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Abstract 
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The aim of the study is to examine how the government's institution Probation 

Service can be perceived by its clients from a power perspective. The issues we 

intended to answer was how clients experienced their contact with the institution 

and how they saw on their possibilities to influence. We did five qualitative 

interviews with young adult men between 25-32 years of age, who currently had 

or have had a parole with supervision. We got in touch with the organization 

KRIS (CRISIS criminals rights in society) and the institution Probation Service, 

to find our respondents. KRIS is an organization founded by former criminals to 

help people who has come out of prison, as the institution Probation Service is 

governmental and part of the criminal care-system in Sweden. We have analyzed 

the interviews to find themes, differences and similarities between the respondents  

answers. With the help of our theoretical concepts of power and empowerment, as 

well as previous research we have analysed the material. What we have come to is 

that the respondents did not see the institution Probation Service as an exercise of 

power authority. Respondents who had contact with KRIS stated that they had 

less help from the Probation Service than the respondents who were only in 

contact with the Probation Service and its officer. Another noticed difference was 

that the client who only had contact with the Probation Service, felt that they had 

greater chance to influence the plans that were made for them. Clients of KRIS 

felt to have less chance to influence the Probation service's efforts. Clients stated 

that they get more help today and can affect planning to a greater extent than the 

previous penalties.	
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Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de intervjupersoner som har ställt 

upp och medverkat i vår undersökning. Utan er medverkan hade det inte varit 

möjligt att genomföra denna studie.  

 

Vi vill även tack vår handledare Lotti Rydberg som väglett oss under hela 

uppsatsskrivandet och bidragit med nya tankar och idéer.  

 

Tack!  

 

Jessie Vernersson & Mikaela Johansson  
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Problemformulering 
På Kriminalvårdens hemsida beskrivs frivården som en form av kriminalvård som 

finns ute i samhället. Frivården är en verksamhet som innebär både kontroll och 

stöd och eventuellt behandling för den aktuella klienten. I Sverige finns det idag 

34 frivårdskontor som arbetar gentemot återfall i brottslighet genom övervakning 

av klienter. Övervakning sker både av klienter som är dömda till skyddstillsyn och 

klienter som blivit villkorligt frigivna (Kriminalvården, 2015).  

  

Enligt regeringens direktiv beslutades det den 31 mars 2016 att utreda frivårdens 

arbete med villkorlig frigivning och att förbättra det förebyggande arbetet 

gentemot återfall i brottslighet. Utredningen ska undersöka om det bör övervägas 

och föreslås förändringar i det nuvarande systemet. Syftet med uppdraget är att 

regeringen ser att åtgärderna kring villkorlig frigivning kan skärpas och även 

förbättra det återfallsförebyggande arbetet med frivårdens klienter (Dr 2016:28).  

 

Det pågående uppdraget från regeringen påvisar att villkorlig frigivning är ett 

aktuellt ämne i dagsläget. Det är ett förändringsarbete som pågår i syfte att 

förbättra insatserna vid en villkorlig frigivning. 

 

De vanligaste huvudbrotten 2015 för villkorligt frigivna var 

narkotikabrott/smuggling och våldsbrott. 3 976 klienter påbörjade övervakning 

genom villkorlig frigivning och av dessa var 3 773 stycken män. Den vanligaste 

åldern för de villkorligt frigivna var 25–29 år gamla. 44 % av frivårdens klienter 

var arbetslösa. Under 2015 avslutade 3 396 stycken klienter övervakning av sin 

villkorliga frigivning. 15 % av dem deltog i behandlingsprogram på frivården men 

enbart 7 % av dem genomförde programmen. Kriminalvården kan förklara den 

låga statistiken genom att klienterna redan har tillgodosett sina behov genom 

tidigare insatser från verkställighet i anstalt (KOS, 2015).  

  

Kerstins Svensson (2001) uppmärksammar i sin avhandling I stället för fängelse? 

En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård den sparsamma 

forskningen inom frivården och nämner att det finns relativt få studier som 

genomförts i Sverige. De studier som finns är från 1970 respektive 1990-talet då 
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stora förändringar skedde inom kriminalvården (s. 14). Därav finner vi att det 

finns kunskapsluckor överlag som berör hela frivården. 

   

Under en praktikperiod på frivården fick vi lära oss hur de professionella arbetar 

och deras syn på frivårdens insatser. Vi fick däremot inte ta del av klienternas 

perspektiv och deras erfarenheter av frivårdens arbete i samma omfattning. Vi vill 

därför öka vår kunskap om frivårdens insatser utifrån ett klientperspektiv och det 

är därför vi har valt att undersöka detta ämne. 

  

Vi har med hjälp av svenska databaser försökt finna studier kring 

klientperspektivet inom frivården men inte lyckats hitta någon specifik sådan. Att 

klientperspektivet lyfts fram som ett centralt ämne att undersöka ser vi som en 

hög relevans för det sociala arbetet, då klienterna är målgruppen som vi som 

blivande socionomer kommer att arbeta med. Vi vill med klienternas erfarenheter 

och syn få ett annat perspektiv på frivårdens arbete med villkorligt frigivna. 

Kerstin Svensson (2003) beskriver i artikeln An Ambiguous Exercise of Caring 

Power hur det sociala arbetet strävar efter att normalisera sina klienter. Målet med 

att hjälpa klienterna inom frivården är att arbeta mot ett normaliserat liv i 

samhället, utan återfall i brottslighet (ibid).  

 

Vi vill med hjälp av ett klientperspektiv ta reda på hur den villkorliga frigivningen 

kan påverka en klient, vilka erfarenheter de har och vilken syn som finns 

gentemot olika insatser. Vi vill med studien ta reda på om klienterna har möjlighet 

till inflytande i frivårdens arbete. Vi kommer med hjälp av de teoretiska 

begreppen makt och empowerment analysera klienternas utsagor för att öka vår 

förståelse om frivårdens arbete ur ett klient- och maktperspektiv.  

 

Syfte 
Syftet med vår studie är med hjälp av intervjuer och utifrån ett maktperspektiv 

undersöka hur frivården kan uppfattas av sina klienter som är villkorligt frigivna. 
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Frågeställningar 

1. Hur upplever unga manliga klienter sina kontakter med frivården? 

2. Hur ser de på	sitt eget inflytande/möjligheter till inflytande?  

3. Hur kan möjligheterna till inflytande förstås utifrån en teori om empowerment?  

 

Begreppsförklaring  
För att underlätta förståelsen i vår studie har vi valt att definiera begrepp som är 

återkommande i undersökningen. Vi vill att begreppens innebörd ska vara tydliga 

i undersökningen och inte skapa förvirring.  

 

Klient 

Vi kommer använda oss av begreppet klient när vi pratar om frivårdens målgrupp. 

Detta eftersom klient är det allmänna begreppet som används inom 

kriminalvården. Ett alternativ skulle vara att använda begreppet brukare, men vi 

vill tydliggöra att insatserna från frivården inte är frivilliga och begreppet brukare 

förknippas mer med frivillighet.  

