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ABSTRACT  
 

The object of this essay was to illustrate and analyse what determines that a contract treatment 
investigation for a drug addict is initiated and what factors influence the investigation itself, 
from the probation service officer’s perspective. 
 
We selected the following two questions: 

• What does the probation service officer see as being the deciding factor for a contract 
treatment investigation to be initiated? 

• What questions appear in a contract treatment investigation and how do they influence 
the investigation, according to the probation service officer? 

 
To find answers to these questions we conducted interviews with 11 probation service 
officers, during November and December 2005, at three different locations across Skåne. We 
decided to use the qualitative method for collecting the data we needed.  
 
In our essay we came to the conclusion that the will and motivation of the client is a deciding 
factor whether or not a contract treatment investigation is to be initiated. An important 
collaborator in this process is the social services. According to the probation service officers, 
many of the problems that may appear in the co-operation are due to the tough economic 
constraints experienced by the social services. The probation service officers also believed 
that contract treatment is a good alternative sentence instead of imprisonment. 
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FÖRORD 
Processen att skriva uppsats har för oss varit en tid av stress, oro och frustration, samtidigt 

som det har varit mycket lärorikt, spännande och framförallt roligt. Denna uppsats hade inte 

blivit till utan hjälp från andra tillmötesgående personer. Därför vill vi passa på att tacka de 

frivårdsinspektörer som ställt upp på våra intervjuer där de frikostigt delat med sig av sina 

erfarenheter och tankar. Utan er hade det aldrig blivit en uppsats. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Alexandru Panican för allt stöd och all den hjälp vi känner 

att vi fått. Tack för alla tänkvärda inlägg i våra frågor som du tålmodigt svarat på.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive familjer. Tack Simon för ditt stöd och din 

uppmuntran. Tack Michael, Mathias, Patrik och Therese för er stöttning och support. Tack för 

att ni stått ut med oss under dessa månader när vi nästan avvisat och undvikit er för att all 

energi har gått åt till uppsatsen.  

 

Lund 2006 – 02 – 09 

 

Emma Håkansson     Anna-Karin Schlegel   
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1. INLEDNING  
 

1.1 Problemformulering  
I Forskningsbaserad narkomanvård: Handlingsplan och verksamhetsberättelse 2003 skriver 

kriminalvårdsstyrelsens centrala beredningsgrupp i drogfrågor, CDG, att kriminalvården varje 

år möter mellan 10 000-11 000 klienter som har ett narkotikamissbruk. Kriminalvårdens 

vision går ut på att klienterna ska få hjälp till att skapa sig ett liv utan droger och kriminalitet i 

det fria samhället. Denna föreställning sammanfattas i kriminalvårdens paroll, ”bättre ut” 

(Kriminalvårdens hemsida, 2005-11-30). Inom alla tre av kriminalvårdens 

verksamhetsområden, häkte, fängelse och frivård bedrivs arbete i syfte att bekämpa narkotika. 

Ca 4500 av de 10 000-11 000 klienter med narkotikamissbruk förekommer inom frivården. 

En av de grundläggande tankarna inom svensk kriminalvård är att frivårdspåföljder är att 

föredra framför fängelsestraff. Kontraktsvård är en av de frivårdspåföljder som är 

konstruerade för klienter som har ett alkohol- och eller narkotikamissbruk. Påföljden går ut på 

att då klienten genom behandling blir missbruksfri förhindras återfall i kriminalitet eftersom 

drogmissbruket anses vara anledningen till brottsligheten (Ibid.).  

 

Under 2004 utförde frivårdsinspektörer vid landets alla frivårdsmyndigheter sammanlagt 1380 

kontraktsvårdsutredningar. Av dessa 1380 dömdes 1368 personer till kontraktsvård 

(Kriminalvårdens hemsida, 2005-11-29). Gemensamt för alla de personer som blev dömda till 

kontraktsvård under 2004 är att de uppfyllt de formella kriterierna för kontraktsvård. Detta 

innebär att de alla har begått ett brott med ett straffvärde som är lägre än två år samt att det 

finns en tydlig koppling mellan det begångna brottet och ett alkohol och/eller – 

narkotikamissbruk samt att de gått med på att genomgå behandling för sitt missbruk (KVVFS, 

2004:21). I en artikel i Helsingborgs Dagblad från 2002-12-21 kunde vi läsa om en 26-årig 

man som blivit dömd till skyddstillsyn med kontraktsvård efter att ha begått ett butiksrån. 

Mannen berättar att han begick rånet för att kunna betala av en skuld som han fått p.g.a. att 

han köpt narkotika. Denna artikel är ett exempel på hur det kan se ut när kontraktsvård döms 

ut. Med utgångspunkt i det här började vi fundera kring vad som sker innan 

domstolsförhandlingarna och som leder till att kontraktsvård föreslås och döms ut som 

påföljd. Det som vi närmare vill undersöka i vår uppsats är alltså vilka omständigheter som 

kan förekomma i en kontraktsvårdsutredning och vad det är som avgör att en 

kontraktsvårdsutredning överhuvudtaget inleds?  
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1.2 Syfte och frågeställningar    

Vårt syfte är att belysa och analysera vad som avgör att en kontraktsvårdsutredning för 

drogmissbrukare inleds och vilka faktorer som påverkar själva utredningen utifrån 

frivårdsinspektörens synsätt.  

 

Vi har valt följande frågeställningar:  

• Vad anser frivårdsinspektören vara avgörande för att en kontraktsvårdsutredning ska 

inledas?  

• Vilka faktorer förekommer i en kontraktsvårdsutredning och hur påverkar de 

utredningen enligt frivårdsinspektören?  

 

1.3 Centrala begrepp och avgränsningar  

I det här avsnittet kommer vi att förklara centrala begrepp i vår uppsats och klargöra de 

avgränsningar som vi har valt att göra.  

 

1.3.1 Droger och drogmissbruk 

När vi använder oss av begreppet droger innefattar detta både alkohol och narkotika. Med 

drogmissbrukare menar vi alltså personer som missbrukar alkohol och/eller narkotika. För att 

en kontraktsvårdsutredning ska kunna genomföras krävs det att den misstänkte frivilligt går 

med på detta (KVVFS 2004:21). Detta medför alltså att det är den misstänkte själv som i stor 

utsträckning avgör om han eller hon anser sig vara i behov av vård och definierar sin 

droganvändning som ett missbruk. Vi kan därför inte använda oss av någon exakt definition 

av begreppet drogmissbruk mer än det som anges i lagstiftningen då de personerna som kan 

bli aktuella för kontraktsvård misstänks för ett brott med en direkt eller indirekt koppling till 

dessa lagar. Vi har därför valt att utgå ifrån den rådande Narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) 

samt Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (SFS 2005:285). I Narkotikastrafflagen 

(SFS 1968:64) konstateras det att all icke-medicinsk hantering av narkotika är illegal och allt 

bruk betraktas som missbruk. När det gäller lagstiftningen för vad som betraktas som legal 

och illegal konsumtion av alkohol (SFS 2005:285) är detta kopplat till alkoholkonsumtion i 

samband med framförande av ett fordon.  

 

1.3.2 Personutredning 

Om en person misstänks och åtalas för ett brott där annan påföljd än villkorlig dom och böter 

kan bli aktuell utförs en personutredning av en frivårdsinspektör. Personutredningen är en 
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social utredning som innehåller en beskrivning av den misstänktes bakgrund, nuvarande 

situation samt hur han/hon ser på framtiden. Utredningen ska framförallt undersöka risken för 

återfall i brott, bedöma om det finns ett behov av övervakning och om klienten uppfyller 

förutsättningar för samhällstjänst eller kontraktsvård. Domstolen använder sig av 

personutredningen för att bestämma lämplig påföljd vid en ev. dom (Kriminalvårdens 

hemsida, 2006-01-18).  

 

1.3.3 Kontraktsvård och kontraktsvårdsutredning 

Den formella termen för kontraktsvård är skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Vi 

kommer dock fortsättningsvis endast att använda oss av begreppet kontraktsvård då det är 

detta begrepp som används av frivårdsinspektörerna och i de flesta källor som tar upp 

påföljden. Kontraktsvård är en frivårdspåföljd som används som ett alternativ till fängelse. 

Kontraktsvård kan innebära olika behandlingsalternativ både på institution och i öppenvård. 

Kontraktsvård omfattar förutom behandling även minst ett års övervakning. En 

kontraktsvårdsutredning är en utredning som syftar till att undersöka om klienten uppfyller 

förutsättningar för behandling, dvs. kontraktsvård (KVVFS 2004:21; Kriminalvårdens 

hemsida, 2006-01-18).    

 

1.3.4 Frivårdsinspektör  

De personer som ställt upp på intervjuer har alla yrkestiteln frivårdsinspektör och arbetar på 

ett frivårdskontor och utför kontraktsvårdsutredningar som en del av sina arbetsuppgifter. De 

flesta som arbetar som frivårdsinspektörer är utbildade jurister eller socionomer 

(Kriminalvårdens hemsida, 2006-01-19).  

 

1.3.5 Avgränsningar  

Kontraktsvårdsutredningar kan initieras för olika typer av missbruk såsom drogmissbruk, 

spelmissbruk, kleptomani samt sexualbrott (KVVFS, 2004:21). Vi har valt att inrikta oss på 

kontraktsvårdsutredningar som utförs för drogmissbrukare. Intervjupersonerna har 

informerats om vår avgränsning gällande drogmissbrukare men vi kan inte garantera att de har 

haft vår avgränsning i åtanke under hela intervjun. I vår uppsats har vi endast utgått från 

frivårdsinspektörernas perspektiv för att söka svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

har valt att inte blanda in övriga aktörers synsätt. Vi inriktar oss på tiden precis före en 

kontraktsvårdsutredning inleds samt utredningstiden fram till huvudförhandlingen i 
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tingsrätten då påföljden bestäms. Själva verkställighetsfasen av kontraktsvården är något som 

vi valt att inte ta upp.  

 

1.4 Metod och tillvägagångssätt 

 

1.4.1 Val av metod  

Efter att vi tagit del av tidigare forskning kring vårt ämne har vi inte funnit någon forskning 

med samma inriktning som vårt syfte. Den tidigare forskning som vi tagit del av behandlar 

frivård i sin helhet samt kontraktsvård som påföljd dock ej med samma utgångspunkt som vi 

har i denna uppsats. Den tidigare forskningen är alltså mindre relevant med hänvisning till 

vårt syfte. Den tidigare forskning som vi tittat närmare på behandlas mer utförligt under 

kommande rubrik: tidigare forskning och övrig litteratur. 

 

Det statistiska material som vi har tagit del av visar endast på vilken kategori av brott som 

begåtts av klienten som fått kontraktsvård men ger utöver detta inte någon utförligare 

information (Kriminalvårdens hemsida, 2005-10-24). Steinar Kvale (1997) skriver att den 

kvalitativa metoden syftar till att ge fasetterade skildringar av den intervjuades verklighet. 

Den kvalitativa metoden präglas av att forskaren har för avsikt att betrakta omvärlden ur den 

undersökta personens synvinkel och genom detta uppnå en djupare förståelse av det studerade 

(Holme & Solvang, 1997). Med anledning av ovanstående är vi av uppfattningen att den 

kvalitativa metoden i form av intervjuer kommer ge förståelse för de faktorer som avgör att en 

kontraktsvårdsutredning inleds. Vi anser även att den kvalitativa metoden kan ge insikt i vilka 

faktorer som påverkar själva utredningen enligt frivårdsinspektörernas synsätt och därför har 

vi valt att använda oss av kvalitativ metod.  

 

En av intervjuns styrkor är att den liknar det vardagliga samtalet och därmed är detta den 

metod där forskaren minst påverkar intervjupersonerna (Laursen, 1979 se Holme & Solvang, 

1997). Intervjun syftar även till att få fram nyanser av det undersökta ämnet för att få en bättre 

och djupare förståelse för det. Några svaga sidor med den kvalitativa metoden är dess 

svårighet att generalisera då undersökningen omfattar för få personer samt att dess resultat 

anses vara subjektiva och inte objektiva. Intervjuns resultat kan också tolkas olika beroende 

på vem som läser intervjuutskrifterna (Kvale, 1997).  
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1.4.2 Intervjuernas upplägg och genomförande 

Vid intervjutillfällena har vi båda medverkat och intervjuat en frivårdsinspektör. Endast vid 

ett tillfälle har två frivårdsinspektörer deltagit samtidigt. Anledningen till att vi utförde 

intervjun med två respondenter samtidigt i detta fall var att intervjupersonerna önskade detta. 

Vi valde att genomföra intervjun och är införstådda med hur det kan ha påverkat denna vilket 

vi redogör för längre fram i intervjuavsnittet. Intervjuerna har genomförts på respektive 

intervjupersons arbetsplats. Alla intervjuer har spelats in på en mp3-spelare för att få en så 

riktig bild av vårt insamlade material som möjligt att utgå ifrån i analysarbetet. Genom en 

inspelning av god kvalitet kan vi även få tillgång till citat som kan vara användbara för att på 

ett tydligt sätt belysa intressanta aspekter som kommit fram i vår undersökning (Lilja, Larsson 

& Mannheimer, 2005). Vi har valt att använda oss av strukturerade intervjuer. Vid varje 

intervjutillfälle har vi utgått ifrån en intervjuguide med ett antal frågor (se bilaga 1). 

Intervjuguiden har inte följts strikt, en del frågor har inte ställts och ordningsföljden har i 

vissa fall varierat då en del intervjupersoner själva tagit upp frågan innan vi ställt den. Alla 

våra respondenter har blivit informerade om uppsatsens syfte i samband med intervjuernas 

genomförande. Tre av intervjupersonerna har i förväg fått intervjuguiden skickad till sig då de 

önskat att få detta. Två av dessa tillhör de två frivårdsinspektörer som deltog vid samma 

intervjutillfälle. Anledningen till att vi skickat ut intervjuguiden i förväg till några av 

respondenterna samt hur detta kan ha påverkat intervjuerna kommer vi att diskutera i 

anslutning till stycket nedan som beskriver hur intervjuguiden utformats. I intervjuns 

slutskede har intervjupersonerna givits möjlighet att själva ta upp frågor och tankar kring 

intervjuämnet som de funderat på.  

 

Vid utformningen av frågorna i intervjuguiden har vi utgått ifrån Kvales (1997) 

rekommendationer kring vad forskaren bör ha i åtanke då dessa bestäms. Författaren tar upp 

två olika särdrag för intervjufrågor, det första är hur frågan kan kopplas till intervjuämnet, 

vilket han benämner som tematiskt. Det andra är hur pass dynamisk frågan är vilket innebär 

hur frågan inverkar på samspelet mellan intervjupersonen och intervjuaren. Vi har försökt 

skapa frågor som i enlighet med Kvales rekommendationer är både tematiska samt dynamiska 

för att få en så bra utgångspunkt som möjligt för våra intervjuer. Våra frågor har formulerats 

som öppna frågor för att så lite som möjligt styra våra intervjupersoner och ge dem möjlighet 

att själva utveckla sina svar. Vi har alltså strävat efter att undvika frågor som är konstruerade 

som påståenden. En del frågor i intervjuguiden är likartade med avsikten att få fram så mycket 

information som möjligt.   
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Något annat som Kvale tar upp är att då frågorna konstrueras bör även hänsyn tas till hur 

analysarbetet är tänkt att se ut. Vi har utformat vår intervjuguide efter olika teman och 

underfrågor, både för att underlätta för oss att få fram relevanta uttalanden kopplat till vårt 

syfte och frågeställningar. Vi har även gjort detta för att underlätta analysarbetet genom att 

redan på ett tidigt stadium ge struktur till vårt intervjumaterial. Fördelen med att använda sig 

av en intervjuguide anser vi i likhet med Kvale vara att då forskaren vet vilka frågor som är av 

intresse intar forskaren ett förhållningssätt som är till förmån för forskningsprojektet genom 

att under intervjun sträva efter att tydliggöra förklaringar som är relevanta för 

undersökningen. Nackdelen med att följa en intervjuguide kan vara att intervjuaren inte ger 

respondenterna tillräckligt med utrymme att samtala fritt (Ibid.). Detta anser vi att vi har 

försökt minimera genom att alla våra respondenter i slutet av intervjun blivit tillfrågade om de 

vill ta upp andra frågor eller reflektioner kring ämnet som vi inte tagit upp i vår intervjuguide.   

 

Vi har valt att båda delta vid intervjuerna då vi menar att det som talar för överväger det som 

talar emot att vara två intervjuare. Några av de fördelar som vi anser finns med att vara två 

intervjuare är att det underlättar intervjusituationen då vi kan hjälpas åt att se till att 

intervjuguiden följs samt att vi har större möjlighet att uppmärksamma relevanta följdfrågor 

som kanske inte tagits upp om endast en av oss närvarat. Att inte ensam ha hela ansvaret för 

intervjun ger utrymme att aktivt lyssna till vad våra intervjupersoner berättar. Att båda deltar 

vid intervjuerna bidrar även till att skapa bättre förståelse för ämnet och intervjumaterialet hos 

oss båda vilket i sin tur underlättar analysarbetet. De nackdelar som vi kan finna med detta 

sätt att genomföra intervjuer på är att intervjupersonerna kan känna sig obekväma då vi är två 

personer som ställer frågor till en ensam intervjuperson samt att om intervjuämnet är känsligt 

kan det vara en fördel att endast en person intervjuar (Repstad, 1999). Detta finner vi inte vara 

något som påverkat våra intervjuer negativt i någon större utsträckning då vårt ämne är direkt 

kopplat till våra respondenters arbetsuppgifter som vi antar att de är väl insatta i och därför 

inte kan anses vara ett känsligt ämne. Intervjuguiden har som ovan nämnts skickats ut i förväg 

till tre av respondenterna. Den främsta anledningen till att vi valde att göra detta var att vi 

ville underlätta för våra respondenter att förbereda sig inför intervjuerna. Vi uppfattade det 

som att vi kunde göra detta genom att skicka ut guiden ett par dagar före intervjutillfällena till 

de tre respondenter som framfört en önskan om att få se intervjuguiden. Vi är medvetna om 

att detta kan ha påverkat dessa intervjuer på så sätt att vi kanske fått svar som vi inte skulle ha 

fått om de inte hade fått se guiden i förväg. De har haft mer tid än övriga intervjupersoner att 

fundera kring frågorna och svaren kanske på detta sätt har blivit mer korrekta och inte så 
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spontana och uppriktiga som det finns en möjlighet att de blivit om de inte sett frågorna i 

förväg. Det kan dock även vara så att de pga att de haft mer tid att tänka igenom frågorna och 

svaren kanske gett oss svar som är mer djupgående än vad ett spontant svar kanske hade varit. 

Vi kan inte säga hur det har varit i de olika fallen men är medvetna om att det säkerligen har 

spelat roll på ett eller annat sätt.  

