankesätt
Finns attityder, värderingar, tankesätt som understödjer och/eller
rättfärdigar kriminalitet eller annat destruktivt beteende?

❑ ❑ ❑

4. Negativa relationer
Finns umgänge/kontakter med andra som begår eller attitydmässigt
stödjer brott och/eller väldigt lite kontakter/umgänge med andra
med positiva attityder och vanor?

❑ ❑ ❑

5. Användande av alkohol eller andra droger
Finns ett återkommande användande av alkohol eller andra droger?

❑ ❑ ❑

6. Negativa familjerelationer
Om ungdom: Är kunskapen om ungdomen hos vårdnadshavare
bristfällig, föräldrarna hårda/våldsamma mot ungdomen, konflikt
mellan ungdomen och vårdnadshavare? Om vuxen: Konfliktfull
relation med partner eller egna barn och/eller har inga relationer alls
med familj?

❑ ❑ ❑

7. Problem i skola/arbete
Finns bristfälliga prestationer, och/eller låg grad av anknytning eller
låg grad av tillfredställelse med skola eller arbete?

❑ ❑ ❑

8. Brist på positiva fritidsaktiviteter
Finns det en brist på regelbundna positiva intressen, fritidsaktiviteter?

❑ ❑ ❑

Total summa (antal Ja): 
Vägledning för bedömning 

Forskning visar att: Kriminalitetshistorik är generellt den starkaste riskfaktorn. Finns frekvent brottslighet, 

våldsinslag och/eller varierad brottslighet och/eller tidig debut (innan 12 års ålder) är risken betydande för 

fortsatt kriminalitet. Kopplingar till kriminella grupperingar kan också höja risken. Ju fler riskfaktorer desto 

högre risk för kriminalitet. Individer med flera och utpräglade riskfaktorer bör ha hög prioritet för insatser. 

Övrig vägledning 

Om allvarliga, akuta problem finns, även om enskilda och få, prioritera individen högt för insatser.  

Kommentarer/Förslag på åtgärder: 

. 

OBS! Om används som grund för en formell anmälan (t.ex. SOL:14), beskriv kortfattat och konkret i en bilaga de 

riskfaktorer som är kryssade Ja.
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