  

Verkställighet 

Inom kriminalvården används begreppet verkställighet. Med detta menas det 

straff som den dömde ska genomföra. När kriminalvården använder sig av 

begreppet verkställighetsplan menar de den planering som finns för den dömde 

under strafftiden. Alla klienter som är villkorligt frigivna och har övervakning 

genom frivården har en verkställighetsplan. Denna planering följs upp och 

revideras regelbundet under övervakningen (Kriminalvården, 2015).  

 

Utslussning 

Kriminalvården använder sig av begreppet utslussning när de talar om klienternas 

insatser inför frigivning. Klienterna ska med hjälp av utslussning underlätta 

övergången från anstalt till frihet.  
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KRIMSTICS 

KRIMSTICS (Strategic Training Initiative in Community Supervision) är en 

KBT-baserad samtalsmetodik som nyligen implementerats i kriminalvården. Alla 

klienter med övervakning ska numera ha strukturerade samtal under sina möten 

med sin handläggare. Metoden innehåller interventioner som fokuserar på	det 

kriminella tänkandet hos klienterna.   

 

Litteratursökning 
I vår sökning efter litteratur har vi använt oss utav kurslitteratur, antologier, 

avhandlingar, och vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss av söktjänsterna 

Lubsearch och Libris. Vi har även vänt oss till universitetsbiblioteket då vi behövt 

hjälp att hitta litteratur kring empowerment. Vi har under arbetets gång haft en 

dialog med vår handledare kring den litteratur vi använt oss av, vilket har 

underlättat vårt val av litteratur.  

 

Sökord 

Frivård, kriminalvård, makt, empowerment, brukarmedverkan, brukarinflytande, 

user participation, social work, client och probation. 

 

Bakgrund 
Under 1800 talet var målet med straff själva straffet i sig. Meningen var inte att 

sträva efter en förändring hos brottslingen. Senare såg de att den som blivit 

straffad behövde förändras för att anpassa sig i samhället. De nya 

straffinrättningarna kom att kallas korrektionsinrättningar, där staten började 

förvara de straffade i celler. Anledningen till cellförvaring var att brottslingarna 

inte skulle påverka varandra negativt och för att lättare kunna förändra de intagna 

(Svensson 2010, s. 626). Cellfängelser byggdes i hela Sverige och det infördes ett 

system där frivilliga organisationer skulle arbeta med de dömda inne på	

anstalterna i form av samtalsterapi. Detta för att förbättra förutsättningarna till ett 

liv utan kriminalitet (ibid, s. 627). Fängelsepersonal såg föreningarna som en 

disciplinfara och det fanns en tydlig kamp mellan de som efterfrågade en inre 

disciplinering av fångarna, gentemot de som ville åt yttre kontroll. Inre 
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disciplinering handlar om att sträva efter en förändring hos brottslingen, medan 

yttre kontroll innebär ramar och regler för att kontrollera och straffa 

brottslingarna. Allt eftersom anställdes ny personal på	fängelserna samtidigt som 

det bildades en Centralförening i syfte att stötta de frigivna med fångvårdens 

högste chef som ordförande. Detta kom sedan att förbättra och underlätta det 

humana arbetet kring fångarna (Svensson 2010, s. 627).  

 

Under 1900 talets början hade organisationerna som jobbade parallellt med 

anstalterna fått en stadig grund att stå	på	genom att deras arbete fick stöd i 

lagstiftningen (ibid, s. 628). I samband med att socialarbetarutbildningarna 

startades under 1920 talet anställdes examinerad personal till föreningarna (ibid). 

Nu kom de dömdas uppförande att ställas i fokus och det började talas om “gott 

uppförande”. Det utvecklades till exempel bättre tekniker för att kunna påverka de 

straffade och fler icke frihetsberövande påföljder etablerades samtidigt som att 

straffen blev hårdare för dem som satt inne på	anstalt (ibid, s. 628). Lagstiftningen 

kom att utvecklas allt mer fram tills början av det andra världskriget. Nu kunde 

rättsväsendet införa övervakning vid villkorlig dom och tillsyn vid villkorlig 

frigivning samt personundersökningar inför val av påföljd. Vid denna tidpunkt 

drevs arbetet med de villkorligt dömda huvudsakligen hos föreningarna själva 

(ibid). 

 

Under 1940 talet blev kriminalvård i frihet	något som användes och det var detta 

begrepp som kommer att kallas frivård.  I den utvecklingen försvann även idén 

om cellfängelset. Frivårdens uppgift blev allt mer tydlig då	de strävade efter en 

förändring hos klienterna och anstalterna förväntades inte längre ha en 

korrigerande uppgift. Under 1960 talet blev säkerheten ett stort fokus på	

anstalterna samtidigt som frivården riktade in sig på	ett psykosocialt arbete kring 

klienterna. Anstalterna kom att stå	för straff och säkerhet, medan frivården stod 

för medmänsklighet och utveckling (ibid, s. 629).  Frivården började arbeta med 

klienterna i något som kom att kallas casework. Casework innebar att man 

samlade in kunskap om klienten och hans sammanhang i syfte att hjälpa klienten 

och förändra hans livssituation. Denna arbetsmetod äger rum i nära samspel 

mellan hjälpare och klient och idén bygger huvudsakligen på	kunskaper i 
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psykologi. Därmed fick det psykologiska stödet en viktig betydelse (Svensson 

2010, s. 629).  

 

Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi redovisa tidigare litteratur som vi kan relatera till vår 

studie och som vi anser kan öka förståelsen för det fenomen vi undersöker. Vi 

kommer börja med att presentera Frivården ur ett historiskt perspektiv för att 

sedan redovisa hur Frivårdens arbete ser ut idag och tidigare studier om villkorlig 

frigivning. Kerstin Svensson (2010) beskriver hur frivård kom att kallas frivård 

och faserna i dess utveckling. Svensson är själv socionom och har arbetat länge 

inom frivården. Hennes syn är endast ett perspektiv och vi kommer därför att 

använda oss av andra referenser för att förklara hur frivårdens arbete ser ut.  

 

Kriminalvårdens hemsida är något vi återkommande använder i vår undersökning. 

På hemsidan beskrivs kriminalvårdens olika insatser och hur de jobbar med olika 

frågor, exempelvis utslussning och behandling. Kriminalvården är en myndighet 

och det är deras syn och definition av sitt eget arbete som står på	deras hemsida. 

Hade vi frågat en klient om vad en behandling hos kriminalvården innebär, hade 

vi kanske fått en annan förklaring. Därmed kommer vi endast lyfta fram det som 

vi ser som mest väsentligt för förståelsen av vår studie från Kriminalvården. 

Övriga referenser är präglade av Kriminalvårdens arbete, då	författarna till övriga 

källor bland annat varit kriminalvårdsdirektörer och experter inom 

kriminalvårdsfrågor.   