 

Den första intervjun genomfördes med två frivårdsinspektörer. Vi har tidigare angivit skäl till 

varför detta gjordes men ska här ta upp ytterligare några synpunkter på detta. Då flera 

personer ska delta i en intervju bör det enligt Repstad (1999) tas i beaktande att deltagarna 

kommer överens i största allmänhet och inte har några konflikter. Enligt författaren kan 

intervjuer där mer än en person deltar både ha positiva och negativa konsekvenser. Till det 

negativa hör att intervjupersonerna kan välja att inte uttala sig om sådant som de tror att den 

andra personen inte håller med om eller som inte betraktas vara en tillåten tankegång på 

arbetsplatsen. Det kan även få motsatt effekt, dvs. att information istället kan överdrivas. Då 

det var våra respondenter själva som önskade att få delta tillsammans vid intervjun tolkar vi 

det som att deras möjligheter att tala fritt inte har begränsats av den andres närvaro. Något 

som kan vara positivt med flera intervjudeltagare är att ett uttalande kan ges mer djup då den 

ena personen konstaterar något som i sin tur den andra personen utvecklar. Det kan även bli så 

att intervjupersonerna ser till så att inte den andre ger en förskönad bild av det som undersöks 

vilket gör att det som framkommer i intervjun blir mer tillförlitligt (Ibid.).     

 

1.4.3 Urval  

Vi har genomfört intervjuer med elva frivårdsinspektörer på tre olika arbetsplatser i Skåne 

under tidsperioden november-december 2005. Våra intervjupersoner är icke-slumpmässigt 

utvalda. För att få kontakt med intervjupersonerna har vi använt oss av snöbollsmetoden. Vi 

började med att kontakta en frivårdsinspektör och genom hänvisning fortsatte vi att söka 

respondenter. Under arbetet med att söka intervjupersoner har sju av de totalt 18 tillfrågade 

avböjt pga. att de inte arbetar med kontraktsvård och i en del fall med hänvisning till att de 

inte hade möjlighet att avsätta tid för en intervju. 

 

1.4.4 Studiens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitliga de resultat som forskaren kommer fram till är och 

i vilken grad det är möjligt att göra om studien och få samma resultat som vid det första 

genomförandet. När det gäller studier av samhällsvetenskaplig art är dock reliabilitetsfaktorn 
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problematisk då undersökningen grundar sig på människor och deras uppfattning av sin 

omvärld, vilken ständigt förändras (Merriam, 1994). Vi är införstådda med att detta innebär 

att om vi hade intervjuat andra frivårdsinspektörer skulle vi ha fått andra svar och att de 

respondenter vi intervjuat endast framför en åsikt som gäller dem själva och inte generellt för 

andra frivårdsinspektörer. Vi är också medvetna om att i det fall intervjuerna utförts vid ett 

senare tillfälle hade resultatet inte blivit exakt detsamma. Detta beror på det som vi tidigare 

tagit upp om att människors uppfattning är kopplad till omvärlden som ständigt förändras.  

 

Validitet innebär att en studie verkligen undersökt det som den var tänkt att undersöka. 

Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) lyfter fram Carlssons (1 991:88) tankegång och 

konstaterar att i en kvalitativ studie handlar det inte om en mätning som utförs utan istället 

syftar studien till att få en fördjupad förståelse för det undersökta ämnet. Härmed anser 

författarna att reliabilitetsfaktorn blir mindre relevant i en kvalitativ studie. Då vi har använt 

oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer har fokus hamnat på validiteten.  

 

Enlig Kvale (1997) går validering bl.a. ut på att kontrollera. Som forskare innebär detta att 

kritiskt granska den egna analysen samt de tolkningar som gjorts. Något som författaren lyfter 

fram är att validering genomgående finns med under forskningsarbetes gång och inte endast 

utgörs av en kontroll som förläggs till slutskedet av projektet. Det Kvale skriver om validitet 

är något som vi har försökt att beakta under hela uppsatsarbetet. Detta har vi gjort genom att 

som tidigare nämnts båda uppsatsförfattarna deltagit vid intervjuerna och en intervjuguide har 

följts samt att intervjuerna spelats in i sin helhet. Vi har vidare skrivit ut intervjuerna 

ordagrant så långt som tillåtits med hänvisning till intervjupersonernas anonymitet. I 

presentationen av det empiriska materialet har vi till stor del kunnat använda oss av citat från 

intervjuerna vilket kan betraktas som stöd för att vi lyckats undersöka det vi haft för avsikt att 

göra. Ovanstående hoppas vi har bidragit till att feltolkningar av intervjusituationen och 

intervjumaterialet blivit låg och därmed resulterat i en hög validitet. Under uppsatsarbetets 

gång har vi kontinuerligt kontrollerat att vi följt vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

1.4.5 Förförståelse  

Genom att forskaren är medveten om samt redogör för den förförståelse som han/hon tar med 

sig in i undersökningen bidrar detta till att säkra validiteten (Merriam, 1994). Inför 

utformningen av vårt syfte samt våra frågeställningar för den här uppsatsen diskuterade vi en 

hel del infallsvinklar på vårt valda ämne. När syftet och våra frågeställningar formulerats 
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uteslöts en del av dessa tankar men en del höll sig kvar. Trots att vi har haft för avsikt att så 

förutsättningslöst som möjligt utföra våra intervjuer har vi alltså haft en del funderingar i 

bakhuvudet under uppsatsarbetets gång. De tankar som vi haft med oss är huruvida en klients 

egenskaper såsom ålder, bakgrund när det gäller missbruk och kriminalitet samt sociala 

nätverk i form av familj inverkar på en kontraktsvårdsutredning. Vi är medvetna om att detta 

kan ha styrt vårt förhållningssätt under intervjuerna och analysarbetet. Ett exempel på detta 

kan vara att vi mer eller mindre medvetet uppmärksammat frågor under intervjuerna som 

ingår i vår förförståelse framför andra frågor. Vi har dock för avsikt att presentera ett korrekt 

resultat av våra intervjuer och i minsta möjliga mån låta vår förförståelse kring ämnet färga 

våra slutsatser. Vi kommer att återknyta till vår förförståelse i slutdiskussionen för att se om 

och i så fall hur den har påverkat vårt uppsatsarbete.  

 

1.4.6 Transkribering av intervjuer och analys    

Vi har gjort utskrifter av alla genomförda intervjuer. Intervjuerna har i möjligaste mån skrivits 

ut ordagrant, undantaget sådana uppgifter som på något vis skulle kunna avslöja 

respondenternas identitet och arbetsplats. Vid transkriberingen av intervjuerna har vi inte 

omvandlat talspråk till skriftspråk, detta för att kunna bibehålla intervjuns ursprungliga 

särdrag och form (Holme & Solvang, 1997). Även uppgifter som tydligt saknar relevans för 

vårt syfte har endast kort återgetts i utskriften genom en sammanfattande mening som 

beskriver det som utelämnats. Detta har gjorts för att underlätta analysarbetet. Uppgifter som 

redigerats bort vid utskriften av intervjuerna har t.ex. handlat om enskilda klienter och dess 

situation. De delar i dessa exempel som varit betydelsefulla för vårt syfte och frågeställningar 

har givits plats i utskrifterna. Vid analysen av vårt insamlade intervjumaterial har alla 

utskrifterna av våra intervjuer legat som grund. Vi har i det fortsatta analysarbetet valt ut ett 

antal tema och underfrågor för att på ett lättförståeligt och överskådligt vis presentera vårt 

intervjumaterial.  

 

1.4.7 Etiska överväganden  

Vid varje intervjutillfälle har våra respondenter blivit tillfrågade om de godkänner att 

intervjun spelas in. Alla våra intervjupersoner är anonyma och de inspelade intervjuerna har 

endast uppsatsförfattarna tagit del av. Utskrifterna har till viss del lästs igenom av vår 

handledare men i övrigt har även dessa behandlats konfidentiellt. Dessa förutsättningar har 

våra intervjupersoner informerats om vid intervjutillfället. De respondenter som efterfrågat att 
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få ta del av vår uppsats i dess slutgiltiga version kommer att få ett exemplar skickat till sig 

efter det att uppsatsarbetet har avslutats.  

 

1.4.8 Källkritik 

I följande avsnitt kommer vi att källkritiskt belysa de källor vi använt oss av i vår uppsats.  

 

Den metodlitteratur som vi har använt oss av är skriven av olika forskare som alla har lång 

erfarenhet av kvalitativt inriktad samhällsvetenskaplig forskning. Litteraturen är även avsedd 

för universitets – och högskoleutbildningar. Med anledning av forskarnas erfarenhet och att 

litteraturen är avsedd för universitetsutbildningar anser vi att den är tillförlitlig.  

 

Vi har till stor del använt oss av information som vi hämtat från Internet. Den Internetkälla 

som vi mest använt oss av är kriminalvårdens hemsida med länkar till en rad olika rapporter 

som kriminalvården står bakom. Kriminalvården är en statlig myndighet som inte bedrivs i 

vinstsyfte. Vi menar därför att det är troligt att de uppgifter som finns på deras hemsida är 

korrekta. Om de använder sig av felaktig information skulle det skada deras förtroende hos 

allmänheten vilket de skulle skadas av. Dock kan vi inte vara säkra på att de uppgifter som 

finns på hemsidan eller de länkade rapporterna inte är vinklade till kriminalvårdens fördel.  

  

När det gäller övriga rapporter som kriminalvården har författat är detta utvärderingsrapporter 

som har som syfte att granska kriminalvårdens verksamhet för att förbättra och utveckla 

denna. Med anledning av detta drar vi slutsatsen att ett kritiskt förhållningssätt har tillämpats 

då rapporterna är gjorda i syfte att skapa en bättre verksamhet. Vi antar även att den 

information som presenteras i rapporterna har granskats av sakkunniga inom kriminalvården 

och att tillförlitligheten därför kan betraktas vara god. Det som kan diskuteras kring 

rapporternas tillförlitlighet är att de är gjorda i mitten av 1990-talet och att mycket av den 

information som tas upp har reviderats sedan dess. Dock är detta de senast utförda rapporterna 

med just denna inriktning.   

 

Vi har använt oss av Michael Lipskys (1980) teori om det han benämner som ”street-level 

bueracracies” som beskriver hur myndigheter och de handläggare som arbetar inom dessa 

förhåller sig till klienter. Lipsky är professor i statsvetenskap. Teorin konstruerades på 70-

talet i USA med fokus på myndigheter såsom skola, polis och socialtjänst. Dessa myndigheter 
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finns även i Sverige och har ungefär samma funktion i vårt samhälle som i det amerikanska. 

Vi anser därför att teorin är applicerbar även på svenska myndigheter och dess förhållanden.  

Dock är vi medvetna om att då teorin konstruerades för 30 år sedan kan delar av teorin behöva 

omarbetas då de förhållande som råder idag har förändrats sedan 70-talet då teorin uppkom. 

Här kan vi se att under dessa dryga 30 år som gått sedan teorin konstruerades har många 

organisationer som Lipsky klassar som gräsrotsbyråkratier genomgått betydelsefulla 

omstruktureringar. I samband med att dessa organisationer utvecklats och förändrats har även 

gräsrotsbyråkraternas arbetsmiljö och förutsättningar påverkats. Lipsky utgår i sin teori ifrån 

att gräsrotsbyråkraterna har stort handlingsutrymme när det gäller hur de ska utföra sina 

arbetsuppgifter och de bedömningar och beslut de fattar. I teorin ligger fokus på 

gräsrotsbyråkraterna och klienternas möjligheter att påverka deras handlingsutrymme beskrivs 

som små och begränsade. Dock anser vi att under den tid som förflutit sedan teorin 

konstruerades har faktorer som klientrelationen förändrats och därmed fått betydligt större 

betydelse och utrymme i gräsrotsbyråkraternas arbete och inverkar därför även på deras 

handlingsutrymme. Detta är något som även Roine Johansson (1992) tar upp då han skriver 

om den förändring som skett under de senaste 30-40 åren då ord som service och flexibilitet 

är ledande och att kontakten med medborgarna dvs. klienterna kommit att präglas av en mer 

”personlig karaktär”. Utifrån detta tolkar vi det som att klienternas roll fått större betydelse 

idag än den haft tidigare, detta kan vara något som påverkar hur applicerbar Lipskys teori är 

på de förhållanden vi ämnar undersöka i denna uppsats vilket vi kommer att ha i åtanke under 

analysens genomförande.   

 

Vi har till större delen använt oss av primärkällor vilket vi menar är något som stärker 

tillförlitligheten då det kan ha bidragit till att undvika att feltolkningar har gjorts då vi inte läst 

någon annans tolkning av t.ex. Michael Lipskys teori. Dock kan vi inte vara säkra på att vi 

gjort en helt korrekt tolkning av teorin då den är skriven på engelska.  

 

1.5 Fortsatt framställning  

Nästa kapitel inleds med en kort bakgrund till kontraktsvård. Därefter tar vi upp tidigare 

forskning och dess resultat. Vidare presenteras den teoretiska utgångspunkt som vi kommer 

att tillämpa i vår analys. I kapitel fyra kommer vi att presentera vårt intervjumaterial samt vår 

analys av detta. I detta avsnitt utgår vi ifrån två huvudteman och underrubriker kopplade till 

dessa teman. Efter varje underrubrik följer ett analysavsnitt. Slutligen gör vi en 

sammanfattning av vårt intervjumaterial och analysdelarna och för en slutdiskussion.  
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2. HISTORIK 
I detta avsnitt ges en kort bakgrund till varför kontraktsvård infördes som en alternativ påföljd 

till fängelse. Vi kommer även kort att beröra kontraktsvårdens formella utformning. 

Genomgången är tänkt för att ge läsaren grundläggande kunskaper om kontraktsvård och 

underlätta förståelsen för vår fortsatta framställning av det empiriska materialet.  

 

2.1 Bakgrund  

I regeringens proposition (1986/87:106) hänvisas det till det slutbetänkande som 

Frivårdskommittén lämnade 1984, SOU 1 984:32 - Nya alternativ till fängelsestraff. I 

betänkandet behandlades bl.a. kontraktsvård som en ny påföljd och alternativ till fängelse. 

Frivårdskommittén ansåg att:  
Den kriminologiska forskningen har emellertid lärt oss att frihetsberövande straff 
ofta har en nedbrytande verkan på personligheten och att återfallsfrekvensen efter 
fängelsestraff är hög. Tanken att sådana straff skulle kunna användas för att 
återanpassa den straffade individen är således en illusion (prop. 1986/87:106, s 17).  
 

Kommittén ansåg vidare att det istället för en ”traditionell påföljd” (prop.1986/87:106, s 29) 

är att föredra kontraktsvård då denna påföljd behandlar orsaken till kriminaliteten, dvs. 

missbruket. En av fördelarna med kontraktsvård som en påföljd menade Frivårdskommittén 

vara att kontraktsvård är individanpassad. Vidare pekade de på att i de flesta fall är vård ett 

bättre alternativ än fängelse då ett fängelsestraff i regel antas förlänga en missbrukskarriär. I 

det fall påföljden skulle komma att införas lyfte kommittén fram att det vore lämpligt att 

använda sig av behandlingsformer som tidigare visat goda resultat. Att kontraktsvården 

anpassas efter individens behov samt de resurser som finns tillgängliga vid tidpunkten då 

påföljden ska bestämmas ansåg kommittén vara en nackdel då påföljden blir svår att göra 

tydlig och lättöverskådlig då innehållet i påföljden kan variera i stor grad (Ibid.).  

 

1988 infördes kontraktsvård som ett alternativ till fängelse. Kontraktsvård är en form av 

skyddstillsyn och innebär att klienten får minst ett års övervakning. De formella kriterier som 

måste vara uppfyllda för att kontraktsvård ska kunna bli aktuell är följande:  

• Det ska finnas ett tydligt samband mellan det begångna brottet och drogmissbruket.   

• Klienten måste ge sitt samtycke samt vara motiverad till att genomgå behandling.  

• Det fängelsestraff som kan utdömas bör inte överstiga två år 

(Kriminalvården/Kontraktsvård, 1994; Kriminalvårdens hemsida, 2006-01-08).  
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I samband med att klienten döms till kontraktsvård bestäms även ett fiktivt fängelsestraff av 

domstolen. Om klienten missköter sin behandling kan klienten istället få avtjäna resten av 

tiden i fängelse. Domstolen tar ställning till om den föreslagna behandlingsplanen är 

tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde. En klient som blir dömd till 

kontraktsvård kan genomgå behandling på institution eller i öppenvård. Behandlingsplanen 

beskriver hur vårdtiden kommer att se ut samt vilka ordningsregler som klienten måste rätta 

sig efter. Denna görs upp tillsammans med vårdgivaren och klienten. Vid en 

kontraktsvårdsutredning samarbetar kriminalvården i de flesta fall även med socialtjänsten då 

båda myndigheterna har betalningsansvar för kontraktsvården. Kriminalvården står för 

kostnaderna fram till tänkt datum för villkorlig frigivning vilket normalt infaller efter 2/3 av 

strafftiden. Efter detta tar socialtjänsten över hela betalningsansvaret (Ibid.).  

 

2.2 Tidigare forskning och övrig litteratur   

I följande avsnitt kommer tidigare forskning med anknytning till vårt uppsatsämne som vi 

tagit del av att presenteras. Vi har valt att utgå ifrån forskning som blivit utförd och publicerad 

i nära anslutning till tiden före det att kontraktsvård infördes som en påföljd och fram till idag. 

Inledningsvis tas forskning upp som behandlar frivården i sin helhet och som inte fokuserar 

på någon särskild frivårdspåföljd. Därefter refereras forskning med direkt koppling till 

kontraktsvård. Slutligen ägnas ett kort avsnitt åt litteratur som inte kan betraktas som 

forskning men som tillför tankegångar rörande vårt syfte och våra frågeställningar som vi inte 

har funnit i den tidigare forskningen.  

 

2.3 Istället för fängelse?   

I sin doktorsavhandling tar Kerstin Svensson (2001) upp frivården som organisation men även 

som praktik. För att få insikt i hur frivården fungerar i praktiken har Svensson intervjuat 

frivårdsinspektörer, klienter samt lekmannaövervakare. Svensson skriver att frivårdens arbete 

övergått från att ha karaktären av hjälparbete till att numera betraktas som en påföljd. ”Frivård 

framställs nu som en form av straff, en annan form av fängelse, ett fängelse utanför murarna” 

(Svensson, 2001 s 227). Samtal och personliga relationer är viktiga arbetsmetoder i arbetet 

med klienterna. Genom att erbjuda stöd och kontroll kan frivårdsinspektörerna och 

lekmannaövervakarna påverka klienten till att leva ett liv utan kriminalitet. Författaren 

diskuterar även frivården som en ”kompletterande människobehandlande organisation” 

(Ibid.). Med detta menar Svensson att frivården antar de arbetsuppgifter som övriga 

organisationer och myndigheter inte kan tillhandahålla för klienterna. Enligt författaren är det 
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i mötena mellan klient och handläggare som det verkliga frivårdsarbetet utförs. Frivården som 

myndigheten skiljer sig åt från andra genom att intervjupersonerna uppgav att kontakten med 

frivården känns mer personlig än i andra kontakter med myndigheter. Frivårdsinspektörens 

roll eller handläggarens roll som Svensson benämner det, består i att arbeta för att ge klienten 

råd, stöd och hjälp. Dock pekar författaren på att arbetet med klienterna är på väg att 

förändras i riktning mot att arbetet ska kännetecknas av administration och effektivitet. 