  

Frivården idag 

Kriminalvården innefattar anstalt, häktet och frivården. Frivården är idag den 

största delen av kriminalvården. Frivården har som nämnt i föregående avsnitt 

varit under en ständig utveckling och arbetet har förändrats avsevärt om man 

jämför med för 200 år sedan. Frivården idag har dock med sig många element från 

historien. Frivården har fortfarande ett mål om att förändra och förbättra 

människor och inte enbart straffa. Denna tanke har nu fått ytterligare stöd då man 

idag har fått tillgång till fler verktyg inom verksamheten. Frivårdens arbete 

innefattar idag arbete med klienter dömda till villkorlig dom med samhällstjänst, 
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intensivövervakning med fotboja, övervakning av villkorligt frigivna klienter från 

anstalt och skyddstillsynsdömda (Svensson 2010, s. 629). För att förtydliga 

frivårdens arbete kommer vi att citera Brottsbalkens (2005:967) definition av 

frivårdens mål med sina villkorligt frigivna klienter. 

 

När den frigivne står under övervakning, skall Kriminalvården genom 

tillsyn och förmedling av stöd och hjälp verka för att den frigivne inte 

återfaller i brott och för att hans anpassning i samhället även i övrigt 

främjas. Kriminalvården skall för detta ändamål fortlöpande hålla sig 

underrättad om den frigivnes livsföring och om hans förhållanden i övrigt 

(26 kap 14 §	2 st BrB). 

  

Villkorlig frigivning och övervakning  

En amerikansk forskare vid namn Jonathan Simon (1993) har beskrivit hur 

utvecklingen av insatser för villkorligt frigivna har ändrat fokus under olika 

episoder. Den första fasen kallar Simon den disciplinära perioden där det viktiga 

var att få	de dömda att jobba och att de därigenom blev förhindrade att begå	nya 

brott. Insatserna fokuserade på	att hjälpa de dömda att komma ut i arbete istället 

för att fortsätta med sin kriminella livsstil. Här ser vi att det finns en tydlig 

koppling till hur man jobbar med denna målgrupp idag, då	sysselsättning är en 

viktig ståndpunkt i det förebyggande arbetet. (Svensson 2010, s. 627).  

 

I Sverige avtjänar de intagna ⅔	av sitt straff i anstalt. Undantag är när straffet är 

kortare än en månad, då	avtjänar den dömde hela straffet på	anstalt. Frivården och 

anstalten har ett gemensamt ansvar för den intagnes planering inför den villkorliga 

frigivningen (Ekbom, Engström & Göransson 2006, s 37). De europeiska 

fängelsereglerna säger att kriminalvården ska säkerställa att de intagna vid 

villkorlig frigivning får hjälp att finna arbete och bostad. De dömda ska i god tid 

erbjudas hjälp inför frigivning för att klara övergången från livet i anstalt till ett 

laglydigt liv i samhället. Detta kan ske genom programverksamhet i anstalt eller 

att motivera de intagna till att kontakta myndigheter som är behjälpliga med 

boende, sysselsättning och bistånd (ibid, s. 257).  
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Utslussning 

Vid utslussningsåtgärder av villkorligt frigivna ska dessa anpassas efter varje 

intagen för att öka förutsättningarna för att den intagne ska klara sig ute i 

samhället och inte återfalla i brott. Utslussningsåtgärderna ska underlätta 

övergången från anstalt till frihet. Det förekommer fyra olika 

utslussningsåtgärder, frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång. Med 

frigång menas att du får lämna fängelset under vissa tider för att studera, arbeta 

eller gå	på	behandling. Frigång vänder sig till de intagna som behöver en 

introduktion av arbetslivet. Vårdvistelse betyder att den intagne slussas ut till ett 

behandlingshem där hen får hjälp att arbeta med den problematik som ligger 

bakom kriminaliteten. Halvvägshus är till för klienter med stort behov av stöd och 

innebär att den intagna bor tillsammans med andra intagna. De boende har fotboja 

och får enbart lämna huset när de till exempel har sysselsättning. Med utökad 

frigång menas att den intagna avtjänar sista delen av straffet i sin bostad med 

hjälp av fotboja. För att få	beviljat utökad frigång ska den intagne ha en 

sysselsättning så som arbete, utbildning eller en behandling. (Kriminalvården, 

2015).    

 

När det gäller klienter med kortare strafftid än sex månader	har de ingen laglig 

rätt att beviljas halvvägshus och utökad frigång. Även vårdvistelse beskrivs vara 

svårt att beviljas på	grund av tidsbristen. 60 % av de intagna sitter mindre än sex 

månader (KOS, 2015). 

 

Frigivning  

Inför varje frigivning utreder frivården om det finns ett övervakningsbehov hos 

den intagne och om hen ska stå	under övervakning efter frigivningen. Det 

frivården bedömer är framför allt hur stor risken är att den intagne ska återfalla i 

brottslighet och om övervakningen kan bidra till att minska risken att klienten 

återfaller i brottslighet. Det frivården bland annat tar i beräkning är brottets 

omfattning och tidigare återfall i brottslighet. Detta kan även ses utifrån ett 

samhällsperspektiv där klienten sätts under övervakning för att minska risken för 

eventuella framtida brottsoffer (Ekbom, Engström & Göransson 2006, s. 37). 
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I början av verkställigheten använder sig frivården av ett instrument för att 

bedöma klientens risk för återfall i brott och även för att kartlägga klientens 

behovsområden. Kriminalvårdens forskning menar på	att detta är ett effektivt sätt 

att rehabilitera återfallsförövare. Detta instrument kallas RBM-B och bygger på	

risk, behov och mottaglighet. Resultatet av svaren sammanställs och ut kommer 

en kartläggning av klientens behovsområden och en bedömning hur stor risk det 

är att klienten kommer återfalla i brott. Bedömningen benämns med begreppen 

låg, medel och hög risk. Resultatet på	RBM-B bestämmer övervakningens 

kontaktfrekvens mellan klient och handläggare. En klient med låg risk ska träffa 

sin handläggare var tredje vecka, en klient med medelrisk ska träffa sin 

handläggare varannan vecka och en högriskare ska träffa sin handläggare varje 

vecka (Kriminalvården, 2016).   

 

När klienten står under övervakning ska en kontakt mellan handläggare och klient 

etableras. Under övervakningstiden ska handläggaren på	frivården arbeta med att 

hjälpa klienten att komma till insikt om konsekvenserna av brott och missbruk. 

Klienterna ska motiveras till att vilja leva ett samhällsanpassat liv med viljan att 

göra rätt för sig. Innehållet i frivårdens påföljd och verkställighetsplanering ska 

vara väl känd av både handläggaren på	frivården och klienten. Missköter 

villkorligt frigivna klienter sin övervakning och inte kommer på	sina möten till 

frivården kan åtgärden bli att avtjäna det kvarstående fängelsestraffet på	anstalt 

(Ekbom, Engström & Göransson 2006, s. 231).   