Klienterna har enligt Svensson en bild av frivården som ett alternativ till fängelse och 

uppfattar det som om de ‘sluppit undan fängelset’ (Svensson, 2001 s 231). Frivårdens innehåll 

är individuellt anpassad till klienterna vilket bidrar till att klienterna bättre kan få sina 

hjälpbehov uppfyllda. När det gäller kontraktsvård skriver Svensson att denna påföljd “... 

markerade en brytpunkt när den trädde i kraft 1988.” (Svensson, 2001 s 104). 

Kontraktsvården beskrivs som en av de nya påföljderna som bidrar till att göra frivården mer 

likställt med fängelse då kontraktsvård anses vara den första strukturerade påföljden som har 

straffande inslag.  

 

2.4 Frivårdsuppdraget: Rapport 1995-05-31  

På uppdrag av regeringen redogjorde en speciellt tillsatt projektgrupp inom kriminalvården 

för frivårdsverksamheten i rapporten Frivårdsuppdraget: Rapport 1995-05-31. I rapporten 

lades förslag fram till hur frivårdens verksamhet kunde förändras och förbättras i ett längre 

framtidsperspektiv. Projektgruppens arbete med att ta fram rapporten utgick ifrån alla nivåer 

inom frivårdsmyndigheten genom att arbetsgrupper i alla regioner tillsattes för att ge ett aktivt 

deltagande i undersökningen. Ett frågeformulär med fyra delområden användes för att samla 

in underlag till rapporten. De fyra områdena var följande:  

 

• Arbetet med personutredningar och övriga underlag för val av påföljd.  

• Utveckling av brottsförebyggande program.  

• Samverkan med och gränsdragning mot andra myndigheter.  

• Förändrade arbetsformer, organisation och ledning inom frivården (Kriminalvården, 

1995 s 13).   

 

I delområdet som behandlar frivårdens samverkan med och gränsdragning mot andra 

myndigheter tas samarbetet mellan frivården och socialtjänsten vid kontraktsvård upp. Det 

framkommer i rapporten att myndigheternas samverkan till större delen är problematisk. En 
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aspekt av samarbetet är att frivården är i behov av socialtjänstens godkännande av 

behandlingsplanen vid kontraktsvård om behandlingen inte helt täcks av frivårdens 

kostnadsansvar eller är förlagd till frivårdens egen programverksamhet. I de kommuner där 

samarbetet fungerar bra beror detta ofta på att handläggare på respektive myndighet har 

arbetat fram personliga kontakter med varandra. När det gäller kontraktsvård händer det i 

många fall att socialtjänsten inte godtar institutionsbehandling utan istället förespråkar 

alternativa behandlingar i kommunens regi eller behandlingsplatser på institutioner med vilka 

kommunen har avtal. Omorganisering som lett till förändrade beslutsgångar ger längre 

utredningstider vilket leder till konflikter då domstolarna kräver relativt snabba utredningar. 

Många av de problem som uppstår i samarbetet mellan myndigheterna grundar sig i 

socialtjänstens försämrade ekonomiska situation. I rapporten avslutas redovisningen av 

frivårdens samverkan med socialtjänsten med en kommentar där projektgruppen anser att de 

varierande förutsättningar som förekommer vid kontraktsvårdsutredningar hotar 

rättssäkerheten.  

 

2.5 Frivårdsrapporten  

1995 presenterade Riksrevisionsverkets, RRV, frivårdsrapporten i vilken frivårdens 

verksamhet granskats för att undersöka vad som påverkar utvecklingen av antalet 

frivårdspåföljder och kunna ge förslag till insatser som kan bidra till att frivårdspåföljder väljs 

framför fängelsestraff. Rapporten baseras på statistiskt material från Statistiska centralbyrån, 

SCB gällande tingsrätternas påföljdsval under 1993 samt attitydundersökningar i form av 

enkäter och intervjuer som har genomförts bland frivårdspersonal, domare och ett urval av 

lokala anstalter och socialtjänster i olika kommuner. Till viss del har RRV samarbetat med 

kriminalvårdens projektgrupp som under samma tidpunkt genomfört en egen granskning av 

frivårdens verksamhet som ovan presenterats. Samarbetet har främst bestått i att 

datainsamling skett gemensamt. De två olika granskningarnas sammanfallande har resulterat i 

att RRV inte närmare granskat huruvida frivård kan anse vara effektiv som påföljd.  

 

I ett av rapportens kapitel behandlas kontraktsvård och socialtjänstens roll. De svårigheter 

som RRV uppmärksammat vid genomförandet av kontraktsvårdsutredningar är i många 

avseenden samma omständigheter som togs upp i Frivårdsuppdraget: Rapport 1995-05-31, 

som presenterats ovan, gällande socialtjänstens ekonomi och betalningsansvar. En aspekt som 

inte tidigare tagits upp är att det i många fall förekommer problem vid utformningen av den 

behandlingsplan som frivården ska lämna till domstolen. Problemen beror ofta på att 
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frivårdsinspektörerna och socialsekreterarna har olika uppfattningar om i vilket skede 

socialsekreterarna ska introduceras i arbetet med behandlingsplanen samt hur behandlingen 

ska vara utformad. En tendens som även diskuteras i kriminalvårdens egen rapport 

(Kriminalvården, 1995) är att socialtjänsten stöttar allt färre behandlingar på institution och 

istället lägger fram förslag på korta behandlingsalternativ och även behandling i kommunens 

egen regi i form av öppenvård. En behandlingsplan med förslag om öppenvårdsbehandling 

betraktas ofta av domstolarna inte vara en tillräckligt ingripande insats som kan motsvara 

fängelsestraffet. Vidare konstaterar RRV att kommunernas ekonomi är en avgörande 

omständighet som bidrar till att försvåra samarbetet mellan myndigheterna. För att lösa de 

problem som förekommer i samband med kontraktsvårdsutredningar föreslår RRV att 

betalningsansvaret för kontraktsvård ska helt och hållet läggas på frivården. För att detta ska 

kunna bli verklighet måste dock en granskning av kommunernas verkliga utgifter gällande 

kontraktsvård först genomföras. Det andra förslaget som RRV förespråkar är att socialtjänsten 

redan från utredningens start informeras och introduceras, detta oavsett hur stor roll 

socialtjänsten har i arbetet med behandlingsplanen.  

 

2.6 Forskningsbaserad narkomanvård i kriminalvården 

I kriminalvårdens handlingsplan och verksamhetsberättelse för 2003 (Kriminalvårdens 

hemsida, 2006-01-20) redogör kriminalvårdsstyrelsens centrala beredningsgrupp i drogfrågor, 

CDG, för de insatser som tillämpas inom kriminalvårdens narkomanvård sedan hösten 2002. 

Rapporten är ett resultat av det uppdrag som Kriminalvårdsstyrelsen fick av regeringen 2002 

och som innebar att en satsning på insatser mot narkotika bland kriminalvårdens klienter 

skulle genomföras. I ett avsnitt kommenteras kontraktsvård kort. Vanligt förekommande är att 

socialtjänstens handläggningstider är mer omfattande än vad frivårdens är vilket bidrar till att 

kontraktsvårdsutredningarna inte blir utförda inom utsatt tid när det gäller en klient som sitter 

häktad. Detta medför att tingsrätten inte kan döma till kontraktsvård och att klienten istället 

får överklaga till hovrätten för att kontraktsvård ska kunna dömas ut. Detta leder i sin tur till 

att klienterna stannar kvar i häktet vilket gör att färre häktesplatser finns tillgängliga. I övrigt 

skriver CDG att påföljden uppfattas som positiv av såväl domare, frivårdsinspektörer som 

socialtjänsten och att ett stort engagemang finns i arbetet kring kontraktsvård.  

 

2.7   50 år med frivården  

I samband med frivårdens 50-årsjubileum gav dåvarande generaldirektören för 

kriminalvårdsstyrelsen, Björn Weibo en kommitté i uppdrag att ta fram en bok om frivårdens 
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verksamhet under de gångna femtio åren med syftet att ge en ökad kunskap om och förtroende 

för frivården och kriminalvården. Uppdraget resulterade i boken 50 år med frivården 

(Kriminalvården, 1991) och bygger bl.a. på intervjuer, utdrag ur utredningar, propositioner 

samt en del tidningsartiklar. I boken tas en aspekt av kontraktsvård upp som ingen av de 

tidigare nämnda rapporterna fokuserat på nämligen att kontraktsvård sparar både liv och 

pengar genom att klienten kommer under behandling och återfallsrisken betraktas som 

mindre. Enligt boken är kostnaderna för klienten som befinner sig på behandlingshem lägre 

än om samma klient varit på anstalt.  

 

3. TEORI   
I detta kapitel kommer vi att presentera den teori vi har valt att utgå ifrån i analysen av vårt 

intervjumaterial.  

 

3.1 Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater   

1969 skrev Michael Lipsky en uppsats med namnet toward a theory of street-level 

bureaucracy som han senare utvecklade till boken, street-level bureacracy: dilemmas of the 

individual in public services (1980). I boken beskriver Lipsky det han benämner för ”street-

level bureaucracy”, gräsrotsbyråkratier. De anställda inom dessa kallar Lipsky ”street-level 

bureaucrats” gräsrotsbyråkrater. Vidare behandlar Lipsky gräsrotsbyråkraternas 

förhållningssätt i mötet med sina klienter och hur den yrkesroll gräsrotsbyråkraterna väljer att 

inta påverkas av olika faktorer. Den yrkesroll som gräsrotsbyråkraterna väljer medverkar i sin 

tur till att forma policyn inom den myndighet de är anställda. Typiska gräsrotsbyråkrater är 

enligt Lipsky personal inom den offentliga sektorn såsom polis, skola och socialtjänst. 

Kännetecknande för gräsrotsbyråkrater är att de i sitt arbete har direktkontakt med klienter 

och att de har befogenhet att fatta beslut som påverkar klienternas liv i stor utsträckning 

(Ibid.).  

 

3.2 Gräsrotsbyråkraternas arbetssituation  

Grunden till att de enskilda handläggarna själva i hög grad kan skapa byråkratins policy beror 

enligt Lipsky på två omständigheter. Att gräsrotsbyråkrater har stor handlingsfrihet i mötet 

med klienten samt att handläggaren är relativt självständig i förhållande till makthavarna inom 

myndigheten. Dock påpekar författaren att gräsrotsbyråkraterna inte kan bortse från de regler 

och lagar som myndighetens verksamhet baseras på utan att dessa regler utgör grunden i 
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gräsrotsbyråkratiernas policy men att handläggarna samtidigt har ett stort utrymme inom 

dessa ramar. Reglerna påverkar även hur handläggarna sköter sitt arbete och därmed även 

vilket förhållningssätt de har till klienterna. Detta bidrar till att det inom dessa typer av 

byråkratier blir en standardisering av hur man handlägger ärenden.  

 

I de flesta fall har gräsrotsbyråkraterna samma uppfattning som överordnade om vilka mål 

som deras arbete strävar efter att uppnå men det förekommer fall där det finns skilda åsikter 

om målen. Lipsky anser att då det förekommer skilda åsikter om målen mellan handläggarna 

och cheferna, misslyckas ofta de överordnade målen med att bli de som styr handläggarnas 

arbete. Lipsky skriver att gräsrotsbyråkraterna väljer att prioritera sådana faktorer som 

underlättar och gör att de får ut så mycket som möjligt av sitt arbete. Författaren gör sedan en 

jämförelse mellan gräsrotsbyråkrater och deras chefer i detta avseende och menar att cheferna 

gör samma prioriteringar men av anledningen att det leder till att arbetet blir mer effektivt. 

Gräsrotsbyråkraterna baserar sina prioriteringar till stor del på egna intressen som gör deras 

arbete lättare medan cheferna ser till myndighetens intressen vilka består i att öka 

lönsamheten genom effektivt arbete.  

 

När Lipsky diskuterar gräsrotsbyråkraters arbetsförhållanden ställer han upp fem olika 

förhållanden som han menar är kännetecknande för deras arbete. De är följande:  

• Tillgängliga resurser är alltid otillräckliga i förhållande till de arbetsuppgifter som 

handläggarna är förväntade att utföra.  

• I takt med att resurserna ökar stiger också efterfrågan av tjänsterna.  

• Målen inom myndigheten tenderar att vara antingen tvetydiga, vaga eller motstridiga  

• Prestationer i enlighet med verksamhetsmålen är ofta svåra om inte näst intill omöjliga 

att mäta.  

• Myndigheten bygger sin verksamhet främst på villkor och omständigheter som inte är 

direkt kopplade till de klienter de har som målgrupp (Lipsky, 1980 s 27).  

 

De arbetsförhållande som handläggarna ofta måste arbeta under kännetecknas av att tiden är 

begränsad och att besluten ofta baseras på väldigt lite information. Många handläggare har 

även en mycket hög arbetsbelastning vilket medför att de i en del fall inte kan utföra de 

arbetsuppgifter som de är utsedda att göra. Hög arbetsbelastning leder enligt Lipsky till att 

klienterna i många fall känner av de bristande resurserna genom att väntetiderna för 
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handläggning blir långa eller omöjliga att förutsäga, inställda möten samt korta 

behandlingstider som påskyndas. För många av gräsrotsbyråkraterna innebär deras 

arbetssituation ofta att problemet med bristande resurser inte är möjligt att lösa. Detta beror 

främst på att de klienterna som får hjälp från gräsrotsbyråkratin endast utgör en liten andel av 

alla de personer som är i behov av insatser från myndigheten. En annan anledning är att de 

insatser som tillhandahålls av gräsrotsbyråkraterna är av lägre kvalitet än vad som egentligen 

betraktas som godtagbart och därför används överskottsresurser till att förbättra kvaliteten på 

de insatser som redan görs och inte till att hjälpa fler klienter.  

 

3.3 Verksamhetsmål och yrkesroll  

Gräsrotsbyråkratier har ofta tvetydiga verksamhetsmål. Ett exempel som Lipsky ger är 

huruvida socialtjänsten ska arbeta för att minska bidragsberoende eller tillhandahålla stöd för 

inkomstbortfall. I många fall uppstår det konflikter mellan mål som är baserade efter 

klienternas behov och mål som är baserade på gräsrotsbyråkratin. Ett dilemma som 

gräsrotsbyråkrater kan uppleva är det faktum att de i sitt arbete med klienterna ska behandla 

dem som individer samtidigt som de måste ta hänsyn till myndighetens bästa genom att 

handlägga klientens ärende effektivt med de resurser som finns tillgängliga. Resultatet blir en 

konflikt som består i att klientens intressen, att behandlas som en individ med särskilda 

behov, ställs mot myndighetens intressen som går ut på att rutiner och effektiv 

ärendebehandling ska prioriteras. Hur gräsrotsbyråkreternas roll ska se ut påverkas av 

förväntningar från olika grupper såsom kolleger och andra viktiga personer i anslutning till 

arbetet, normer relaterade till arbetet, allmänheten och klienter. Enligt Lipsky betraktar 

gräsrotsbyråkraterna klienternas förväntningar som minst betydelsefulla. 

Gräsrotsbyråkraternas arbete går dock ut på att de ska förmedla insatser till klienter på ett 

objektivt sätt där alla klienter bör behandlas lika utifrån restriktioner om hur resurser ska 

fördelas. En av förväntningarna på hur gräsrotsbyråkraterna ska agera i relation till sina 

klienter är att de ska hjälpa klienten att få de bästa möjliga insatserna tillgängliga med tanke 

på de begränsade resurserna.  

 

För att gräsrotsbyråkraterna ska lyckas med att utföra sitt arbete enligt alla förväntningar 

använder de sig av olika metoder. Genom att skapa rutiner och förenkla sitt arbete kan 

gräsrotsbyråkrater hantera sitt arbete. Lipsky skriver vidare att detta sätt att organisera sitt 

arbete på leder till att handläggarna ofta skapar ett förhållningssätt som innebär att de utför sitt 

arbete förenligt med policyn. Det finns dock fall där handläggarnas förhållningssätt blir 
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oförenligt med policyn. När det gäller rutiner påpekar författaren att det finns en fin gräns 

mellan formella och informella rutiner. Det kan därför skilja sig åt mellan byråkratier inom 

samma område vilka rutiner som de praktiserar som formella och informella.  

 

3.4 Faktorer som påverkar gräsrotsbyråkraternas handläggning av ärenden  

I mötet mellan gräsrotsbyråkrater och de människor som söker hjälp får de en klientroll som 

gräsrotsbyråkraterna i stor utsträckning formar. Gräsrotsbyråkraterna kategoriserar klienter för 

att kunna avgöra vilka insatser de är i behov av och vilket sätt gräsrotsbyråkraterna ska lägga 

upp sitt arbete med klienterna på. Vidare konstaterar Lipsky att klienter söker hjälp och vill få 

insatser medan handläggare vill ha kontroll över sättet att förmedla hjälpen och insatserna på. 

Genom kontrollen skapar gräsrotsbyråkraten en bild av hur denne vill att klienten ska vara. 

 

Lipsky beskriver ett antal strategier och faktorer som gräsrotsbyråkrater använder sig av för 

att organisera och underlätta sitt arbete. Att en handläggare är partisk och kan föredra att 

arbeta med vissa klienter och ge dem fördelar benämner författaren som ”worker bias” 

(Lipsky, 1980 s 108) Handläggarnas partiskhet kan bero på tre olika omständigheter. En del 

klienter kan väcka handläggarens sympati och göra denne mer välvillig till att hjälpa klienten 

vilket bl.a. kan bero på vilken etnisk bakgrund klienten har. Partiskhet kan även grunda sig att 

handläggaren anammar den allmänna uppfattningen om en viss typ klientgrupps värde. Till 

denna omständighet räknar Lipsky även de fall där gräsrotsbyråkraten för in sina moraliska 

värderingar i beslutsfattandet. Som exempel på hur den allmänna uppfattningen kan påverka 

handläggarens agerande och beslut beskrivs akutmottagningar där personalen tenderar att 

anstränga sig mer för att rädda livet på yngre framför äldre människor. En tredje omständighet 

som är ett exempel på handläggarens partiskhet är att denne väljer att ge insatser till de 

klienter som anses vara mer mottagliga för insatser än andra. Orsaken till detta handlade är 

den tillfredsställelse som handläggaren upplever av att hjälpa klienterna. En strategi som är 

likvärdig med föregående exempel är ”creaming” (Lipsky, 1980 s 107) som går ut på att 

handläggaren även här väljer ut de klienter som anses ha bäst förutsättningar att lyckas med 

hjälp av insatser. Detta bidrar till att resterande klienter får mindre åtgärder när de egentligen 

är de som har störst behov av hjälp. Orsaken till ”creaming” är att handläggaren grundar sitt 

agerande på att uppnå ett så bra resultat som möjligt för myndighetens del.  

Att gräsrotsbyråkrater accepterar kollegors eller andra gräsrotsbyråkraters bedömningar som 

sina egna så att de inte behöver göra en individuell bedömning benämner Lipsky som ”rubber 

stamping” (Lipsky, 1980 s 129). Denna strategi grundar sig i att handläggaren bedömer andra 
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gräsrotsbyråkrater som professionella med befogenhet att göra en korrekt bedömning och fatta 

beslut. I brist på ett annat sätt att få den information som handläggaren är i behov av för att 

fatta ett beslut använder denne sig av andra handläggares bedömningar och 

rekommendationer. Denna typ av strategi medför en risk för att klienterna inte får den 

bedömning de är berättigade till. Detta beror på att den handläggare som har som uppgift att 

fatta beslutet teoretiskt sett har en bättre förutsättning att göra dessa bedömningar (Lipsky, 

1980).  

 

4. PRESENTATION AV INTERVJUMATERIALET OCH ANALYS 

I vår analys kommer vi att utgå ifrån två huvudteman med ett antal underrubriker för att på ett 

lättöverskådligt sätt presentera våra resultat. I anslutning till varje underrubrik följer ett avsnitt 

där resultaten analyseras utifrån vår valda teori. Ibland kommer vi att diskutera utifrån samma 

aspekt i flera av analyserna. Detta gör vi med anledning av att det finns underrubriker som 

kan överlappa varandra dock har vi för avsikt att ha olika infallsvinklar. Då det är relevant 

kommer vi även att ta upp tidigare forskning i vår analys.  

 

4.1 Huvudtema 1: Avgörande faktorer vid inledningen av en kontraktsvårdsutredning 

enligt frivårdsinspektörens synsätt.  

 

4.1.1 Utredningens formella riktlinjer  

I våra intervjuer framkom en del information som frivårdsinspektörerna ansåg var 

grundläggande för en kontraktsvårdsutredning. Något som ett flertal av våra respondenter 

påpekade var att kontraktsvård bygger på frivillighet och att det handlar om ett kontrakt som 

den misstänkte skriver under. I likhet med Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om kontraktsvård (KVVFS 2004:21) tog intervjupersonerna upp att det ska finnas en 

tydlig koppling mellan det misstänkta brottet och missbruket för att en 

kontraktsvårdsutredning ska kunna bli aktuell. Vidare berättade frivårdsinspektörerna om 

Addiction Severity Index, ASI som kan användas i en utredning för att kartlägga klientens 

missbruk och olika livsområden. Denna kartläggning går ut på att klienten själv ska uppskatta 

sitt behov av insatser och är enligt frivårdsinspektörerna bra att använda för att få en bild av 

klientens motivation. En del av respondenterna har uppgett att denna typ av kartläggning 

alltid ska utföras medan andra har sagt att denna ska göras i mån av tid. Ett par 
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frivårdsinspektörer har inte nämnt något alls om denna kartläggning trots att de tillhör samma 

frivårdskontor som de frivårdsinspektörer som hänvisat till att ASI alltid ska göras.  

 

4.1.1.1 Analys  

I intervjuerna framkom det olika uppgifter beträffande vilka rutiner som gäller ASI vid en 

kontraktsvårdsutredning. En del uppgav att ASI-utredningen alltid ska göras medan andra 

hänvisat till att denna utförs i mån av tid. En del av frivårdsinspektörerna arbetar alltså efter 

att reglerna om när en ASI-utredning ska göras är formella medan andra menar att de själva 

kan ta detta beslut och betraktar reglerna som mer informella. Detta anser vi är ett exempel på 

Lipskys (1980) tankegångar om att en myndighet arbetar efter formella och informella rutiner 

och att det kan skilja sig åt mellan myndigheter inom samma område. Att 

frivårdsinspektörerna inom samma myndighet angav olika uppgifter om när ASI-utredningar 

ska utföras kan bero på att de enskilda inspektörerna skapar egna rutiner som passar dem och 

som de anser underlättar deras arbete vilket Lipsky lyfter fram i sin teori.  

 

4.1.2 Initiativtagare till en kontraktsvårdsutredning  

Den gemensamma förklaringen till hur en kontraktsvårdsutredning inleds var enligt 

inspektörerna att såväl domstolen som frivårdsinspektören och klienten kan vara 

initiativtagare. Även åklagaren kan föra fram att en begäran om kontraktsvårdsutredning ska 

lämnas till frivården. En av respondenterna uppgav att när begäran kommer från domstolen 

om att förutsättningarna för kontraktsvård ska utredas, är det aldrig domstolen själv som tagit 

upp frågan utan det kommer via klienten eller advokaten till domstolen som sedan 

vidarebefordrar begäran till frivården. När frivårdsinspektörerna får begäran från domstolen 

träffar de klienten och i samband med detta avgör inspektören om de ska följa domstolens 

rekommendation om att inleda en kontraktsvårdsutredning. En av frivårdsinspektörerna gav 

en bild av hur det kan gå till när en begäran om en kontraktsvårdsutredning kommer från 

domstolen. Enligt frivårdsinspektören har det hänt ett flertal gånger under det senaste året att 

det har kommit en begäran från domstolen men att frivårdsinspektören i samtal med klienten 

har fått veta att klienten inte är intresserad av kontraktsvård. Domstolen kan alltså skicka en 

begäran om en kontraktsvårdsutredning men i slutändan menar frivårdsinspektören att 

beslutet om att inleda en utredning eller inte ligger ändå hos inspektören. En av 

intervjupersonerna menade att det bästa är om domstolen ger signaler om att en 

kontraktsvårdsutredning ska inledas då detta formellt visar på att även domstolen har 

uppfattningen att klienten har missbruksproblem. När det gäller hur en 
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kontraktsvårdsutredning kan initieras uppgav en av respondenterna följande: ”Men som sagt 

man utreder alltid, man har det alltid i tanken när man gör en personutredning om det finns 

förutsättningar för kontraktsvård.” Utredningen kan alltså även inledas under 

personutredningens gång då det i samtal med klienten framkommer att det finns ett behov och 

önskemål om vård. Det kan vara frivårdsinspektören som tar upp frågan men också klienten 

själv. 

 

 En annan frivårdsinspektör gav ett exempel på hur det kan se ut när en utredning inleds:  
Man kan ju säga att kommer klienten /.../ kommer klienten hit på en personutredning 
och vill diskutera missbruksproblematiken och de uttrycker en vilja till förändring 
och att de vill ha behandling och att de har bestämt sig det och att de vet att det finns 
något som heter kontraktsvård, redan där påbörjar vi liksom i huvudet en utredning. 
 

En frivårdsinspektör lyfte fram att de klienter som själva tar initiativet till en 

kontraktsvårdsutredning har ofta varit med tidigare och vet att kontraktsvård finns, det 

förekommer dock även en hel del klienter som inte vet vad kontraktsvård innebär.  

 

En av respondenterna beskrev det som att ”kontraktsvårdsutredningen börjar när man känner 

på sig att här är det nog läge. Jag känner i maggropen, vi känner mycket med magen. Här är 

någonting som inte stämmer”. Det kan förekomma fall där frivårdsinspektören ser ett 

samband mellan missbruk och brott som klienten inte gör och utifrån detta fortsätter 

utredningen. I vissa fall kan det hända att advokaten kontaktar frivårdsinspektören och 

diskuterar kontraktsvård.  

 

En kontraktsvårdsutredning inleds under samtalet med klienten om det inte står angivit i 

handlingarna från domstolen. Det kan vara så att bedömningen av om en 

kontraktsvårdsutredning ska inledas kan göras snabbt men det kan även behövas ett par samtal 

med klienten innan beslutet fattas. Något som inverkar på beslutet om en utredning ska 

utföras är att utredningstiden kan vara kort och därav måste beslutet fattas snabbt för att 

utredningen ska hinnas med. En annan anledning till att bedömning görs i det första samtalet 

med klienten menar en av frivårdsinspektörerna beror på att det nästan alltid redan i första 

samtalet visar sig i vilken riktning man ska gå.  
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4.1.2.1 Analys 

Enligt en frivårdsinspektör hände det ibland att domstolen skickade en begäran om att en 

kontraktsvårdsutredning ska utföras men att vid samtal med klienten framkom det att denne 

inte var intresserad av kontraktsvård. Beslutet från domstolen visade sig inte stämma. Något 

som Lipsky (1980) tar upp som kännetecknar gräsrotsbyråkraters arbete är att de är tvungna 

att fatta beslut snabbt och att dessa ofta baseras på otillräcklig information. Detta kan vara 

anledningen till att domstolens beslut inte stämmer överens med det som klienten uppger i 

samtal med frivårdsinspektören. Om det händer att inspektörerna gör en annan bedömning än 

domstolen så påpekade de flesta av respondenterna att det var deras beslut som skulle gälla.  

Detta kan liknas vid Lipskys resonemang om att när handläggarnas uppfattning om målen 

med deras arbete skiljer sig från de överordnade inom myndigheten är det i slutändan 

gräsrotsbyråkraternas uppfattning som segrar. Även om exemplet med frivårdsinspektören 

och domstolen handlar om två olika myndigheter kan man dra paralleller med Lipskys teori 

då det i båda fallen är gräsrotsbyråkratens uppfattning som styr. En inspektör uppgav att 

han/hon känner på sig när det är läge för en kontraktsvårdsutredning. Frivårdsinspektören 

fattar ofta sitt beslut utifrån sina känslor vilket vi anser har likhet med Lipskys tankar om hur 

en klient kan väcka sympati hos handläggaren som blir mer välvillig till att hjälpa klienten 

vilket Lipsky benämner som ”worker bias” (1980 s 108) handläggarens partiskhet. Detta är 

också ett tydligt exempel på att handläggaren har stor handlingsfrihet i mötet med klienten 

vilket Lipsky beskriver i sin teori.  

 

4.1.3 Straffvärde och brott  

För att en klient ska kunna få kontraktsvård ska det misstänkta brottet ha ett straffvärde som 

inte överstiger två år enligt reglerna för kontraktsvård (KVVFS 2004:21). I våra intervjuer 

framkom det dock olika meningar om hur högt straffvärdet kan vara. Enligt en 

frivårdsinspektör är det dock i praxis ett år som gäller men det finns undantag i form av fall 

som varit uppe i högsta domstolen där straffvärdet varit strax över två år. Andra respondenter 

menade dock att straffvärdet kan vara upp till två år. En del av respondenterna pekar på vikten 

av att diskutera straffvärdet med advokat eller åklagare för att kunna matcha kontraktsvården 

med det fiktiva fängelsestraffet för att det ska bli ett trovärdigt alternativ som domstolen kan 

acceptera. 
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Endast ett fåtal av respondenterna tog upp frågor kring det brott som klienten är misstänkt för.  

Två av frivårdsinspektörerna påpekade att i det fall klienten säger att han/hon inte begått det 

brott som de är misstänka för utförs ingen kontraktsvårdsutredning då de menade att det inte 

är logiskt att klienten vill dömas till vård för ett brott de säger att de inte har begått. En annan 

omständighet som en av respondenterna nämnde är att en klient kan vara misstänkt för ett 

brott som det allmänt inte anses att man ska kunna få vård för, t.ex. grov misshandel. En av 

respondenterna tog upp en situation där klienten har ett allvarligt missbruk men straffvärdet är 

lågt och menade att det inte är rimligt med vård i t.ex. två månader i proportion till hur 

allvarligt missbruket är. Detta skulle enligt inspektören inte hjälpa klienten utan snarare 

stjälpa denne då klienten skulle behöva en betydligt längre behandling. När frivården införde 

påföljden fotboja nämnde frivårdsinspektörerna att många kontraktsvårdsärenden försvann. 

Grova rattfyllerister väljer hellre fotboja än kontraktsvård.  

 

4.1.3.1 Analys 

Enligt föreskrifter om kontraktsvård (KVVFS 2004:21) kan en klient dömas till kontraktsvård 

om straffvärdet inte överstiger två år. I intervjuerna med våra respondenter framkom det dock 

att det finns olika uppfattningar om denna föreskrift och hur den ska tillämpas. Enligt den 

respondent som uttryckte en avvikande åsikt om straffvärdet är det enligt praxis ett år och i 

undantagsfall två år. I detta ser vi paralleller till Lipskys (1980) tankegång kring att 

handläggaren har relativt stor handlingsfrihet att själv forma sitt arbete så länge detta görs 

inom ramarna för myndighetens verksamhet. Här visar det sig dock att de flesta av 

inspektörerna trots allt delar den formella uppfattningen om straffvärdet. Detta skiljer sig åt 

från Lipskys tankar då handläggarna i stor utsträckning inte har så stort handlingsutrymme 

inom ramarna för regler och lagar som styr myndigheten. Det kan även tolkas som att 

handläggarna själva väljer att inte utnyttja sin handlingsfrihet.  

 

Synen på det brott som klienten är misstänkt för kan påverka om en utredning inleds eller inte.  

Detta kan kopplas till det som Lipsky skriver om ”worker bias”(1980, s 108) handläggarens 

partiskhet och hur denna kan influeras av den allmänna uppfattningen om en företeelse eller 

klientgrupp. I texten ovan hänvisar frivårdsinspektören till att klienten kan ha begått ett brott 

som det inte anses att man ska dömas till vård för och vi tolkar detta som att inspektören 

ibland kan influeras av den allmänna uppfattningen av vilket straff som är lämpligt för ett 

visst brott.  

 

 30



4.1.4 Klientens vilja och motivation  

Genomgående menade respondenterna att klientens vilja och motivation är centralt i en 

utredning. Om inte klienten vill ha kontraktsvård inleds inte någon utredning. När 

frivårdsinspektörerna pratade om klientens vilja och motivation framkom det att det är 

betydelsefullt att klienterna ger uttryck åt någon form av vilja till förändring. Dock ansåg en 

hel del av respondenterna att det även handlar om hur klienten uttrycker detta och hur pass 

aktiva de är. En intervjuperson berättade att han/hon vanligtvis säger följande till en klient 

som är aktuell för en kontraktsvårdsutredning: ”Jag brukar säga till klienten att samarbete 

betyder att jag jobbar 50 %, du jobbar 50 %. Jag är inte beredd att lägga ner 100 % när de 

sitter och gör ingenting.”  Respondenten ansåg att klienten kan göra mycket själv även om 

denne sitter häktad. En av frivårdsinspektörerna förklarade att det krävs en hel del av 

klienterna som är aktuella för en kontraktsvårdsutredning genom följande uttalande: ”De 

måste vara beredda att bjuda till vissa saker. Framförallt tänka till vad är det de vill ha ut av 

en behandling? Vad är det i sitt liv de vill förändra? Är de beredda att släppa taget helt och 

hållet kring droger? Man kan ju inte droga lite.”  

 

En del av frivårdsinspektörerna bedriver motivationsarbete för att få klienten att gå med på 

kontraktsvård. Ett par frivårdsinspektörer tar upp att de kan tycka att en viss klient skulle 

behöva en viss typ av behandling men att klienten måste vara inne på samma spår för att det 

ska bli av. Dock lyfte frivårdsinspektörerna fram vikten av att klienten har tänkt igenom sitt 

val och att det finns en djupare reflektion kring den situation klienten befinner sig i. ”Det är 

mycket avgörande vad de själva har för syn på vilja till förändring. ” Om inte klienten är 

beredd att helt sluta missbruka blir det inte någon kontraktsvårdsutredning.   

 

Klientens egen förmåga att uttrycka sina tankar och sin vilja ansåg en respondent vara 

betydande då denne menade att en klient som tydligt kan redogöra för sina behov och sin vilja 

bidrar till att respondenten lättare accepterar klientens argument. Vidare uppgav samma 

frivårdsinspektör att trots att en klient är i mycket stort behov av kontraktsvård föreslår 

inspektören inte vård om det saknas motivation hos klienten. En annan respondent gav 

exempel på hur klientens vilja och motivation kan ta sig uttryck och påverka 

kontraktsvårdsutredningen. Genom att klienten redan tidigare ansökt om behandling på 

frivillig väg via socialtjänsten och varit på möten och visat att de är uppriktiga med önskan 

om behandling. En annan utgångspunkt som en del av respondenterna tog upp var aspekten 

kring hur klienten kommer fram till beslutet att gå in i behandling. En frivårdsinspektör 
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formulerade denna tankegång genom att konstatera att ”för många är det ett långt steg från 

missbruk till behandling, det krävs ju lite mod för att gå över den tröskeln”. Med detta i 

åtanke menade en av frivårdsinspektörerna att när en klient väl har tagit det beslutet då är 

klienten också motiverad.    

 

4.1.4.1 Analys 

Det som tydligt framgår av frivårdsinspektörernas berättelser är att klientens vilja och 

motivation spelar stor roll för om en utredning ska inledas. Enligt de flesta respondenter måste 

klienten uttrycka en vilja till förändring och ha tänkt igenom sin situation. Några inspektörer 

berättade även om de krav de brukar ställa på klienten. Sammantaget tolkar vi det som att 

frivårdsinspektörerna jobbar på det här sättet med klienterna för att underlätta sitt eget arbete. 

En annan tolkning skulle kunna vara att eftersom klientens motivation även ställs upp som ett 

formellt kriterium kan det vara så att frivårdsinspektörerna lägger vikt vid detta just pga. att 

det är ett formellt krav. Dock har vi gjort tolkningen att det till större delen beror på att 

frivårdsinspektörernas arbete underlättas om klienten är motiverad och har tänkt igenom sin 

situation. Genom att kräva av klienterna att de ska vara motiverade, veta vad de vill och vara 

beredda att samarbeta för att uppnå sitt mål minskar frivårdsinspektörernas arbete och ansvar. 

Inom ramarna för när en kontraktsvårdsutredning ska inledas har inspektörerna stor 

handlingsfrihet. Detta är ett bra exempel på det som Lipsky (1980) tar upp om hur 

handläggarens förhållningssätt till sitt arbete skapas genom att man prioriterar faktorer som 

underlättar det egna arbetet. Att frivårdsinspektörerna lägger stor vikt vid att klienterna ska 

vara motiverade och ha tänkt igenom vad han/hon vill menar vi kan liknas vid det som Lipsky 

kallar ”worker bias” (1980, s 108) handläggarens partiskhet. Detta innebär att handläggaren 

väljer ut och hjälper de klienter som denne betraktar som troligast att lyckas. Anledningen till 

detta är den tillfredsställelse som handläggaren kan uppleva av att hjälpa klienterna. Om 

frivårdsinspektören bedömer att en klient inte är tillräckligt motiverad och har en klar 

uppfattning hur denne vill förändra sitt liv så väljer inspektören att inte starta en utredning för 

kontraktsvård. Sammantaget anser vi att frivårdsinspektörerna till stor del använder sig av ett 

förhållningssätt som skiljer sig åt från Lipskys tankar om hur en handläggare kontrollerar och 

konstruerar klientrollen. Lispky skriver att handläggaren tenderar att i stor utsträckning skapa 

klientrollen och att klienten inte har så stort utrymme att påverka hur denna ska se ut. Dock 

menar vi att i frivårdsinspektörernas berättelser om hur klienternas vilja och motivation 

framgår det att klienten har stor del i att forma sin egen roll och att inspektören intar ett 

förhållningssätt som tar mycket hänsyn till klientens önskemål.  
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4.1.5 Kontraktsvård kontra fängelse 

Att klienter väljer kontraktsvård för att slippa fängelse förekommer enligt 

frivårdsinspektörerna men är inte så vanligt då inspektörerna menar att det är tuffare att 

genomgå behandling än att sitta av ett fängelsestraff. Dock påpekar de att det finns de klienter 

som tycker det är lättare att välja behandling istället för fängelse. En av respondenterna anser 

att klienten visst kan vara lite ambivalent till behandling men att klienten inte ska välja 

kontraktsvård bara för att slippa fängelse. Motivationen är svår att utreda. En annan 

frivårdsinspektör säger att trots att klienten inte är motiverad fullt ut när han/hon går in i 

behandling behöver det inte betyda att det inte kommer att fungera. Det finns fall där 

fängelsestraffet verkat avskräckande och klienten påbörjat behandling p.g.a. detta och där de 

under behandlingstiden funnit motivationen som de inte hade när behandlingen började. 