 

Behandlingsprogram 

Kriminalvården har ett flertal behandlingsprogram, bland annat inom missbruk, 

kriminalitet och våld. Behandlingsprogrammen har enligt kriminalvårdens 

forskning en positiv effekt på	minskat återfall i brott hos klienterna. För att 

genomgå	program på	anstalt och frivård krävs det att klienten är motiverad till att 

förändra sin livsstil. Kriminalvården prioriterar de klienter som har medel till hög 

risk att återfalla i brott. Kriminalvården skriver på	sin hemsida att de vill ge 

möjligheten till alla klienter att genomgå	program (Kriminalvården, 2015). 
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KRIMSTICS (Strategic Training Initiative in Community Supervision) 

En pågående studie inom kriminalvården påvisar att det går att minska återfall i 

brottslighet genom strukturerade samtalsmetoder under klienternas övervakning. 

Studiens slutrapport förväntas vara klar i januari 2017. Metoden är KBT-baserad 

och utvecklad i Kanada. Metoden fokuserar på	att diskutera klientens kriminella 

attityder, värderingar och vilka tankar som styr deras beteende. Metoden har redan 

implementerats i kriminalvården och alla handläggare utbildas i metoden. 

Tidigare har frivården inte haft några specifika metoder under samtal med 

klienter. Nu ger de ut verktyg i form av interventioner som ska få	klienterna att bli 

medvetna om deras beteende och konsekvenser och hur de ska ersätta de 

kriminella tankarna. Klienterna ska genom hela verkställigheten arbeta med 

målsättningar som under verkställigheten följs upp under samtalen 

(Kriminalvården, 2016).   

 

Tidigare studier om villkorligt frigivna  

1999 fick Brottsförebyggande rådet uppdraget att studera kriminalvårdens 

förberedelser inför frigivning. Studien har fokuserat på	hur anstalten arbetar med 

förberedelserna och hur arbetet med återanpassning går till efter en villkorlig 

frigivning när klienten är på	frivården under övervakning. I studien har de under 

övervakningstiden följt upp klienter och handläggare för att se resultatet av 

övervakningen (Wahlin & Wennerberg	2001, s. 9–10). Vi är medvetna om att 

studien har några år på	nacken men vill presentera delar av den	eftersom den lyfter 

fram brukarnas erfarenheter och inte enbart statistik från kriminalvårdens sida, 

som den nyare forskningen redovisar.   

 

Studien visade att klienterna sällan fick besök av sina handläggare på	anstalten 

innan frigivningen. En femtedel av klienterna hade inte haft någon kontakt alls 

med sin handläggare och de som hade haft kontakt hade det endast genom 

telefonsamtal. De med minst besök från frivården var klienter med hög 

brottsbelastning, trots att de inför frigivningen hade störst hjälpbehov (ibid, s.13).  

 

Ett annat resultat var att frivården sällan deltog i behandlingsplanerna på	anstalten 

och att frivårdens behandlingsplaner oftast blev upprättade efter frigivningen och 

blev fördröjda. Anledningen till att de oftast dröjde var att de inte hunnit träffa 
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klienten eller att klienten uteblivit från möten. Frivården strävar efter att 

klienterna ska medverka i sina behandlingsplaner men enligt studien så	antydde 

klienterna att de inte medverkat i någon planering. Dock menade de flesta 

handläggare på	frivården att de medverkat i planen (ibid, s.14–15). 

 

I studien nämns en liknande dansk undersökning där studien påvisade att samtalen 

med handläggarna hade stor betydelse för klienterna, att de fick möjlighet att prata 

om sina problem och på	så	sätt få	stöd från frivården (ibid, s. 18). Mer än hälften 

av klienterna återföll under sin verkställighet (Wahlin & Wenneberg 2001, s. 36).  

 

Från den tidigare forskningen har vi lärt oss att kriminalvården och frivården är 

under ständigt förändringsarbete. Ur ett historiskt perspektiv kan vi se att 

frivården växt fram genom att rättsväsendet började att behandla och försöka 

återanpassa de intagna och inte enbart straffa dem genom fängelse. Vi kan med 

hjälp av den tidigare forskningen få	en förklaring till varför klienterna inte hade 

någon behandling under deras övervakning. Detta eftersom behandling är en 

frivillig insats och som villkorligt frigiven står du enbart under tvång att sköta 

dina möten med din handläggare. Dock ser vi att det skett en stor förändring i 

dagens frivård eftersom kriminalvården implementerat den nya samtalsmetodiken 

KRIMSTICS som varje handläggare använder sig av under övervakningen. Vi 

kommer att försöka se om det förekommer någon skillnad från tidigare 

verkställigheter hos våra respondenter och om de har märkt av att frivårdens 

arbetssätt förändrats med tiden. Vi kommer även se om det förekommer några 

likheter eller skillnader hos våra respondenter jämfört med den tidigare 

forskningen.   

Teori   
Vår teoretiska utgångspunkt är att våra respondenter levt under direkta och tydliga 

maktförhållanden då de tidigare befunnit sig på anstalt. När de sedan blir 

villkorligt frigivna blir de kontrollerade av handläggare på frivården genom 

övervakning. Om de inte sköter sin övervakning kan det komma att bli åtgärder 

som leder till att klienten får avtjäna det kvarstående straffet på anstalt. Klienterna 

lever då under kontroll och deras handläggare på frivården har makten att påverka 

deras liv. Vi kommer därför använda oss av maktbegreppen relationell, strukturell 
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och intentionell makt för att analysera respondenternas utsagor. Vi vill med hjälp 

av maktbegreppen ta reda på hur de uppfattar kontakten med frivården samt synen 

på frivårdens arbete utifrån de olika teorierna. Utifrån maktbegreppet kommer 

även teorin om empowerment att användas. Vi menar att klienterna med hjälp av 

empowerment kan vägledas att hjälpa sig själva och inte återfalla i brott. 

Begreppet empowerment kan hjälpa oss att analysera svaren på frågeställningen 

om klienterna känner att de har möjlighet till inflytande i deras verkställighet 

under den villkorliga frigivningen.  

 

Anledningen till att vi valt att använda oss av dessa teorier är att vi anser att 

maktperspektiven och empowermentperspektivet går hand i hand med varandra. 

Vi kan se att det blir svårare för klienterna att uppnå chansen till empowerment på 

anstalt i det tydligt strukturella maktförhållandet som råder där. De intagna har 

mindre chans att påverka sin situation under anstaltstiden än under den villkorliga 

frigivningen. I ett samspel mellan handläggare på frivården och klient är det 

lättare för klienten att uppnå empowerment då stödet ser annorlunda ut i det 

förebyggande arbetet på frivården. Frivården är också en verksamhet som i botten 

är strukturellt maktutövande, men handläggarna strävar efter en relationell 

maktbalans, då detta kan gynna arbetet med klienterna. Den relationella makten 

ska främst styras med vänlighet (Svensson 2010) medans den strukturella och 

intentionella handlar mer om maktförhållanden och handlingar (Franzen, 2000). 

Vi ser därför att det blir intressant i vår studie att ställa dessa begrepp mot 

varandra för att få en förståelse till klienternas uppfattning av frivården. 

Nedanstående kommer vi mer ingående redovisa våra teoretiska perspektiv.  

 

Den relationella makten 

Makt finns i alla dess samspel mellan klient och professionell, men makten är inte 

alltid tydlig. Att vara hjälpare innebär att man besitter makt då	viljan att hjälpa 

kan finnas men det är ingen garanti (Skau 2007, s. 35). Makt kan beskrivas som 

olikheter mellan individer och kan bygga på	att en låter någon ta makten eller att 

en blir utsatt för makt i form av hot eller våld. Makt används både i goda och onda 

syften. Ibland blir makt till ondo även om inte detta var tanken (ibid, s. 36). Makt 

är ett värdeneutralt begrepp, den behöver inte utövas för att existera utan finns 

redan i det sociala arbetet på olika maktnivåer. Det existerar en ojämn makt 
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mellan klient och hjälpare. Som klient blir man beroende av sina hjälpare då man 

måste anpassa sig efter verksamhetens regler för att få hjälp (ibid, s. 38).  

 

Svensson (2010) beskriver den relationella makten mellan handläggaren på	

frivården och klienten. För att handläggarna ska kunna utöva en relationell makt 

krävs det att makten styrs med vänlighet. För att den relationella makten ska 

kunna användas konstruktivt är det nödvändigt att klienten är mottaglig. Det är 

samspelet mellan klient och hjälpare som konstruerar den relationella makten. När 

samspelet fungerar kan de tillsammans arbeta mot sina mål och klienten får enbart 

ta del av den hjälpande och stödjande delen av arbetet. När relationen mellan 

klient och handläggare inte fungerar kommer socialarbetaren att utöva sin 

maktposition och ta till åtgärder om klienten missköter sig. Socialarbetaren strävar 

efter att upprätthålla den vårdande maktstrukturen, då	strukturen klargör rollerna 

mellan handläggare och klient. Socialarbetaren blir en företrädare och har 

företrädesrätt om vad som är ett normalt liv och vad hjälp och stöd är inom 

frivårdens arbete (Svensson, 2003, s. 98).  

 

Den relationella makten har vissa kopplingar till Foucaults maktperspektiv då	han 

talar om förhållandet mellan makt och olika hjälpinsatser (Swärd & Starrin 2011, 

s. 249). Foucault menar att makt utövar sin påverkan i samhället utan att blanda in 

tvång eller våld. Maktrelationer kan förändras och makt finns inneboende i alla 

relationer och verkar inte bara uppifrån och ner, utan utövas från olika håll (ibid). 

Till exempel kan klienten påverka relationen till sin handläggare och därmed har 

även klienten makt, trots att den kommer underifrån.  Klienten har ett utrymme till 

empowerment eftersom han har ett val att vara motiverad och ta emot den hjälp 

som erbjuds.  

 

Det strukturella och intentionella maktperspektivet  

Makt finns på	olika nivåer. Mats Franzen (2000) talar om ett strukturellt och ett 

intentionellt maktbegrepp. Vi kommer att använda dessa begrepp eftersom vi ser 

att dem ligger nära vår studie och vi kommer ge exempel på	situationer när detta 

kan yttra sig. Vi har valt att presentera dessa två begrepp tillsammans eftersom de 

går hand i hand och vi anser att vi kan förklara samma fenomen med hjälp av de 
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både begreppen. Det strukturella maktbegreppet bygger på	att samhället består av 

olika strukturerade förhållanden som bestämmer maktfördelning. Det intentionella 

maktbegreppet knyts till handlingar och innebär att makten binds samman till 

handlande aktörer och deras intentioner med handlingen. Det är 

handlingsaspekten och dess vilja som betonas (Swärd & Starrin 2011, s. 248–

249). Ur ett intentionellt maktperspektiv så	är intentionerna (handlingarna) 

centrala. I frivårdens arbete kan det yttra sig genom att man exempelvis utfärdar 

en varning om klienten ej infinner sig på	sina tider med sin handläggare. 

Ytterligare misskötsamhet kan leda till att klienten får verkställa det kvarstående 

straffet på	anstalt. Intentionen med handlingen ska vara att man utfärdar en 

varning av hänsyn till klienten så	att han får en chans att bättra sig. Därför har det 

intentionella maktperspektivet blivit intressant för vår studie då	myndigheter har 

stor makt gentemot dessa medborgare och vad de gör och kan göra med makten 

de har. Ur ett struktionellt maktperspektiv handlar det ofta om regler och roller. 

Till exempel så	har en handläggare på	frivården en större makt över klientens liv 

under övervakningen och kan använda detta mot klienten om han missköter sin 

övervakning.   

 

Vi ser att dessa maktbegrepp förekommer i arbetet med kriminella och före detta 

kriminella. Den relationella makten verkar genom den relation klient och 

handläggare har till varandra på	frivården och hur klienterna uppfattar denna 

kontakt utifrån ett relationellt maktperspektiv. Det strukturella och det 

intentionella maktperspektivet blir tydligt då	klienterna har befunnit sig på	anstalt 

där de är i en tydligt underordnad maktposition och där rollerna blir tydliga 

mellan kriminell och icke-kriminell.   

 

Begreppet empowerment 

Idén om empowerment kommer ifrån Paulo Freire och hans tankar uppgav till 

inspiration i utvecklingen av det sociala arbetet med utsatta grupper under 1970 

talet. Empowerment har sedan dess spelat en stor roll i det sociala arbetet i USA, 

Canada och England under 1980 och 90 talet. I de nordiska länderna uppkom 

begreppet empowerment utifrån samhällsarbete och genom olika typer av 

projektarbete inom socialt arbete och hälsovårdsarbete. Empowerment kom i de 
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skandinaviska länderna bland annat att höra samman med brukarinflytande i 

socialt arbete (Lundemark, Andersen, 2016). 

 

Empowerment betyder att skaffa sig makt och styrka. Som teoretiskt begrepp 

används det för att visa på	hur människor kan skaffa sig styrka för att ta sig ur sin 

maktlösa position, att de därigenom ska kunna få	inflytande i sina liv (Askheim 

2007, s. 18). Empowerment skiljer sig i sin innebörd mellan olika personer och 

situationer men betyder i sin helhet hjälp till självhjälp (Adams 2003, s. 8). 

Empowerment är viktigt i det sociala arbetet för att klienten ska få	kontroll över 

sin situation, för att kunna nå	sina mål och därigenom kunna hjälpa sig själv att nå	

det liv han strävar efter (Adams 2003, s. 6). Att använda empowermentmodellen 

som professionell leder ofta till ett dubbelt förhållningssätt gentemot klienterna, 

att hjälpa dem till att öka sin självständighet samtidigt som de ska ha kontrollen 

över dem. När empowermentmodellen används är det viktigt att den 

professionella som arbetar med empowerment hittar en balans och att den 

professionella anpassar modellen till de ramar som finns på	arbetsplatsen 

(Ronning 2007, s. 40).  