Frivårdsinspektörerna menar att det ganska snabbt brukar märkas om en klient går in i 

behandling i tron om att det är lättare än att sitta i fängelse då dessa klienter brukar avbryta 

behandlingen inom en kort tid. En frivårdsinspektör tar upp att det är viktigt att göra klienten 

införstådd med att ”behandling kan vara tuffare än att sitta av det på ett fängelse”. En annan 

åsikt som en respondent lyfter fram är att klienten alltid får ut något av behandlingstiden 

under kontraktsvård till skillnad från tiden i anstalt som respondenten menade endast är en 

förvaring.  

 

4.1.5.1 Analys 

I detta analysavsnitt kommer vi inte att använda oss av Lipskys teori då vi inte funnit något 

som kan ge stöd åt eller förklara intervjumaterialet. Vi kommer istället att använda oss av 

Kerstin Svenssons (2001) doktorsavhandling om frivården. Svensson gör precis som våra 

respondenter en jämförelse mellan frivård kontra fängelse och menar att frivården har blivit 

mer likställt med fängelse. Svenssons intervjuer med frivårdsklienter visade att de hade 

uppfattningen av att de ‘sluppit undan fängelset’(Svensson, 2001 s 231) vilket även våra 

respondenter berättade att en del av deras klienter tycker. Vidare skriver Svensson att 

kontraktsvård är en av de frivårdspåföljderna som är mest jämförbar med fängelse då det är en 

strukturerad påföljd med inslag av straff. Vi tolkar det som att en del av de klienter som våra 

intervjupersoner arbetar med avskräcks av fängelsestraffet och vad det innebär och därför har 

uppfattningen att de får det lättaste alternativet om de kommer att få kontraktsvård. De delar 

alltså inte Svenssons uppfattning om att frivårdspåföljder är likställt med fängelse. En 

respondent påpekade att under behandlingstiden påverkas klienten på ett positivt sätt vilket 

inspektören menar inte sker om klienten avtjänar ett fängelsestraff. Detta kan kopplas till 
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resonemanget om att återfallsrisk är högre om klienten avtjänat ett fängelsestraff än om 

klienten genomgått kontraktsvård vilket diskuteras i boken 50 år med frivården (1991).   

 

4.2 Huvudtema 2: Faktorer som kan påverka kontraktsvårdsutredningen och i vilken 

utsträckning de påverkar.  

 
4.2.1 Tidsaspekten  

”Det som är viktigt för oss är tiden, för en kontraktsvårdsutredning tar lite längre tid” sa en av 

frivårdsinspektörerna vid vår första intervju och alla de andra respondenterna har också nämnt 

tiden på ett eller annat sätt. Någon upplevde tiden som ett stressmoment medan andra kände 

tidsgränsen som en sporre för att få allt klart till domstolens slutdatum.  

 
När klienten sitter på häktet upplevdes tiden som knapp hos de allra flesta frivårdsinspektörer. 

Det brukade gå att lösa på olika sätt. De kunde ringa till domstolen för att försöka skjuta upp 

förhandlingen till ett senare datum. Det upplevde vi fungerade bättre på de mindre 

frivårdskontoren. Någon berättade att huvudförhandlingen i tingsrätten kan delas upp i två 

delar och kontraktsvårdsärendet ingår i personalia delen och att man då skjuter fram den delen 

någon vecka. Skulddelen tar man först, men domstolen meddelar ingen dom. En 

frivårdsinspektör sa att om kontraktsvårdsutredningen nästan var färdig så fick de några dagar 

extra genom att skjuta fram personaliadelen i domstolsförhandlingen. Men det sades att detta 

var i undantagsfall och inträffade inte särskilt ofta. Om det är knappt med tiden kunde 

frivårdsinspektören starta en utredning och skriva i yttrandet till domstolen att kontraktsvård 

har diskuterats men pga. den korta handläggningstiden har de inte hunnit prata med 

socialtjänsten och kunnat få en ansvarsförbindelse. Det som händer då är att klienten går upp i 

tingsrätten och får sin dom. Domen överklagas till hovrätten och frivårdsinspektören får 

ytterligare tid att göra färdigt kontraktsvårdsutredningen och hinna kommunicera med 

socialtjänsten. Fyra av respondenterna påpekade att det är bra att ha en nära dialog med 

domstolen för att få så mycket tid som möjligt innan förhandlingen i tingsrätten.  

 

Alla frivårdsinspektörerna var överens om att det är viktigt att få med socialtjänsten så tidigt 

som möjligt i utredningen speciellt när klienten sitter häktad och tiden är knapp. Rutinerna är 

olika på olika socialkontor men om klienten är okänd för socialtjänsten vill de ha tid på sig att 

göra en egen utredning. En klient som redan är känd hos socialsekreteraren och har diskuterat 

behandling och har en egen uppfattning om var den vill komma, är det lättare att utföra en 
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snabb kontraktsvårdsutredning på. Några av frivårdsinspektörerna sa att snabba 

kontraktsvårdsutredningar var ett problem utifrån att de inte visste om klienten var tillräckligt 

motiverad och om matchningen mot behandlingshemmet var tillfredsställande. Den snabbaste 

kontraktsvårdsutredningen som en av respondenterna gjort var färdig inom 24 timmar. De 

flesta kontraktsvårdsutredningar brukar ta från cirka tre veckor och uppåt att göra. Det som 

kan vara mest tidskrävande vid utredningen är att hitta ett behandlingshem som passar just 

den klienten men respondenterna menade att de har bra förslag på olika behandlingshem som 

frivården har ramavtal med som de använder sig av. När det är klienter som är i frihet och inte 

sitter häktade så har frivårdsinspektören i dessa fall minst en månad på sig att göra 

utredningen. När en klient är i frihet så kan utredningstiden även bli kort pga. att klienten inte 

kommer till kallade samtal förrän några dagar innan utredningen ska skickas till domstolen. 

En av respondenterna sade att vid ett sådant tillfälle försöker denne ändå utföra en 

kontraktsvårdsutredning om inspektören anser att klienten skulle klara av kontraktsvård.  

 

4.2.1.1 Analys 

Det som frivårdsinspektörerna berättar stämmer till stor del överens med Lipskys teori om 

handläggarnas arbetsförhållande. Frivårdsinspektörerna uppgav att snabba utredningar är ett 

problem då de inte är säkra på hur pass motiverad klienten är och om matchningen med 

behandlingen är tillfredsställande. Kännetecknande för gräsrotsbyråkraternas arbete är att de 

arbetar under tidspress och att besluten ofta måste fattas med lite information, vilket exemplet 

ovan bekräftar (Lipsky, 1980). Det som skiljer sig från Lipskys resonemang är att 

inspektörerna har möjlighet att få förlängd utredningstid om de kontaktade domstolen och 

pratade med domaren.  Om klienten inte var känd hos socialtjänsten sedan tidigare vill de 

göra sin egen utredning innan de kan lämna besked om betalningsansvaret till frivården. Detta 

innebär att frivårdsinspektörerna får kort tid på sig att sammanställa sin utredning då de måste 

invänta socialtjänstens beslut. Detta anser vi skiljer sig från det som Lipsky benämner som 

”rubber stamping” (1980, s 129) som innebär att handläggare övertar eller baserar sina beslut 

på andra handläggares bedömningar. Handläggare använder sig ofta av denna metod när de 

har svårt för att få information som de kan basera sitt beslut på. Risken med att ta över andras 

bedömningar är att klientens rätt till en individuell bedömning från olika handläggare 

tillgodoses. I de fall då socialtjänsten gör sin egen utredning av klienten tolkar vi det som att 

socialtjänsten inte gör detta för att säkra klientens rätt till deras bedömning utan snarare för att 

de ska säkra sin egen rätt att göra en bedömning.  

 

 35



4.2.2 Häktesvistelse och avgiftning 

Under utredningstiden kan klienterna vara på fri fot eller sitta häktade. I intervjuerna tog ett 

par av frivårdsinspektörerna upp att en omständighet som kan påverka en utredning är just om 

klienten är häktad eller inte. Något som en frivårdsinspektör nämnde som kan inverka på 

utredningen men som inte alltid behöver göra det är om en klient som inte är häktad fortsätter 

begå brott. Att göra en kontraktsvårdsutredning för en klient i frihet kan vara svårare än om 

det gäller en klient som är häktad trots att utredningstiden kan vara längre när klienten inte 

sitter häktad. Detta ansåg de frivårdsinspektörer som tog upp frågan beror på att avgiftningen 

måste ordnas för klienten som är i frihet medan den som sitter häktad blir avgiftad under 

häktestiden.  

 

Om en klient inte tidigare har haft kontakt med frivården eller inte varit aktuell hos frivården 

på ett tag kan det medföra att utredningen försvåras då det handlar om att klienten måste 

berätta om olika aspekter av sitt liv för en frivårdsinspektör som klienten aldrig tidigare 

träffat. Det ska dessutom beskrivas på ett sådant sätt att frivårdsinspektören ska kunna göra en 

bedömning av om det finns förutsättningar för kontraktsvård. Detta kan ställas i förhållande 

till en klient som redan är aktuell hos frivården och som frivårdsinspektören har kunskap om 

sedan tidigare och därmed kanske har en uppfattning om sedan innan. När det gäller klienter 

som är häktade nämnde ett par av frivårdsinspektörerna att klienterna kan få besök av 

personal från häktesprojektet som diskuterar klientens missbruk. Om klienten haft samtal med 

personal från häktesprojektet brukar de höra av sig till inspektörerna och berätta hur samtalet 

gått. En av respondenterna tog även upp det arbete som personal på häktet utför och menade 

att detta är betydelsefullt och kan bidra till att motivera klienter. En del av respondenterna tog 

upp hur klienter som sitter häktade påverkas av detta. En av dessa menade att de klienter som 

är häktade vill mycket. Några andra frivårdsinspektörer menade att häktestiden kan ge tid till 

eftertanke men konstaterade även att en klient kan bekänna nästan vad som helst när man 

sitter häktad. En annan intervjuperson resonerade som så att när en klient blir häktad ”... då 

kan det kanske bli en spricka i fasaden att de ser sin situation tydligare och då gäller det 

kanske att gripa efter denna situation för att klienten ska kunna när den ber om hjälp, ska 

kunna få hjälp”. En annan aspekt som togs upp när det gäller klienter som blir häktade är att 

det kan underlätta utredningen för då är klienten på plats och blir även avgiftad.  
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4.2.2.1 Analys 

Att klienten sitter häktad kan enligt de frivårdsinspektörer som nämnde detta underlätta 

utredningen då klienten är på plats och samtidigt blir avgiftad. En annan tanke är att det kan 

vara lättare att arbeta med dessa klienter då de ofta i samband med häktestiden blir mer villiga 

att diskutera sin behandling. Lipsky (1980) skriver att handläggaren i stor utsträckning formar 

och kontrollerar klientrollen då denne har en bestämd uppfattning om hur klientrollen ska vara 

utformad på bästa sätt för att underlätta handläggarens arbete. Lipskys tankar om 

handläggarens inflytande över hur klientrollen ska se ut menar vi kan dras paralleller till 

respondenternas tankar om klienter som sitter häktade. Vi anser att bland de respondenter som 

tog upp frågan är det tydligt att de föredrar att arbeta med klienter som sitter häktade då det 

bidrar till att göra deras arbete lättare. Dock menar vi att det även finns en skillnad mellan 

Lipskys teori om hur handläggaren kan skapa en klientroll och vilka möjligheter 

frivårdsinspektörerna faktiskt har när det gäller en klient som är häktad. 

Frivårdsinspektörernas situation är mer begränsad än den Lipsky beskriver då inspektörerna 

inte bestämmer huruvida en klient ska vara häktad eller inte. Dock är det tydligt att 

respondenterna föredrar att klienten är häktad och att om de skulle ha haft befogenhet att 

besluta om detta tolkar vi det som att de skulle ha använt sig av möjligheten att ha klienter 

häktade.  

 

4.2.3 Motivation som begrepp 

Alla frivårdsinspektörerna var överens om att motivationen hos klienten påverkar vid en 

kontraktsvårdsutredning. Ett par av respondenterna tog upp frågan om hur man kan förklara 

begreppet motivation och menade att motivation kan definieras på olika sätt hos olika 

personer. ”Motivation kan vara en sak för klienten men kan vara en annan sak för mig. Den 

kan vara ytterligare en sak för en tredje person.” som en frivårdsinspektör uttryckte det. Det 

viktiga är inte att klienten är fullt motiverad när behandlingen börjar men det bör finnas en 

tanke, ett beslut någonstans, om att göra något åt sitt missbruk. Två av intervjupersonerna sa 

att det är svårt att bedöma motivationen eftersom den pendlar upp och ner. ”Ena dagen vill 

man, andra dagen vill man inte för man fattar vilket jobb det är att ta itu med sitt liv och då 

säger man nej. Det är så en tung missbrukare funkar.” En del av respondenterna menade att 

synen på motivation förändrats, tidigare diskuterades motivation som något klienten ägde och 

hade men idag betraktas motivation som skiftar och som inte är stabilt. En annan 

frivårdsinspektör sa att motivation kan beskrivas utifrån tre ord: vilja, kunna och prioritera. 

Frivårdsinspektören fortsatte sin motivering med att säga att “klienten kan vilja något väldigt 
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mycket men kanske inte rent praktiskt kan ta itu med problemet just nu, för det ligger inte 

överst på prioriteringslistan”. Intervjupersonen förtydligade att alla tre begreppen vilja, kunna 

och prioritera behövs vara starka för att motivationen ska finnas där.  

 

4.2.3.1 Analys   

Respondenternas berättade om hur motivation kan definieras och att det kan ha olika 

betydelse för olika människor och att det är naturligt att motivationen kan pendla upp och ner.  

Detta ger en dubbel bild av klienter och motivation då respondenterna tidigare uppgivit att det 

är av stor betydelse att klienten är motiverad och uttrycker en vilja till förändring och har 

tänkt igenom sin situation och vet vad den vill. Utifrån de här redogörelserna för hur 

motivation kan betraktas verkar frivårdsinspektörerna vara ganska förstående för att 

klienternas motivation kan pendla. Det som frivårdsinspektörerna berättade om klientens 

motivation skiljer sig från hur Lipsky menar att handläggaren förhåller sig till klienterna. 

Hans teori utgår ifrån handläggarens perspektiv och klienten ges inte så stort utrymme. När 

klientens roll diskuteras så är det utifrån hur denne kan påverka och underlätta handläggarens 

arbete samt hur handläggaren kontrollerar och konstruerar klientens roll. Sättet 

frivårdsinspektörerna diskuterar klientens motivation på anser vi visar på att de i sitt arbete 

lägger stor vikt vid klienten som individ och att motivation kan ha olika innebörd för olika 

människor. Frivårdsinspektörerna verkar inte sträva efter att i samma utsträckning som Lipsky 

hävdar att handläggare gör, prioritera faktorer som underlättar deras arbete då de enligt de 

ovan återgivna beskrivningarna inte utesluter eller kräver av klienten att dennes motivation 

inte får lov att försämras.  

 

4.2.4 Behandling 

Kontraktsvård bygger på att klienten skriver under ett kontrakt gällande en behandling som 

förläggs endera på institution, i öppenvården eller som olika behandlingsprogram hos 

frivården. De flesta frivårdsinspektörer nämnde att det är viktigt att ett utförligt arbete läggs 

ner på att hitta ett lämpligt behandlingsalternativ för klienten. Att matcha klienten med 

behandlingshemmet kan vara något som inte alltid är så lätt eller som en frivårdsinspektör 

sade: ”Det blir inte alltid det klienten har tänkt sig från början men man får utgå ifrån det som 

klienten säger.” De menade att klienten kan föreslå ett behandlingshem och faller det inom 

kriminalvårdens ramar så är det godtagbart, men det händer också att klienten vill till en 

institution som frivården inte godkänner. En frivårdinspektör tyckte att det skulle behövas lite 

mer behandlingsalternativ än vad som erbjuds då det ibland kan vara svårt at hitta en 
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behandling som passar en klient med t.ex. dubbeldiagnos eller aggressionsproblem.  Däremot 

var det flera av respondenterna som var skeptiska till antalet behandlingshem för alkohol- och 

drogmissbrukare. De menade att vissa behandlingsalternativ inte är seriösa och att man måste 

sålla ganska hårt och därför anlitas för det mesta behandlingshem som frivården redan känner 

till, har erfarenhet av och ramavtal med. Frivården kan upprätta ett särskilt ramavtal med ett 

behandlingshem om det skulle visa sig, som en av respondenterna sade: ”att det finns någon 

kategori av person som behöver någon kategori av behandlingshem som vi absolut inte har 

och som kan matcha den här klientens behov”. Detta hör dock till ovanligheterna. 

 

Det är viktigt att behandlingspersonalen får en uppfattning om klienten och ser om han eller 

hon kommer att fungera tillsammans med de övriga klienterna på institutionen. Kontraktsvård 

kan även förläggas till öppenvård. Frivårdsinspektörerna menade att domstolen inte så ofta 

dömer till kontraktsvård när behandlingsplanen innebär öppenvård. Det kan bero på att 

domstolen tycker att det känns tryggare att ha dem på institution där man har lite bättre 

övervakning av klienten. En annan synpunkt som en intervjuperson förde fram var att man 

måste matcha behandlingstiden med straffvärdet. Som exempel tog frivårdsinspektören upp 

att det inte är trovärdigt att föreslå en behandling på en månad när straffvärdet är ett år. Flera 

av respondenterna berättade om klienter som avbrutit sin kontraktsvård och påpekade vidare 

att klienten ändå får med sig något från behandlingen trots att den avbrutits tidigt. Vissa 

klienter behöver många behandlingstillfällen innan de tar till sig behandlingen.  

 

4.2.4.1 Analys 

Frivårdsinspektörerna uppgav att de i stor utsträckning tar hänsyn till vad klienten vill ha för 

behandling. Tidigare har flertalet av intervjupersonerna get en bild av att de ställer vissa krav 

på klienten t.ex. genom att kräva att klienten har en föreställning om hur denne vill förändra 

sin situation. När det gäller hur behandlingen ska utformas menar respondenterna att de tar 

stor hänsyn till klienternas önskemål. Lispky (1980) beskriver att handläggaren till stor del 

skapar den roll som handläggaren föredrar att klienten ska inta och att klienten inte har 

särskilt stort utrymme att påverka detta. I beskrivningarna av klientens roll när det gäller val 

av behandling skiljer sig frivårdsinspektörernas sätt att arbeta och förhålla sig till klienter från 

det som Lipsky menar är typiskt för handläggare. Klienten tillåts i mycket större utsträckning 

än tidigare att själv vara med och påverka utredningen när det kommer till vilket 

behandlingsalternativ som ska väljas.     
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I detta avsnitt kan vi även se en koppling till Svenssons (2001) resonemang om hur 

frivårdsinspektörerna bedriver sitt arbete. Frivårdens innehåll är individuellt anpassat till 

klienterna. Detta anser vi visa sig genom att man försöker respektera klienternas önskemål om 

behandling så långt det är möjligt. Om en föreslagen behandlingsplan inte är matchad med 

straffvärdet är det enligt respondenterna inte troligt att domstolen godkänner detta. Domstolen 

föredrar att behandling sker på institution under övervakning framför öppenvård. Dessa två 

villkor menar vi är ett prov på det som Svensson skriver om kontroll och straffande inslag i 

frivården. Svensson anser att ”frivård framställs nu som en form av straff, en annan form av 

fängelse, ett fängelse utanför murarna” (Svensson, 2001, s 227).  

 

4.2.5 Ekonomi - betalningsansvar  

I samband med att kontraktsvårdsutredningen utförs ska socialförvaltningen lämna en 

ansvarsförbindelse till frivården där de går med på att ta sitt betalningsansvar. Vid en 

kontraktsvård står kriminalvården för betalningen den tiden som klienten skulle ha suttit i 

anstalt, vilket motsvarar 2/3 av det fiktiva fängelsestraffet, och tiden därefter ska 

socialförvaltningen stå för betalningsansvaret. Frivårdsinspektörerna upplevde inte att 

kriminalvården har något tak för hur många kontraktsvårdsutredningar de får göra p.g.a. 

ekonomiska begränsningar. Tvärtom sa de att de har fått extra pengar av regeringen till 

narkotikasatsningen1 under ett par års tid så de har haft rätt gott om pengar till kontraktsvård. 

Däremot ansåg respondenterna att socialförvaltningarna är mer styrda av ekonomin. Fyra av 

frivårdsinspektörerna menade att socialförvaltningen ofta väljer sina egna behandlingshem 

eller öppenvårdsinsatser just för att ekonomin styr. När socialförvaltningen inte vill lämna 

ansvarsförbindelse kan de ibland hända att de hänvisar till att ”klienten har inga behov just 

nu.” Intervjupersonerna ansåg dock att det nästan uteslutande handlade om 

socialförvaltningens ekonomi och inte om klientens behov.  En av frivårdsinspektören 

fortsatte säga att socialförvaltningen lägger de ekonomiska problemen på individplanet och 

säger att klienten borde testa öppenvård innan de kan bevilja en lång institutionsvård. Eller 

som respondenten uttryckte det ”det blir ett fulare sätt mot klienterna istället för att 

myndigheterna stått rakryggade och sagt att vi har inga pengar.” När socialtjänsten inte går 

med på att skriva under en ansvarsförbindelse får frivården ibland låta bli att föreslå 

kontraktsvård eftersom ansvarsförbindelsen måste skickas med till domstolen. Tre av 

                                                 
1 Kriminalvården fick efter beslut i regeringens narkotikapolitiska handlingsplan för 2002-2005 resurser för att 
utöka sina insatser i arbetet mot narkotika. Målet med satsningen var att alla klienter inom kriminalvården som 
har ett narkotikamissbruk ska erbjudas vård och behandling (Regeringens hemsida, 2006-02-04). 
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frivårdsinspektörerna tyckte att det många gånger kändes frustrerande när inte 

ansvarsförbindelsen blev undertecknad. Ibland kunde frivården ändå lägga fram ett förslag till 

kontraktsvård trots att socialförvaltningen hade sagt nej till betalningsansvaret. Detta kan 

inträffa om strafftiden är så lång att den föreslagna behandlingstiden ryms inom det 

förväntade straffet. Då står kriminalvården för hela kostnaden av behandlingen. Socialtjänsten 

i vissa kommuner ställer inte alls upp på kontraktsvård och det förklarade intervjupersonen 

med att det kan bero på kommunens ekonomi. Samtidigt menade en del frivårdsinspektörer att 

när kriminalvården står för 2/3 av behandlingskostnaden under tiden för det fiktiva 

fängelsestraffet ”borde fler kommuner ta till vara den möjligheten” eftersom kostnaderna för 

kontraktsvård delas av både frivården och socialtjänsten. 

 

Några av frivårdsinspektörerna nämnde att det har varit uppe till diskussion att frivården ska 

ta hela betalningsansvaret när det gäller kontraktsvård men att det råder delade meningar om 

detta. Några menade att det skulle underlätta för inspektörens arbete och att de skulle slippa 

vissa moment i utredningen om de själva hade hela betalningsansvaret. Andra sa att de inte 

tyckte det var en bra idé, som det är nu tvingas myndigheterna att samarbeta för klientens 

bästa. Klienten har ju ett liv efter kontraktsvården och behöver kanske hjälp med bostad och 

arbete och då är det kommunen som sitter på resurserna. Frivårdsinspektören tyckte att det var 

viktigt att socialtjänsten var med på hela resan så att klienten känner sig delaktig hela vägen 

även efter behandlingstidens slut.   

 

En annan infallsvinkel som lyftes fram under intervjuerna var att när besparingar görs och 

mindre antal personal ska göra samma arbete som innan nedskärningarna så kanske det börjar 

ske en viss prioritering av klienterna. Eller som någon sa, ”bor du i en rik kommun kan du få 

kontraktsvård men tillhör du en fattig kommun så finns det ingen kontraktsvård att få. Det är 

ju det som är så rättsosäkert.” 

 

4.2.5.1 Analys 

Lipsky (1980) menar att myndigheter alltid har bristande resurser i förhållande till de 

arbetsuppgifter som den ska utföra. Om resurserna skulle öka så stiger samtidigt efterfrågan 

av tjänsterna vilket gör att det inte blir något överskott. Frivårdsinspektörerna gav dock en 

bild av hur deras ekonomiska situation ser ut som motsäger Lipskys teori. För tillfället har 

frivården fått extra resurser i samband med narkotikasatsningen och respondenterna uppgav 

att de inte har några ekonomiska begränsningar för hur många kontraktsvårdsutredningar de 

 41



kan utföra och betala för. Dock uppgav frivårdsinspektörerna en bild av socialförvaltningens 

ekonomiska situation vilken bekräftar Lipskys resonemang om myndigheters bristande 

resurser. Om socialförvaltningen inte vill lämna en ansvarsförbindelse uppger de ofta att de 

inte anser att klienten är i behov av insatser för tillfället. Frivårdsinspektörernas förklaring till 

varför socialförvaltningen inte går med på kontraktsvård är att de har för lite resurser. 

Respondenterna menade att socialtjänsten borde ta tillvara det faktum att frivården täcker en 

del av kostnaderna för behandling och att det kan vara till socialtjänstens fördel. Dock ansåg 

frivårdsinspektörerna att socialtjänsten allt för sällan resonerade på detta sätt. Detta menar vi 

skiljer sig från Lipskys tankar om att en myndighet alltid har för lite resurser och att det inte 

går att lösa. Frivårdsinspektörerna menar att deras del i betalningsansvaret kan underlätta för 

socialtjänstens ekonomi och att det faktiskt går att förbättra deras ekonomiska situation.   

 

När socialförvaltningen föreslår behandlingsalternativ väljer de ofta sina egna 

öppenvårdsbehandlingar framför institutionsvård. Detta har även konstaterats i två av de 

rapporter som vi tidigare tagit upp, Frivårdsuppdraget: Rapport 1995-05-31 och 

Frivårdsrapporten (1995). En annan aspekt av detta som flera av frivårdsinspektörerna tog 

upp är att rättssäkerheten hotas eftersom klienterna har olika förutsättningar beroende på 

vilken kommun de tillhör. Denna synpunkt lyfts även fram i Frivårdsuppdraget: Rapport  

1995-05-31.  

 

För att lösa de problem som uppstår när det gäller det delade ansvaret för betalningen av 

kontraktsvård menade en del av respondenterna att frivården borde överta hela 

betalningsansvaret. På detta sätt skulle deras utredningsarbete underlättas. Detta var dock inte 

allas åsikt då de hänvisade till att det är viktigt att socialförvaltningen är med i alla led för 

klientens skull eftersom kommunen har det övergripande ansvaret för att missbrukare får 

vård. I frivårdsrapporten (Kriminalvården, 1995) tas denna fråga upp och även de föreslår att 

frivården ska ansvara för hela betalningen av kontraktsvård.     

 

4.2.6  Socialtjänsten 

När en kontraktsvårdsutredning ska göras sa flera frivårdsinspektörer, framför allt de på den 

lite mindre orten, att domstolen inte är benägen att döma till kontraktsvård om inte 

socialtjänsten har varit med i utredningen och skrivit på en ansvarsförbindelse. Därför 

försöker frivården ta kontakt med socialtjänsten så tidigt som möjligt i utredningen. Ibland var 

det socialsekreteraren som tog kontakt med frivården innan denna fått en begäran från 

 42



domstolen. Detta kunde inträffa om klienten var känd på socialförvaltningen och personalen 

visste att klienten väntade på rättegång eller satt häktad. En frivårdsinspektör berättade att det 

finns en uppgjord plan på hur samarbetet mellan frivård och socialtjänst ska gå till. Denna 

plan är relativt ny och respondenten berättade att de nyligen haft en heldag tillsammans med 

socialtjänsten där samarbetet diskuterades både ur frivårdens och socialtjänstens synvinkel. Så 

som det är nu fungerar det inte alltid likadant i alla kommuner och det gör att rättssäkerheten 

blir olika beroende på vilken kommun klienten tillhör.  

 

Mer än hälften av frivårdsinspektörerna tog upp några fördelar med att ha kontakt med 

socialtjänsten förutom betalningsansvaret. Många gånger hade socialsekreterarna redan haft 

en längre tids kontakt med klienten och visste hur han/hon fungerade Det kunde också vara så 

att socialtjänsten hade bättre kunskap om behandlingshemmen. Respondenterna sa att det var 

viktigt att frivårdsinspektören och socialsekreteraren var överens om vilket behandlingshem 

de ansåg vara lämpligast för klienten. Nackdelar i samarbetet med socialtjänsten som lyftes 

fram av frivårdsinspektörerna var att de båda myndigheterna har olika mål och olika tidsramar 

för sina utredningar. Några av frivårdsinspektörerna berättade om situationer där klienter inte 

hann utredas för kontraktsvård eftersom socialtjänsten har så långa utredningstider. Två 

frivårdsinspektörer upplevde att socialtjänsten inte litade på frivårdens utredningar utan de 

måste göra sina egna utredningar. Intervjupersonerna menade att man vunnit mycket om de 

litat på varandra. Olika beslutsvägar var också något som respondenterna nämnde som hinder 

i en kontraktsvårdsutredning. Då menade de att de kan vara överens med socialsekreteraren 

att kontraktsvård är ett bra alternativ för klienten men chefen på socialtjänsten har en annan 

uppfattning vilket gör att det inte lämnar någon ansvarsförbindelse. Ibland kan det hända att 

socialtjänstens arbetsuppgifter gör att en kontraktsvårdsutredning tar lång tid av den orsaken 

att t.ex. ett LVU ärende (Lag 1990:52) går före i prioritet.  

 

Frivårdsinspektörernas uppfattning av hur samarbetet med socialtjänsten fungerar skiljde sig 

åt mellan de olika arbetsplatserna. På två av arbetsplatserna tyckte respondenterna överlag att 

samarbetet med socialtjänsten fungerar bra, framförallt när socialsekreteraren är engagerad. 

De menade att de kan ta del av varandras utredningar och utbyta idéer och tankar med 

varandra. Flera av frivårdsinspektörerna från den mindre orten sa att de ofta besöker klienten 

på häktet tillsammans med socialsekreteraren. Det poängterade hur viktigt det är att de är 

tydliga mot klienten och säger samma saker och berättar hur deras olika roller som 

frivårdsinspektör och socialsekreterare ser ut. De menade att de jobbar parallellt. Någon ansåg 
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att det är mycket likheter mellan frivårdsinspektören och socialsekreteraren eller som hon 

uttryckte det: ”Det är inte så att vi sitter i en glasbubbla och socialsekreteraren i en 

glasbubbla, utan man har likheter.” 

 

4.2.6.1 Analys  

Enligt Lipsky har handläggarna stor handlingsfrihet i mötet med sina klienter och är relativt 

självständiga i förhållande till makthavare inom myndigheten. Detta menar vi inte stämmer 

överens med hur frivårdsinspektörerna beskrev socialsekreterarens arbetsförhållanden. När 

det gäller socialtjänstens ansvarsförbindelse har inte socialsekreteraren befogenhet att fatta 

detta beslut själv utan måste få godkännande från sin chef. Enligt Lipsky kan myndigheter 

inom samma område ha olika formella och informella rutiner. I intervjuerna berättade en del 

av frivårdsinspektörerna hur socialtjänstens olika rutiner påverkar vid utredningarna. 

Frivårdsinspektörerna menade att detta är ett problem då klientens rättssäkerhet hotas. Detta 

togs även upp i kriminalvårdens rapport om frivårdens verksamhet (Kriminalvården,1995).   

 

Vi har tidigare berört att socialtjänsten ofta vill göra sin egen utredning (i vår analys av 

tidsaspekten) men kommer här att utveckla dessa tankar. Några av respondenterna tog upp att 

socialtjänsten inte litar på deras bedömningar vid utredningarna utan ofta vill göra sin egen 

utredning. Om socialtjänsten hade litat på frivårdsinspektörernas utredningar menade våra 

respondenter att det hade underlättat arbetet för båda parter. Alla frivårdsinspektörer delade 

inte denna uppfattning. Ett par av frivårdsinspektörerna gav en annan bild och berättade att de 

arbetar tillsammans med socialtjänsten och delar tankar och idéer med varandra. Detta menar 

vi är ett exempel på ”rubber stamping” (Lipsky, 1980 s 129) som innebär att handläggare 

godtar andra handläggares bedömningar och använder de för att fatta sina beslut. Anledningen 

till detta är att de betraktar andra handläggare som professionella med kompetens att göra 

korrekta bedömningar. I en del fall använder både frivårdsinspektörerna och 

socialsekreterarna sig av ”rubber stamping”. Vid andra tillfällen fungerar inte denna metod då 

socialsekreterarna inte litar på frivårdsinspektörernas bedömningar och vill göra utredningen 

enligt sina egna rutiner. I de fall ”rubber stamping” inte används tolkar vi det som att 

frivårdsinspektörerna är missnöjda och gärna hade arbetat på detta sätt. Respondenterna ser 

fördelar med att använda sig av ”rubber stamping” och både frivårdsisnepktören och 

socialsekreteraren tjänar på att använda sig av denna metod.  
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4.2.7 Samarbete med andra aktörer  

Flera frivårdsinspektörer sa hur viktigt det är att samarbetspartners introduceras ganska tidigt i 

utredningen. Det gäller att samarbeta, men tyvärr fungerar detta samarbete inte alltid fullt ut. 

För att kontraktsvårdsutredningen ska bli tillfredsställande krävs att frivården, socialtjänsten, 

vårdgivare och framförallt klienten är överens. Alla de tillfrågade frivårdsinspektörerna 

menade att när en utredning kommer till stånd och samarbetet fungerat så är det inspektörens 

ansvar att se till att alla bitarna faller på plats så “säcken kan knytas ihop” och utredningen 

lämnas till domstolen i tid. Flera respondenter svarade att de som frivårdsinspektörer har en 

central roll i en kontraktsvårdsutredning. De menade att de är ”lite av projektledare” i 

utredningen.  

 

Socialtjänsten är den aktör som det största samarbetet sker med, mycket på grund av att de ska 

vara med på ansvarsförbindelsen som skickas till domstolen. Flera av frivårdsinspektörerna sa 

att samarbetet fungerade bättre med vissa kommuner beroende på att de har olika policy och 

olika rutiner. En fördel med att samarbeta med små socialtjänster i små kommuner nämnde ett 

par av respondenterna är att det oftast bara är en person som har hela ansvaret för 

missbruksvården och då går det att få ett bättre samarbete. Vid våra intervjuer kom det fram 

att några av frivårdsinspektörerna kände ett visst dilemma när de försökte ha ett samarbete 

med socialtjänsten på en större ort eller kommun på grund av skäl som nämnts ovan angående 

olika policy och rutiner. När det gäller en större kommun nämnde en del frivårdsinspektörer 

hur olika samarbetet med stadsdelarna kan se ut.  

 

Flera av intervjupersonerna nämnde hur mycket lättare det var att arbeta tillsammans med 

samarbetsvilliga socialsekreterare. De kanske redan är engagerade i klienten sedan tidigare 

och besitter kunskap om klienten som de på frivårdskontoret inte har och då känns ett 

samarbete lättare och mer naturligt. Andra är mer ointresserade och då får de mindre plats. 

Man pratas vid på telefon eller träffas en eller ett flertal gånger under en utredning. En av 

frivårdsinspektörerna tog upp hur viktigt det är att han/hon själv försöker vara 

samarbetsvilligt inställd.  
Det går inte att tala om för någon annan att de ska göra si eller så. Det är viktigt att 
lyssna av tillfället och vara förstående för deras arbetssituation. Man måste vara 
beredd att kompromissa och lyssna på andra som har träffat klienten tidigare. Vid 
varje möte händer det alltid något som jag som frivårdsinspektör måste vara beredd 
att ta till mig. 
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Andra samarbetsaktörer som nämndes var kollegor från samma frivårdskontor men även 

kollegor från andra distrikt som har haft en långvarig kontakt med klienten. En av 

respondenterna tog upp att det kan vara viktigt att få chefens stöd. Frivårdsinspektören utför 

och skriver under utredningen men chefen måste godkänna den innan den skickas vidare till 

domstolen. En respondent sade dock att om chefen inte delar den bedömning som denne gjort 

får chefen ta över utredningen eftersom respondenten menade att frivårdsinspektörerna gör sin 

egen bedömning och inte låter chefen styra denna.  

 

De flesta frivårdsinspektörer tog upp att det finns ett visst samarbete med advokaten vid något 

tillfälle under utredningen. Det kan vara advokaten som trycker på att en utredning för 

kontraktsvård ska startas. Det kan framkomma redan när klienten sitter på häktet. Samarbetet 

med advokaten kan också bestå i att frivårdsinspektören ringer och diskuterar straffsatsen för 

det misstänkta brottet. Domaren och åklagaren kan också kontaktas innan huvudförhandlingen 

i domstolen men det förekommer inte så ofta. 

 

Kontaktmännen på häktet är andra samarbetsaktörer som är viktiga bl.a. för att utreda 

klientens motivation. Två frivårdsinspektörer nämnde narkotikateamet på häktet som en 

”guldgruva” eftersom de gör en professionell bedömning av klienten. Narkotikateamet arbetar 

med uppsökande verksamhet på landets häkten. De försöker motivera klienter att söka 

behandling för sitt missbruk. En frivårdsinspektör sa att personer som känner klienten, t.ex 

föräldrar, grannar eller arbetskamrater, kan fungera som samarbetsaktörer och  vara 

betydelsefulla när behandlingsplanen för kontraktsvård ska utfärdas. 