 

Empowerment handlar till stor del om att föra över makt. I relationen mellan 

klient och professionell betyder det att föra över makten från de professionella till 

klienterna som tar del av tjänsterna. Grunden i begreppet är en form av 

maktöverföring då	empowerment strävar mot att stärka klientens inflytande att 

forma sitt hjälputbud (Ronning 2007, s. 40).  

 

I vår studie är vi intresserade av frivårdens arbete utifrån ett klientperspektiv och 

vi ser att begreppet empowerment kommer vara till hjälp när vi ska analysera vår 

empiri. Detta eftersom det sociala arbetet bör sträva efter att klienterna uppnår 

empowerment. I tidigare forskning ser vi att samarbetet mellan klient och 

professionell inte alltid fungerat, dock visar forskningen att fungerande samtal 

mellan klient och professionell har stor betydelse för klienten. Vi anser att 

empowerment är centralt i vår studie eftersom klienterna är föremål för en 

behandling under hot om inlåsning. Klienterna måste sköta sin behandling och 

sina tider med sin handläggare för att få	möjlighet till empowerment inom 

frivården.   
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Metod   
Vi vägde den kvalitativa och kvantitativa metoden mot varandra och kom fram till 

att den kvalitativa ansatsen passade vår studie bäst. Anledningen till att vi valde 

denna metod är för att vi är intresserade av att konstatera vilka fenomen som 

förekommer, hur dessa fungerar och i vilka situationer fenomenen yttrar sig i 

(Ahrne & Svensson 2011, s. 12). Det finns fyra nyckelbegrepp inom kvalitativ 

forskning. Naturalism, som strävar efter en förståelse av den sociala verkligheten. 

Etnometodologi som ägnar sig åt att förstå	hur den sociala ordningen skapas 

genom samtal och samspel. Emotionalism har ett intresse för subjektivitet och vill 

åt insidan av en upplevelse och erfarenhet. Den sista nyckelbegreppet är 

postmodernism som lägger sin vikt på	hur den sociala verkligheten konstrueras på	

olika sätt (Bryman 2011, s. 341). Vi använde oss av dessa begrepp men vi lade 

störst vikt på	emotionalism eftersom det är de subjektiva tankarna, upplevelserna 

och erfarenheterna som vi ville undersöka hos klienterna. För att på	bästa sätt få	

fram detta i vår forskning valde vi att använda oss av en kvalitativ metod då	vi 

ansåg att den gav oss mest utrymme att tolka analoga budskap. Vi hade inte som 

intresse att uppnå	en generaliserbarhet i vår studie utan utgångspunkten var vad 

klienterna uppfattade som betydelsefullt och det var deras perspektiv som var det 

mest väsentliga i vår undersökning (Bryman 2011, s. 371). 

  

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer då	vi ville få	fram fylliga svar 

från våra deltagare. I kvalitativa intervjuer vill forskaren gärna att intervjun rör sig 

i olika riktningar eftersom det ger förståelse för vad deltagaren ser som relevant 

(Bryman 2011, s. 413). Detta är även något som vi strävade efter i vår studie. Vi 

använde oss av en intervjuguide för att underlätta intervjuerna. Intervjuguiden är 

ett hjälpmedel som styr intervjun så	att det ställs relevanta frågor i förhållande till 

det aktuella ämne som undersöks (ibid). Vi lät respondenterna i vår studie tala fritt 

runt frågorna och vi hade inte som mål att få	ett entydigt svar. 

  

Metodens förtjänster och begränsningar 

De fördelar vi hade av att använda oss av en kvalitativ metod var att vi fick 

individuell data som kunde ge oss djupare förståelse för det fenomen vi 
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undersökte. Vi hoppades på	att få	en tydligare bild av det vi ville undersöka med 

hjälp av en kvalitativ metod. Vi kunde även med hjälp av den kvalitativa metoden 

lättare förstå	och sätta in normer och värderingar i ett sammanhang, samt öka vår 

förståelse på	ett djupare plan. Detta tror vi hade varit svårare att uppnå	om vi hade 

använt oss av en kvantitativ metod (Ahrne & Svensson 2011, s. 14). En 

begränsning som finns med en kvalitativ ansats är att vi inte uppnådde en 

generaliserad bild. Detta hade vi kunnat uppnå om vi hade använt oss av en 

kvantitativ metod. Vi ansåg dock inte att detta var något vi ville åstadkomma i vår 

studie eller hade möjlighet att undersöka. I en kvantitativ metod är det den som 

undersöker som styr studien och i den kvalitativa är det deltagarna (Bryman 2011, 

s. 371). Hade vi använt oss av en kvantitativ metod hade vi varit mer säkra på	att 

få	svar på	det frågor vi ställde, medan vi i den kvalitativa även fick svar som inte 

är relevanta för vår undersökning. Detta såg vi dock som något positivt i vår 

studie, eftersom resultatet blir mer talande vid den kvalitativa metoden. 

 

En annan fördel som vi såg med att använda oss av en kvalitativ metod var att vi 

som intervjuare kunde etablera en mer nära kontakt med respondenterna, vilket 

kunde hjälpa oss i intervjuerna. Som kvantitativ forskare får man inte denna 

närhet på	samma sätt och bland kvantitativa forskare är detta heller inte något man 

strävar efter. Anledningen till detta är att de ser att objektiviteten kan hotas om 

man blir för nära respondenterna (ibid). Vi var medvetna om att situationen kunde 

bli problematisk om respondenterna påverkades allt för mycket av vår närvaro. Vi 

fokuserade därför på	att vara så	objektiva som möjligt samtidigt som vi försökte 

etablera en god kontakt med våra respondenter. Att hitta balansen mellan en god 

kontakt och samtidigt vara objektiv var svårt och vi kan inte säkert uppge att 

respondenterna ej blev påverkade av oss. Studier om intervjuareffekten har dock 

påvisat att det inte finns några mönster när det kommer till vilka drag eller 

egenskaper intervjuaren har som kan skapa missvisande svar hos respondenterna 

(Bryman 2011, s. 229) men det är dock ändå	faktorer som vi uppmärksammade. 

 

Metodens tillförlitlighet 

Bryman (2011) gör skillnad på	olika begrepp i den kvalitativa forskningen. Intern 

reliabilitet betyder att de medlemmar som utför undersökningen i samma 
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forskningsgrupp behöver komma överens om hur man ska tolka den 

informationen som uppkommer (s. 352). I vår undersökning valde vi att utföra 

intervjuerna tillsammans för att underlätta den gemensamma tolkningen av 

materialet.  