 

4.2.7.1 Analys 

När det gäller samarbetet med andra aktörer ansåg frivårdsinspektörerna att det ofta är lättare 

att samarbeta med en socialsekreterare i en liten kommun. Detta anser vi beror på att de har 

möjlighet att skapa en bra kontakt och rutiner som underlättar arbetet för båda parter. Detta är 

även något som Lipsky beskriver att handläggare gör genom att skapa rutiner och prioritera 

faktorer som kan bidra till att deras arbete blir mer effektivt. Frivårdsinspektörernas samarbete 

med andra aktörer såsom kollegor, advokater, narkotikateamet och anhöriga menar vi visar att 

inspektörerna använder sig av ”rubber stamping” (Lipsky, 1980 s 129) som innebär att de 

övertar eller rättar sig efter andras bedömningar. Detta sker ofta när handläggaren har svårt att 

skaffa den information som denne behöver för att göra sin egen bedömning och därför litar på 

andras professionalitet. Som vi nämnt i en tidigare analys tolkar vi det som att många av 
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respondenterna ser ”rubber stamping” som en bra arbetsmetod och att de gärna använder sig 

av denna. Två av frivårdsinspektörerna tog upp chefens betydelse för deras utredningsarbete. 

Den ena menade att det kan vara bra om man känner att chefen stöttar det som inspektören 

gör. Den andra respondenten ansåg att om chefen hade en annan syn på hur utredningen ska 

utföras får chefen överta utredningen och slutföra den på egen hand eftersom 

frivårdsinspektören inte är villig att rätta sig efter chefen. Det sistnämnda exemplet menar vi 

kan tolkas som att inte alla respondenter är villiga att använda sig av ”rubber stamping”. Dels 

kan det vara så att det beror på det som Lipsky tar upp om hur handläggarnas föreställningar 

om hur arbetet ska utföras och myndighetens mål ska uppnås kan skilja sig från överordnade 

inom samma myndighet. Då de frivårdsinspektörer som tog upp frågan inte utvecklade denna 

tankegång djupare är det svårt att dra några vidare slutsatser kring detta.  

 

4.2.8 Klientens egenskaper och bakgrund  

En av följdfrågorna som kom upp under flera av intervjuerna var om klientens bakgrund 

spelade någon roll för en kontraktsvårdsutredning. Sju av frivårdsinspektörerna svarade att de 

tyckte att det inte hade någon betydelse. De sa att det ska vara här och nu som gäller när 

bedömningen ska göras. En frivårdsinspektör poängterade detta genom att säga ”att en klient 

kan vara 35 år gammal och ha fått behandling tio gånger tidigare men man måste ju göra en 

ny bedömning för kanske är det så att det är läge just nu”. Någon uttryckte sig som så att alla 

ska ha samma chans, vi är alla lika inför lagen. En synpunkt som togs upp är att det handlar 

om klientens behov men det måste också finnas en viss relevans i bedömningen. Som 

exempel på detta berättade en respondent om en klient som precis hade blivit dömd till 

kontraktsvård, börjat på behandlingshemmet men avvikit andra dagen från institutionen. När 

han sedan blev häktad för nya brott kort efter att han rymt från behandlingshemmet fanns det 

ingen relevans i att utreda för en ny kontraktsvård. 

 

En av frivårdsinspektörerna menade att klientens bakgrund inte spelade någon roll för 

kriminalvårdens del däremot sa hon att socialtjänsten lägger vikt vid klientens bakgrund i sin 

bedömning. Vid ett flertal gånger har respondenten fått som svar från socialtjänsten att 

klienter inte anses lämpliga för en kontraktsvårdsutredning på grund av att ”han är över 40 så 

han är för gammal, vi satsar bara på dem som är upp till 27 eller han är 20 år och missbrukat 

heroin i två år, missbrukat för kort tid, han är för ung”. När vi ställde frågan om klientens 

ålder påverkade en kontraktsvårdsutredning fick vi olika svar. Några frivårdsinspektörer 

svarade direkt att åldern spelade ingen roll men visst kunde ungdomarna möjligen omedvetet 
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prioriteras. Någon sade också att det finns en generell tanke att ungdomarna ska prioriteras 

och att man har som policy att satsa på ungdomar och inte bevilja kontraktsvård för äldre. 

Frivårdsinspektören tyckte att det kändes fel för det finns rön som säger ”att yngre människor 

kanske inte har knarkat färdigt så att säga, de tycker fortfarande att det finns lite glamour och 

drogromantik i drogandet och då är de inte tillräckligt motiverade för att gå in i en 

behandling”. Tre av frivårdsinspektörerna berättade att de klienter som är lite äldre är så vana 

att sitta i fängelse och de har gjort detta så många gånger att det kan snarare vara avkopplande 

för dem att hamna på anstalt ett tag. Då brukade de inte lägga ner så mycket motivationsarbete 

och kraft på att övertala dem till en kontraktsvård. Som raka motsatsen berättade två 

frivårdsinspektörer om äldre klienter ”där man märker att de är färdiga och trötta på 

drickandet…”. De menade att det är värt att satsa lite mer för klienten behöver hjälp med att 

sluta och då kan man vara beredvillig utifrån det för att få igenom en kontraktsvård.  

Var klienten befinner sig i missbrukskarriären påverkar en kontraktsvårdsutredning enligt fyra 

av frivårdsinspektörerna. Eller som någon sa, ”Hur pass realistiskt är det att den här killen vill 

ha vård nu.” Är han i smekmånadsfasen är han förmodligen inte mogen, han har inte knarkat 

färdigt än och vill hellre ta sitt år i fängelse.” En frivårdsinspektör berättade om en klient, en 

ung kille som inte hade någon erfarenhet av behandling tidigare och han menade att den killen 

inte var riktigt redo eller mogen för att bearbeta sina problem, inte redo för de insikterna som 

krävs för att tillgodogöra sig en kontraktsvård.  

 

En annan aspekt som kom fram under intervjuerna var hur klientens psykiska förutsättningar 

för kontraktsvård ser ut. Det som lyftes fram av en respondent är att det är viktigt att ta hänsyn 

till klientens psykiska hälsa när man väljer behandling. Några ytterligare faktorer som sades 

spela in när det gäller klientens bakgrund var att titta på hur vistelsen på tidigare 

behandlingshem har varit, hur det har gått och om klienten har avvikit och i så fall av vilken 

anledning. Någon sa också att det är lättare att jobba med kontraktsvård om man känner 

klienten. En del klienter är mer självgående än andra som behöver mer stöd. ”Varje ärende är 

unikt och det är många aspekter som ska tas tillvara och tittas på” som en frivårdsinspektör 

sade.   

 

4.2.8.1 Analys 

Majoriteten av frivårdsinspektörerna svarade att klientens bakgrund inte hade någon betydelse 

när en kontraktsvårdsutredning ska göras. De poängterade att bedömningen ska vara här och 

nu och att det handlar om klientens behov. Vi kunde tolka en viss urskiljning när en del 
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respondenter sa att ungdomarna omedvetet prioriterades samtidigt som några inspektörer sa 

att det finns äldre klienter som man märker är färdiga med drickandet och då vill man hjälpa 

dem. Lipsky (1980) beskriver en strategi där handläggaren föredrar att arbeta med vissa 

klienter. Handläggaren blir partisk och fenomenet kallas ”worker bias” (Lipsky, 1980 s 108) I 

texten ovan går det att knyta an till Lipskys tankegångar där han utvecklar partiskhet till att 

också gälla en viss klientgrupps värde, i det här fallet ungdomarna, som blir mer värda att 

satsa på.  

 

En frivårdsinspektör nämnde att hon vid ett flertal tillfällen fått som svar från socialtjänsten 

att klienten inte varit lämplig för en kontraktsvårdsutredning på grund av att han t.ex. var för 

gammal, ung eller missbrukat för kort tid. Socialtjänstens agerande när de väljer de klienter 

som anses vara lämpliga för kontraktsvård anser vi vara ett träffande exempel på det som 

Lipsky kallar för ”creaming” (1980 s 107) och där myndigheten i det här fallet, socialtjänsten 

väljer ut de klienter som de anser ha bäst förutsättningar för att lyckas med kontraktsvård. 

Vidare beskriver Lipsky att orsaken till ”creaming” är att handläggaren grundar sitt beslut på 

att uppnå ett så bra resultat som möjligt för myndighetens del. Detta menar vi visas genom att 

speciella krav ställs på de klienter som socialtjänsten är beredda att betala kontraktsvård för.  

 

4.2.9 Frivårdsinspektörens förhållningssätt 

Några av respondenterna tog upp att motivationen hos frivårdsinspektören spelar stor roll. En 

respondent konstaterade att dennes inställning kan påverka vid kontraktsvårdsutredningen 

sade: ”har man en bra dag så har man en bra dag. Men är man i en dålig period så kanske man 

inte riktigt är vaken för de signaler klienten skickar ut. Då gör man kanske inte ett riktigt lika 

bra jobb”. Ett par frivårdsinspektörer sa att under en kontraktsvårdsutredning är det en hel del 

arbete som ska göras på kort tid och då spelar ork och arbetsbelastningen i nuläget en viss 

roll.  Flera av respondenterna ansåg att förhållningssättet styrs utifrån var och ens tankar och 

synsätt. Detta uttryckte en av frivårdsinspektörerna genom att berätta om en klient som denne 

träffat. ”Jag fick ett gott intryck av klienten. Jag bara kände att han ska inte in i fängelse. Han 

hade aldrig suttit innan. Han ville inte ha kontraktsvård så jag fick köra lite 

motivationsarbete.” En annan aspekt som kom fram var hur erfaren frivårdsinspektören var 

och hur inställningen till kontraktsvård såg ut hos just den inspektören.  ”För det handlar ju 

om att ge människor en chans och när man har mer erfarenhet kanske man ställer andra 

frågor, tänker lite annorlunda, undersöker motivationen mer.” Att som frivårdsinspektör ha 

positiva erfarenheter av kontraktsvård var något som flera nämnde som en avgörande faktor 
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till att starta en utredning. Några frivårdsinspektörer menade att de har en viss makt när 

utredningen skrivs och skickas till domstolen. ”Det är oerhört intressant och spännande att 

formulera sig men kan samtidigt vara lite ruggigt. Det går att vinkla språket. Det finns oftast 

massa mellan raderna som man inte skriver ner.”  

 

4.2.9.1 Analys 

De respondenter som ansåg att deras egen roll kan inverka på utredningen menade att detta 

kan bero på en rad olika anledningar. En frivårdsinspektör nämnde att hög arbetsbelastning 

och korta utredningstider kan bidra till att denne inte är tillräckligt uppmärksam på vad 

klienten vill och behöver. Dessa två arbetsförhållanden är även något som Lipsky tar upp och 

konstaterar att handläggare ofta måste hantera. Vidare berättade en av de respondenter som 

tog upp denna fråga att denne haft en klient som respondenten fick ett bra intryck av och 

därför ville att denna klient skulle få kontraktsvård. Detta anser vi visar det som Lipsky 

benämner som ”worker bias” (1980 s 108) att handläggarens partiskhet är avgörande för 

vilken hjälp klienten får. Detta kan bero på att något hos klienten tilltalar handläggaren och 

därför föredrar handläggaren att arbeta med vissa klienter och ge dem fördelar. I de fall som 

frivårdsinspektörerna tagit upp ovan anser vi att det extra tydligt visas att inspektören har stor 

handlingsfrihet i mötet med klienten vilket stämmer överens med Lipskys teori om 

handläggares handlingsfrihet i arbetet med klienten.  

 

4.2.10 Olika synsätt på kontraktsvård  

Flera av respondenterna trodde att de flesta inblandade aktörer tycker att kontraktsvård är en 

mycket bra påföljd. De menade att det kan finnas enskilda frivårdsinspektörer som inte är 

positiva till kontraktsvård men det trodde de beror mer på vilken uppfattning de har om 

klienten än om kontraktsvård. Denna uppfattning menade frivårdsinspektörerna inte är vanligt 

förekommande. Om synsättet skiljer sig åt mellan frivårdsinspektören och socialtjänsten 

menade en respondent att de ändå kan vara överens om att ett vårdbehov finns men att de 

istället har olika åsikter om behandlingsalternativet. Dock framkom det även i flera av 

intervjuerna, vilket tidigare tagits upp, att socialtjänsten och frivården även kan ha olika sätt 

att se på kontraktsvård och socialtjänstens syn ofta grundar sig i deras ansträngda ekonomi.  

 

En annan aktör, som enligt respondenterna, kan ha ett avvikande synsätt på kontraktsvård är 

åklagaren. Frivårdsinspektörerna menade att det förekommer att åklagaren hellre ser att 

klienten döms till fängelse än får kontraktsvård, dock är detta inte så vanligt. Anledningen till 
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detta kan vara att åklagaren tycker att klienten kommer för lindrigt undan om denne får 

kontraktsvård. De flesta frivårdsinspektörerna hade ett positivt synsätt till kontraktsvård. En 

av intervjupersonerna fördjupade sig i tankar om att fängelse ofta har en negativ följd och att 

straffa människan till att bli bättre är negativt. Istället krävs det att man på olika sätt bekräftar 

de goda sidorna hos människan för att möjliggöra en förändring. Respondenten fortsatte säga 

att denne tror på kontraktsvård för att det ”någonstans innebär att man tror på att människan 

kan förändras om man ger den verktyg”. Några frivårdsinspektörer tog upp att resurserna till 

kontraktsvård skiftar genom åren men att för tillfället prioriterar frivården att öka antalet 

kontraktsvårdsutredningar.   

 

4.2.10.1 Analys 

I intervjuerna förmedlar frivårdsinspektörerna att de flesta aktörerna i en 

kontraktsvårdsutredning har ett positivt synsätt på kontraktsvård. Det kan dock hända att 

socialtjänsten har ett annat synsätt på kontraktsvård än frivårdsinspektörerna. Att det kan 

förekomma både det en och det andra visar på att det finns två sidor av vilka synsätt som kan 

finnas hos aktörerna. När det gäller andra frivårdsinspektörers synsätt lyfte respondenterna 

fram att det kan hända att enskilda inspektörer har en negativ syn på kontraktsvård. I dessa 

fall menade intervjupersonerna att det ofta handlar om att frivårdsinspektören har en negativ 

syn på klienten men inte på kontraktsvård i sig. Detta menar vi kan kopplas till Lipskys 

resonemang om ”worker bias” (1980 s 108). Vi anser att om en frivårdsinspektörs syn på 

kontraktsvård beror på att denne har ett negativt intryck av klienten blir detta en slags omvänd 

”worker bias” då detta begrepp går ut på att handläggaren ger vissa klienter fördelar med 

anledning av att de påverkas av klientens bakgrund etc. I exemplet ovan leder inte 

frivårdsinspektörens partiskhet till att klienten får några fördelar utan resulterar istället i att 

inspektörens negativa intryck av klienten även gör att denne ser negativt på kontraktsvård som 

en alternativ påföljd för klienten. Ibland kan det hända att åklagaren har en annan syn på 

kontraktsvård än övriga aktörer och föredrar fängelse då denne anser att klienten kommer för 

lindrigt undan om han/hon döms till kontraktsvård. Vi menar att detta visar på hur ”worker 

bias” kan uppstå när handläggaren rättar sig efter den allmänna uppfattningen om en 

företeelse då åklagarens uppgift är att föra samhällets talan. 

 

En tankegång som en av frivårdsinspektörerna lyfte fram är att denne anser att kontraktsvård 

är en bra påföljd då inspektören menade att kontraktsvård innebär att man har en tro på 

människans förmåga att förändras om hon får rätt redskap. Vidare menade respondenten att 
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strafftänkandet inte är så utbrett i kontraktsvård och att detta är positivt för att man istället för 

att straffa de dåliga sidorna hos en människa bekräftar man de goda sidorna. Här kan vi se en 

tankegång som skiljer sig från Svenssons (2001) resonemang som går ut på att frivården 

alltmer kommit att utveckla likheter med fängelset och att frivård är en annan form av 

fängelse snarare än en alternativ påföljd till fängelse. Svensson skriver även att kontraktsvård 

är den första strukturerade frivårdspåföljden med ett straffande inslag.  

 

5. AVSLUTNING  

 
5.1 Sammanfattning  

I våra intervjuer framkom det att när en kontraktsvårdsutredning ska inledas kan den initieras 

av olika aktörer. Dessa kan vara klienten tillsammans med advokaten, domaren, åklagaren 

eller frivårdsinspektören tillsammans med klienten. En omständighet som kan vara avgörande 

för om en kontraktsvårdsutredning inleds är hur högt straffvärdet antas bli för det brott som 

klienten står åtalad för. När det gäller hur högt straffvärdet kan vara enligt de formella 

föreskrifterna om kontraktsvård och hur praxis ser ut visade det sig att de flesta 

frivårdsinspektörer följer föreskriften. I vår uppsats har vi funnit att de tre viktigaste aktörerna 

i en kontraktsvårdsutredning är klienten, frivårdsinspektören och socialtjänsten. En av de 

faktorer som har stor betydelse och som många frivårdsinspektörer menade är avgörande för 

om en utredning ska startas är klientens vilja och motivation. Respondenterna uppgav vidare 

att de tar stor hänsyn till klientens vilja och motivation men att klienten måste ha tänkt 

igenom sin situation och kunna uttrycka en vilja till förändring. Då kontraktsvård är en 

alternativ påföljd till fängelse diskuterade våra respondenter klienternas syn på kontraktsvård 

kontra fängelse. Enligt frivårdsinspektörerna förekommer det en del klienter som anser att de 

slipper lindrigt undan om de döms till kontraktsvård. När det gäller denna fråga menade 

frivårdsinspektörerna att det snarare är svårare att genomgå en behandling än att avtjäna ett 

fängelsestraff.  

 

Det som frivårdsinspektörerna ansåg påverkar utredningen är hur lång tid de har på sig att 

genomföra kontraktsvårdsutredningen. Utredningstiden kan variera från ett par dagar till mer 

än en månad. Det som kan bidra till att det blir ont om tid är att socialtjänsten ofta vill göra sin 

egen utredning om klienten inte är känd hos dem sedan tidigare. Ett par av respondenterna 

ansåg att samarbetet med socialtjänsten kan bli problematiskt då de inte litar på frivårdens 
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bedömning. Socialtjänsten har ofta långa handläggningstider vilket ibland kan resultera i att 

frivårdinspektörerna inte får någon ansvarsförbindelse från dem innan 

domstolsförhandlingarna. Om detta sker kan klienten inte dömas till kontraktsvård och får 

istället överklaga till hovrätten och under tiden kan utredningen om kontraktsvård slutföras. 

En gemensam uppfattning som frivårdsinspektörerna förde fram i intervjuerna är att 

socialtjänstens ansträngda ekonomi i stor utsträckning kan påverka kontraktsvårdsutredningen 

och ofta är orsak till att de inte kan enas om en behandlingsplan. Det är vanligt att 

socialtjänsten föreslår behandling i öppenvård framför institutionsbehandling pga. av 

ekonomin. Klientens egenskaper och bakgrund såsom ålder och missbruksproblematik är 

något som de flesta av frivårdsinspektörerna menade inte ska ha någon betydelse för 

utredningen. Dock framkom det att det i vissa kommuner finns en generell tanke om att 

prioritera ungdomar framför äldre. En synpunkt som togs upp av majoriteten av 

respondenterna är att socialtjänsten ofta ger klientens bakgrund stor betydelse när de ska 

besluta om de ska lämna en ansvarsförbindelse. 

 

5.2 Slutdiskussion  

I vår uppsats har vi funnit att de tre viktigaste aktörerna i en kontraktsvårdsutredning är 

klienten, frivårdsinspektören och socialtjänsten. Klientens roll är mest central i inledningen av 

utredningen då frivårdsinspektören tar stor hänsyn till klientens vilja och motivation. I 

avsnittet om vår förförståelse beskriver vi vilka tankar vi hade innan vi påbörjade uppsatsen. 

Där konstaterar vi att vi hade en uppfattning om att klientens egenskaper i form av ålder, 

bakgrund när det gäller missbruk och kriminalitet samt sociala nätverk i form av familj är 

viktiga faktorer i en kontraktsvårdsutredning. I våra intervjuer fann vi dock att vår 

förförståelse inte helt stämmer överens med den bild som våra respondenter gav då vi hade 

uppfattningen att dessa faktorer spelar större roll än vad inspektörerna förmedlade. En del 

respondenter uppgav att deras förhållningssätt till kontraktsvård och klienten kan påverka 

utredningen då frivårdsinspektören aldrig helt kan inta en neutral roll. Dock menade 

majoriteten att de har föreställningen att det är den situation som klienten befinner sig i för 

tillfället som är avgörande för om en utredning ska startas och hur den utvecklas. Det går 

alltid att ifrågasätta hur pass riktig denna bild av frivårdsinspektörernas förhållningssätt är 

men vi utgår ifrån deras berättelser i vår reflektion. Med utgångspunkt i 

frivårdsinspektörernas beskrivningar tolkar vi det som att frivårdsinspektörerna försöker att så 

långt det är möjligt ha ett neutralt förhållningssätt till klienterna. Detta medför att klienternas 

förutsättningar till en objektiv bedömning kan betraktas som relativt goda.  
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I det fortsatta arbetet med utredningen spelar frivårdens samarbete med socialtjänsten en stor 

roll. I samarbetet kan det förekomma svårigheter som enligt frivårdsinspektörerna beror på att 

socialtjänsten inte har förtroende för inspektörernas bedömningar men den största 

anledningen menar respondenterna grundar sig i socialtjänstens ekonomi. De begränsningar 

som socialtjänsten måste göra för att deras resurser inte räcker till anser frivårdsinspektörerna 

kan orsaka att en del klienter inte får en rättvis bedömning av socialtjänsten. Detta har även 

tagits upp i Frivårdsuppdraget: Rapport 1995-05-31 där det konstateras att klienternas 

rättssäkerhet hotas då det förekommer så olika förutsättningar vid kontraktsvårdsutredningar.  

Då vi endast har intervjuat frivårdsinspektörer och inte några socialsekreterare vet vi inte hur 

socialsekreterarna ser på det som vi kommit fram till i vår uppsats. Om socialsekreterarna 

delar frivårdsinspektörernas uppfattning om svårigheter som kan förekomma vid 

kontraktsvårdsutredningar menar vi att socialtjänsten och frivården borde försöka skapa ett 

bättre samarbetsklimat där man litar på varandras kompetens. Vi anser även att det vore 

önskvärt att socialtjänsten kan se en möjlighet i att frivården står för den största delen av 

kostnaderna i samband med kontraktsvård och på detta sätt försöka att underlätta sina 

ekonomiska begränsningar. I Frivårdsrapporten (Kriminalvården, 1995) presenteras ett annat 

förslag på hur samarbetsproblemen med socialtjänsten skulle kunna lösas. Förslaget innebär 

att frivården ska ta hela betalningsansvaret för kontraktsvård för att undvika de problem som 

kan uppstå i samarbetet med socialtjänsten. Vi stödjer inte det här förslaget då vi i likhet med 

en av våra respondenter anser att det är mycket viktigt att socialtjänsten är insatt i klientens 

situation både före och efter kontraktsvårdstiden. Detta med anledning att de ofta har ansvaret 

för att klienten får de insatser som denne kan tänkas behöva efter avslutad behandling som 

t.ex. frågor kring bostad och försörjning.  

 

Vi menar att på det sätt som kostnader gällande kontraktsvård är organiserad idag ges klienten 

bättre möjligheter till att kunna förändra sin situation då denne redan på ett tidigt stadium får 

kontakt och förhoppningsvis de insatser och stöd av socialtjänsten som behövs för att klienten 

ska kunna skapa sig ett nytt liv efter behandlingen. För att förtydliga vårt resonemang 

kommer vi nedan att ge ett exempel. Om en klient blir nekad kontraktsvård eftersom 

socialtjänsten inte vill lämna en ansvarsförbindelse kan denne efter avtjänat fängelsestraff 

fortfarande ha missbruksproblem och då ansöka om hjälp hos socialtjänsten. I detta fall är ju 

inte frivården involverad eftersom klienten har avtjänat sitt straff och därför ligger hela 

ansvaret på socialtjänsten. Vi menar inte med detta exempel att alla klienter som genomgår 
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kontraktsvård blir drogfria men anser att de ofta har bättre förutsättningar att förändra sin 

situation än de som döms till fängelse. Vi ser ett fängelsestraff som mer negativt för klienten 

pga den inbyggda tanken om att man ska straffa en person till att förändras. Kontraktsvård är 

en påföljd som är mer individanpassad än ett fängelsestraff som ser till mer än bara en aspekt 

av klientens situation då man uppmärksammar kopplingen mellan kriminalitet och missbruk. 

Vi anser även att det i kontraktsvård finns en tro på att människan har en förmåga att 

förändras.  
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Bilaga 1 
Vårt syfte är att belysa och analysera vad som avgör att en kontraktsvårdsutredning för 

drogmissbrukare inleds samt vilka faktorer som påverkar utredningen och bedömningen av 

kontraktsvård som en lämplig påföljd utifrån frivårdsinspektörens synsätt. 

  

Intervjuguide 

• Frivårdsinspektörens arbetsuppgifter  

Vad är skillnaden mellan en personutredning och en kontraktsvårdsutredning?  

   

• Frivårdsinspektörens roll i utredningen. 

Vem beslutar att en kontraktsvårdsutredning ska utföras? 

I vilket skede görs bedömningen att en kontraktsvårdsutredning ska inledas?  

Under hur lång tid kan en utredning pågå? 

 

• Klientens roll i utredningen.  

Hur påverkas utredningen av klientens vilja?  

Vilken roll spelar klientens motivation?  

Finns det andra omständigheter som kan påverka utredningen? 

På vilket sätt kan olika faktorer spela roll i utredningen?  

        

• Andra aktörers roll i utredningen.  

Vilket utrymme ges andra aktörer i utredningen?  

Hur ser deras roll ut?  

 

• Samarbetet mellan frivårdsinspektören och andra aktörer.  

När tas första kontakten med andra aktörer?  

Hur omfattande kan samarbetet vara?  

Frivårdsinspektören har huvudansvaret för utredningen, hur kan detta visa sig i 

samarbetet?  

 

• Synsättet på kontraktsvård  

Hur skiljer sig synsättet åt mellan frivårdsinspektören och andra inblandade aktörer?  

Om olika synsätt förekommer, hur påverkar detta kontraktsvårdsutredningen?  
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	 FÖRORD 
	 1. INLEDNING  
	 
	1.1 Problemformulering  
	I Forskningsbaserad narkomanvård: Handlingsplan och verksamhetsberättelse 2003 skriver kriminalvårdsstyrelsens centrala beredningsgrupp i drogfrågor, CDG, att kriminalvården varje år möter mellan 10 000-11 000 klienter som har ett narkotikamissbruk. Kriminalvårdens vision går ut på att klienterna ska få hjälp till att skapa sig ett liv utan droger och kriminalitet i det fria samhället. Denna föreställning sammanfattas i kriminalvårdens paroll, ”bättre ut” (Kriminalvårdens hemsida, 2005-11-30). Inom alla tre av kriminalvårdens verksamhetsområden, häkte, fängelse och frivård bedrivs arbete i syfte att bekämpa narkotika. Ca 4500 av de 10 000-11 000 klienter med narkotikamissbruk förekommer inom frivården. En av de grundläggande tankarna inom svensk kriminalvård är att frivårdspåföljder är att föredra framför fängelsestraff. Kontraktsvård är en av de frivårdspåföljder som är konstruerade för klienter som har ett alkohol- och eller narkotikamissbruk. Påföljden går ut på att då klienten genom behandling blir missbruksfri förhindras återfall i kriminalitet eftersom drogmissbruket anses vara anledningen till brottsligheten (Ibid.).  
	Vårt syfte är att belysa och analysera vad som avgör att en kontraktsvårdsutredning för drogmissbrukare inleds och vilka faktorer som påverkar själva utredningen utifrån frivårdsinspektörens synsätt.  
	1.3 Centrala begrepp och avgränsningar  
	I det här avsnittet kommer vi att förklara centrala begrepp i vår uppsats och klargöra de avgränsningar som vi har valt att göra.  
	 
	1.3.1 Droger och drogmissbruk 
	 
	1.3.2 Personutredning 
	Om en person misstänks och åtalas för ett brott där annan påföljd än villkorlig dom och böter kan bli aktuell utförs en personutredning av en frivårdsinspektör. Personutredningen är en social utredning som innehåller en beskrivning av den misstänktes bakgrund, nuvarande situation samt hur han/hon ser på framtiden. Utredningen ska framförallt undersöka risken för återfall i brott, bedöma om det finns ett behov av övervakning och om klienten uppfyller förutsättningar för samhällstjänst eller kontraktsvård. Domstolen använder sig av personutredningen för att bestämma lämplig påföljd vid en ev. dom (Kriminalvårdens hemsida, 2006-01-18).  
	 
	1.3.3 Kontraktsvård och kontraktsvårdsutredning 
	Den formella termen för kontraktsvård är skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Vi kommer dock fortsättningsvis endast att använda oss av begreppet kontraktsvård då det är detta begrepp som används av frivårdsinspektörerna och i de flesta källor som tar upp påföljden. Kontraktsvård är en frivårdspåföljd som används som ett alternativ till fängelse. Kontraktsvård kan innebära olika behandlingsalternativ både på institution och i öppenvård. Kontraktsvård omfattar förutom behandling även minst ett års övervakning. En kontraktsvårdsutredning är en utredning som syftar till att undersöka om klienten uppfyller förutsättningar för behandling, dvs. kontraktsvård (KVVFS 2004:21; Kriminalvårdens hemsida, 2006-01-18).    
	 
	1.3.4 Frivårdsinspektör  
	De personer som ställt upp på intervjuer har alla yrkestiteln frivårdsinspektör och arbetar på ett frivårdskontor och utför kontraktsvårdsutredningar som en del av sina arbetsuppgifter. De flesta som arbetar som frivårdsinspektörer är utbildade jurister eller socionomer (Kriminalvårdens hemsida, 2006-01-19).  
	 
	1.3.5 Avgränsningar  
	Kontraktsvårdsutredningar kan initieras för olika typer av missbruk såsom drogmissbruk, spelmissbruk, kleptomani samt sexualbrott (KVVFS, 2004:21). Vi har valt att inrikta oss på kontraktsvårdsutredningar som utförs för drogmissbrukare. Intervjupersonerna har informerats om vår avgränsning gällande drogmissbrukare men vi kan inte garantera att de har haft vår avgränsning i åtanke under hela intervjun. I vår uppsats har vi endast utgått från frivårdsinspektörernas perspektiv för att söka svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har valt att inte blanda in övriga aktörers synsätt. Vi inriktar oss på tiden precis före en kontraktsvårdsutredning inleds samt utredningstiden fram till huvudförhandlingen i tingsrätten då påföljden bestäms. Själva verkställighetsfasen av kontraktsvården är något som vi valt att inte ta upp.  
	Vi har valt att båda delta vid intervjuerna då vi menar att det som talar för överväger det som talar emot att vara två intervjuare. Några av de fördelar som vi anser finns med att vara två intervjuare är att det underlättar intervjusituationen då vi kan hjälpas åt att se till att intervjuguiden följs samt att vi har större möjlighet att uppmärksamma relevanta följdfrågor som kanske inte tagits upp om endast en av oss närvarat. Att inte ensam ha hela ansvaret för intervjun ger utrymme att aktivt lyssna till vad våra intervjupersoner berättar. Att båda deltar vid intervjuerna bidrar även till att skapa bättre förståelse för ämnet och intervjumaterialet hos oss båda vilket i sin tur underlättar analysarbetet. De nackdelar som vi kan finna med detta sätt att genomföra intervjuer på är att intervjupersonerna kan känna sig obekväma då vi är två personer som ställer frågor till en ensam intervjuperson samt att om intervjuämnet är känsligt kan det vara en fördel att endast en person intervjuar (Repstad, 1999). Detta finner vi inte vara något som påverkat våra intervjuer negativt i någon större utsträckning då vårt ämne är direkt kopplat till våra respondenters arbetsuppgifter som vi antar att de är väl insatta i och därför inte kan anses vara ett känsligt ämne. Intervjuguiden har som ovan nämnts skickats ut i förväg till tre av respondenterna. Den främsta anledningen till att vi valde att göra detta var att vi ville underlätta för våra respondenter att förbereda sig inför intervjuerna. Vi uppfattade det som att vi kunde göra detta genom att skicka ut guiden ett par dagar före intervjutillfällena till de tre respondenter som framfört en önskan om att få se intervjuguiden. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat dessa intervjuer på så sätt att vi kanske fått svar som vi inte skulle ha fått om de inte hade fått se guiden i förväg. De har haft mer tid än övriga intervjupersoner att fundera kring frågorna och svaren kanske på detta sätt har blivit mer korrekta och inte så spontana och uppriktiga som det finns en möjlighet att de blivit om de inte sett frågorna i förväg. Det kan dock även vara så att de pga att de haft mer tid att tänka igenom frågorna och svaren kanske gett oss svar som är mer djupgående än vad ett spontant svar kanske hade varit. Vi kan inte säga hur det har varit i de olika fallen men är medvetna om att det säkerligen har spelat roll på ett eller annat sätt.  
	 
	Den första intervjun genomfördes med två frivårdsinspektörer. Vi har tidigare angivit skäl till varför detta gjordes men ska här ta upp ytterligare några synpunkter på detta. Då flera personer ska delta i en intervju bör det enligt Repstad (1999) tas i beaktande att deltagarna kommer överens i största allmänhet och inte har några konflikter. Enligt författaren kan intervjuer där mer än en person deltar både ha positiva och negativa konsekvenser. Till det negativa hör att intervjupersonerna kan välja att inte uttala sig om sådant som de tror att den andra personen inte håller med om eller som inte betraktas vara en tillåten tankegång på arbetsplatsen. Det kan även få motsatt effekt, dvs. att information istället kan överdrivas. Då det var våra respondenter själva som önskade att få delta tillsammans vid intervjun tolkar vi det som att deras möjligheter att tala fritt inte har begränsats av den andres närvaro. Något som kan vara positivt med flera intervjudeltagare är att ett uttalande kan ges mer djup då den ena personen konstaterar något som i sin tur den andra personen utvecklar. Det kan även bli så att intervjupersonerna ser till så att inte den andre ger en förskönad bild av det som undersöks vilket gör att det som framkommer i intervjun blir mer tillförlitligt (Ibid.).     
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	Genom att forskaren är medveten om samt redogör för den förförståelse som han/hon tar med sig in i undersökningen bidrar detta till att säkra validiteten (Merriam, 1994). Inför utformningen av vårt syfte samt våra frågeställningar för den här uppsatsen diskuterade vi en hel del infallsvinklar på vårt valda ämne. När syftet och våra frågeställningar formulerats uteslöts en del av dessa tankar men en del höll sig kvar. Trots att vi har haft för avsikt att så förutsättningslöst som möjligt utföra våra intervjuer har vi alltså haft en del funderingar i bakhuvudet under uppsatsarbetets gång. De tankar som vi haft med oss är huruvida en klients egenskaper såsom ålder, bakgrund när det gäller missbruk och kriminalitet samt sociala nätverk i form av familj inverkar på en kontraktsvårdsutredning. Vi är medvetna om att detta kan ha styrt vårt förhållningssätt under intervjuerna och analysarbetet. Ett exempel på detta kan vara att vi mer eller mindre medvetet uppmärksammat frågor under intervjuerna som ingår i vår förförståelse framför andra frågor. Vi har dock för avsikt att presentera ett korrekt resultat av våra intervjuer och i minsta möjliga mån låta vår förförståelse kring ämnet färga våra slutsatser. Vi kommer att återknyta till vår förförståelse i slutdiskussionen för att se om och i så fall hur den har påverkat vårt uppsatsarbete.  
	 
	1.4.6 Transkribering av intervjuer och analys    
	Vi har gjort utskrifter av alla genomförda intervjuer. Intervjuerna har i möjligaste mån skrivits ut ordagrant, undantaget sådana uppgifter som på något vis skulle kunna avslöja respondenternas identitet och arbetsplats. Vid transkriberingen av intervjuerna har vi inte omvandlat talspråk till skriftspråk, detta för att kunna bibehålla intervjuns ursprungliga särdrag och form (Holme & Solvang, 1997). Även uppgifter som tydligt saknar relevans för vårt syfte har endast kort återgetts i utskriften genom en sammanfattande mening som beskriver det som utelämnats. Detta har gjorts för att underlätta analysarbetet. Uppgifter som redigerats bort vid utskriften av intervjuerna har t.ex. handlat om enskilda klienter och dess situation. De delar i dessa exempel som varit betydelsefulla för vårt syfte och frågeställningar har givits plats i utskrifterna. Vid analysen av vårt insamlade intervjumaterial har alla utskrifterna av våra intervjuer legat som grund. Vi har i det fortsatta analysarbetet valt ut ett antal tema och underfrågor för att på ett lättförståeligt och överskådligt vis presentera vårt intervjumaterial.  
	Vid varje intervjutillfälle har våra respondenter blivit tillfrågade om de godkänner att intervjun spelas in. Alla våra intervjupersoner är anonyma och de inspelade intervjuerna har endast uppsatsförfattarna tagit del av. Utskrifterna har till viss del lästs igenom av vår handledare men i övrigt har även dessa behandlats konfidentiellt. Dessa förutsättningar har våra intervjupersoner informerats om vid intervjutillfället. De respondenter som efterfrågat att få ta del av vår uppsats i dess slutgiltiga version kommer att få ett exemplar skickat till sig efter det att uppsatsarbetet har avslutats.  
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	Den metodlitteratur som vi har använt oss av är skriven av olika forskare som alla har lång erfarenhet av kvalitativt inriktad samhällsvetenskaplig forskning. Litteraturen är även avsedd för universitets – och högskoleutbildningar. Med anledning av forskarnas erfarenhet och att litteraturen är avsedd för universitetsutbildningar anser vi att den är tillförlitlig.  
	 
	Vi har till stor del använt oss av information som vi hämtat från Internet. Den Internetkälla som vi mest använt oss av är kriminalvårdens hemsida med länkar till en rad olika rapporter som kriminalvården står bakom. Kriminalvården är en statlig myndighet som inte bedrivs i vinstsyfte. Vi menar därför att det är troligt att de uppgifter som finns på deras hemsida är korrekta. Om de använder sig av felaktig information skulle det skada deras förtroende hos allmänheten vilket de skulle skadas av. Dock kan vi inte vara säkra på att de uppgifter som finns på hemsidan eller de länkade rapporterna inte är vinklade till kriminalvårdens fördel.  
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