 

Bryman (2011) beskriver att det måste finnas specifika begrepp för att etablera 

och kunna bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie. De två	grundläggande 

kriterierna som passar in i bedömningen av en kvalitativ studie är tillförlitlighet 

och äkthet (s. 353).  

 

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier. Trovärdighet som motsvarar intern 

validitet, överförbarhet som motsvarar extern reliabilitet, pålitlighet som liknas 

med reliabilitet och en möjlighet att styrka och konfirmera som betyder 

objektivitet. För att öka trovärdigheten i vår studie valde vi att gå	igenom 

materialet med våra respondenter för att säkerställa att vi förstått deras verklighet 

rätt. Vi förde en respondentvalidering, där vi även erbjöd våra respondenter att få	

ta del av det inspelade materialet.  

 

Det andra huvudbegreppet äkthet utgår också	från fyra olika kriterier. Den första 

kallas ontologisk autenticitet och betyder att undersökningen ska hjälpa 

respondenterna att få	en bättre bild över sin situation och ge en rättvis bild av 

deras åsikter och uppfattningar. Det andra kriteriet är pedagogisk autenticitet, om 

undersökningen kommer bidra till att respondenterna får en förståelse hur andra 

människor i samma miljö	upplever saker. Det tredje kriteriet är katalytiska 

autenticitet, om studien kan bidra till att respondenterna förändrar sin situation. 

Det fjärde och sista kriteriet är den taktisk autenticiteten, kommer undersökningen 

bidra till att respondenterna får möjlighet att ta till de åtgärder som behövs 

(Bryman 2011, s. 357). 

  

Vår studie handlade inte enbart kring att vi skulle komma fram till en slutsats. Det 

handlade om att detta skulle vara ett tillfälle för de som medverkade att få	sin röst 

hörd. Vi ansåg att det var viktigt med en respondentvalidering för att utvärdera 

om undersökningen på	något plan gav något tillbaka till dem som medverkat i 

studien.  
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Vi utformade en intervjuguide till vårt tema villkorlig frigivning för att få	svar på	

vårt syfte och våra frågeställningar. Bryman (2011) skriver att i semistrukturerade 

intervjuer ska utformningen av en intervjuguide bestå	av en strukturerad lista över 

de frågeställningar som ska besvaras (s. 419).  

 

Urval och avgränsningar  

I vår studie avgränsade vi vårt urval till män i åldern 25-32 år. Anledningen till 

åldersavgränsningen var att vi ville att vårt insamlade material skulle spegla 

dagens frivård från de unga vuxna männens perspektiv. Som vi tidigare nämnt är 

den största åldersgruppen inom frivården 25–29 år gamla, dock hade vi problem 

med att hitta respondenter under 29 år. Vi valde därför att öka åldern till 32 år då	

det underlättade att hitta respondenter till vår studie. Vi valde att intervjua män för 

att det förekommer väldigt få	kvinnor inom frivården och det skulle vara svårt att 

hitta respondenter till studien. Då	vi har valt att studera en målgrupp som är svår 

att finna bland populationen utan frivården och brukarorganisationers hjälp så	

valde vi att använda oss av ett målstyrt urval. Bryman (2011) beskriver att 

kvalitativa forskare brukar använda målinriktade urval då	de vill välja ut individer 

som är relevanta för forskningsfrågorna (s. 350).  

 

Vi valde att i första hand uppsöka brukarorganisationen KRIS (Kriminellas 

revansch i samhället). Vi kontaktade de ansvariga inom organisationen som sedan 

fick hjälpa oss att finna personer som kunde svara på	våra frågor. Vi fick dock 

enbart tag i tre respondenter som ville ställa upp i studien genom KRIS. Vi valde 

därför att vända oss till frivården som hjälpte oss att hitta två	stycken respondenter 

som ville ställa upp i studien. Denna urvalsprocess beskriver Bryman (2011) som 

ett snöbolls-eller kedjeurval. Forskaren tar då	kontakt med organisationer som i 

sin tur kan rekommendera eller ta kontakt med lämpliga respondenter (s. 196). På	

grund av tidsbegränsningen och svårigheten att finna respondenter valde vi att 

avgränsa oss till fem stycken intervjupersoner.  

 

I teoriavsnittet var vi tvungna att avgränsa oss till de begrepp som var användbara 

i vår studie. Vi kom fram till att makt och empowerment passade vår studie bäst. 

Då	makt är ett så	pass brett begrepp valde vi att fokusera på	strukturell makt, 
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intentionell makt och relationell makt. Vi hade funderingar kring empowerment 

begreppet och om vi skulle använda oss av det eller om vi skulle använda oss av 

begreppet brukarinflytande. Vi ansåg att teorin om empowerment passade bättre 

in vår studie än brukarinflytande. Brukarinflytande hade i vår studie fått en 

felaktig klang eftersom vi undersöker frivårdens klienter, som inte är där frivilligt. 

Klienterna har visserligen inflytande att forma sitt hjälputbud, men de är på 

frivården på grund av ett straff. Begreppet brukarinflytande hade passat bättre om 

vi hade gjort en studie dit klienterna går frivilligt, som t.ex. patienter till en 

vårdcentral.      

 

Etiska överväganden 

Klienter inom frivården lever oftast i utsatta livssituationer och kan vara i 

pågående missbruk eller andra problematiska förhållanden. Vi övervägde i första 

hand att vända oss direkt till frivårdens klienter men gjorde bedömningen att det 

är en utsatt och sårbar grupp. På	grund av etiska överväganden och för att 

underlätta vår studie valde vi att inledningsvis använda oss av 

brukarorganisationen KRIS (Kriminellas revansch i samhället). När vi under 

studiens gång upptäckte att vi inte skulle få	tillräckligt många respondenter genom 

KRIS valde vi att kontakta frivården för att få	hjälp att finna ytterligare två	

respondenter. Detta efter kontakt med vår handledare på	socialhögskolan som 

godkände kontakten. Frivården tog därefter kontakt med klienter som skulle passa 

vår studie och frågade om de ville ställa upp. Därefter fick vi kontaktuppgifterna 

till de personer så	vi kunde boka en tid för intervjuerna. För att minska risken att 

respondenternas påverkas allt för mycket av frivårdens miljö valde vi att utföra 

intervjuerna utanför frivårdens lokaler.  

 

Vi utgick från de riktlinjer och förhållningssätt som beskrivs gentemot 

forskningsdeltagare. De etiska riktlinjerna är till för att skydda oss som forskare, 

de organisationer som ska studeras och framförallt deltagarna i studien. 

Organisationerna ska inte få någon negativ publicitet och deltagarna ska inte 

komma till skada eller lida men av att delta i vår studie (Bryman 2011, s.131). 
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Vi var tydliga i vår undersökning gällande informationskravet så	att 

respondenterna fick en helhetsbild av studien och att det fick ge sitt 

samtyckeskrav. Deltagarna fick ett informationsbrev om studiens syfte, upplägg, 

vilken metod som används, hur det insamlade materialet skulle hanteras. I brevet 

var vi tydliga med att detta är ett frivilligt deltagande och att det går att avbryta 

deltagandet under intervjun. Att samtycke krävs är för att värna om 

forskningsdeltagarns integritet och självbestämmanderätt (Kalmar & Lövgren 

2012 s.14). I brevet gavs information om konfidentialitetskravet. Att vi som 

forskare värnar om deltagarnas integritet och på	ett säkert sätt kommer hantera 

datainsamlingen så	obehöriga inte kommer åt materialet. Vi informerade 

deltagarna om att de inte kommer kunna identifieras i den färdigställda studien. 

Detta för att deltagarna skulle känna tillit till oss forskare eftersom det kunde leda 

till en mer öppen, fylligare och ärligare intervju. För att uppnå	

konfidentialitetskravet lagrade vi inte några personuppgifter från deltagarna, vi 

såg till att transkriberingen inte innehöll några namn och vi var noga med att 

betona att vi förvarade vårt insamlade material på	ett säkert ställe (Bryman 2011, 

s.133). Något som relateras till konfidentialitetskravet är nyttjandekravet. Med 

nyttjandekravet menas att vi inte använder det insamlade materialet till något 

annat än vår forskning. Deltagarna informerades om att de uppgifter de lämnar ut 

inte kommer användas på	fel sätt utan enbart till studien, detta för att skydda 

deltagarnas integritet och även här öka tilliten till oss som forskare (ibid). 

 

Bearbetning och analys av intervjumaterial 

Vi valde att spela in intervjuerna med diktafon för att hålla så	hög ljudkvalitet som 

möjligt när det var dags att koda materialet. Alla respondenter gick med på	att vi 

spelade in intervjuerna. Vi var medvetna om att det kunde skapa problem och att 

svaren på	våra frågor kunde påverkas om respondenterna blev nervösa av 

diktafonen, men det var inget vi märkte av under intervjuerna. I vår analys var vi 

intresserade av vad intervjupersonerna svarade och hur det uttrycktes. Med hjälp 

av transkriberingen av det inspelade materialet kunde vi få	en bild av hur 

intervjupersonen uttryckte sig under intervjun och hur de svarade på	frågorna 

(Bryman 2011, s. 428). Vi valde att transkribera våra intervjuer direkt efter att vi 

utfört intervjuerna och detta ordagrant. När vi transkriberade vårt intervjumaterial 

försökte vi skapa strukturer och teman i materialet för att underlätta senare 
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kodning. Håkan Jönson (2010) beskriver att kodning är till för att finna mönster 

och ordna materialet och på	så	sätt synliggöra samband (s. 56). Under kodningen 

delade vi upp materialet i olika kategorier som ligger under samma teman som 

våra frågeställningar. Detta gjorde vi för att vara säkra på	att få	svar på	våra 

frågeställningar med hjälp av empirin. Vi använde oss av en manuell 

kodningsstrategi med färg och överstrykningspennor för att finna skillnader och 

likheter bland våra respondenter (ibid, s. 57). Teman som vi använde oss av i 

kodningen var utslussning från anstalt, hjälp och stöd från frivården, synen på	

frivårdens arbete, inflytande i frivårdens planering och frivården ur ett 

maktperspektiv. Detta är teman som vi fann relevanta för vår undersökning och 

som även ger svar på	de frågeställningar som vi har. I resultatkapitlet redovisar vi 

innehållet i dessa teman mer ingående.  

 

Arbetsfördelning 

Vi valde att göra det mesta i vår studie gemensamt med syftet att uppnå	en röd 

tråd genom vårt arbete. Vi valde dock att dela upp vissa delar för att spara tid och 

så	effektivt som möjligt genomföra undersökningen. Vi valde att söka efter 

tidigare forskning separat för att hitta så	mycket som möjligt på	kort tid. Vi delade 

även upp att skriva vissa delar i metodavsnittet var för sig men vi såg dock till att 

gå	igenom varandras texter. Vi utförde intervjuerna tillsammans men delade upp 

ansvaret att leda intervjun under de fem intervjuerna. Den som inte hade ansvaret 

för att leda intervjun var enbart aktiv när intervjuaren behövde hjälp med 

följdfrågor. Vi valde att transkribera tre av intervjuerna tillsammans och de två	

sista delade vi upp på	grund av tidsbrist. Kodningen gjorde vi tillsammans för att 

kunna diskutera fram aktuella teman för vår studie. Vi gjorde även resultat, 

analysdelen och slutdiskussionen tillsammans för att få	fram ett innehåll i dessa 

kapitel som vi båda tyckte var relevanta.  

     

Redovisning av empiri 
I kapitlet kommer vi att presentera vårt resultat av empirin utifrån de 

frågeställningar vi utgått ifrån. Vi kommer redovisa de frågor där vi fått ut 

relevant information till studien genom att presentera vad våra respondenter svarat 

och även citera dem för att få	en tydlig bild av deras utsagor. Vi har avidentifierat 
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deltagarna i texten och namngivit dem till respondent 1–5. Vi kommer att börja 

kapitlet med att kortfattat presentera våra respondenter för att ge en tydligare bild 

av deras erfarenheter av frivården.  

 

Respondent 1	är 26 år gammal och har varit aktuell inom kriminalvården sedan 17 

års ålder, då	dömdes han till ungdomsvård. Han har sedan dess varit aktuell hos 

frivården både genom skyddstillsyn och övervakning efter villkorliga frigivning. 

Idag står respondent 1 under övervakning efter ett 8 månaders långt fängelsestraff. 

Respondenten befinner sig idag på	KRIS.   

 

Respondent 2	är 32 år gamla och bor i dagsläget på	KRIS. Han började med sin 

kriminalitet i ung ålder och fick sluten ungdomsvård vid 16 års ålder under tre års 

tid. Därefter har han haft perioder då	han haft arbete och fokuserat på	träning, 

detta har varvats med skyddstillsynsdomar, omhändertagen genom LVM (lagen 

om vård av missbrukare), fängelse och övervakning efter villkorlig frigivning. 

Respondent 2 fick sitt första fängelsestraff vid 23 år ålder och satt andra gången år 

2012, han har både gångerna haft villkorlig frigivning med övervakningen hos 

frivården.  

 

Respondent 3	är 26 år gamla och medlem i brukarorganisation KRIS. Han kom i 

kontakt med frivården första gången i 18 års ålder, då	dömdes han till en 

skyddstillsyn med kontraktsvård. han har sedan dess varit aktuell inom frivården, 

både genom skyddstillsyn och övervakning efter villkorliga frigivning. 

Respondent 3 verkställde sitt senaste fängelsestraff mellan år 2011–2012 och hade 

efter det övervakning genom frivården. Idag är han aktuell på	frivården med en 

annan verkställighet.  

 

Respondent 4	är 27 år gammal och är aktuell på	frivården med övervakningen 

efter en villkorlig frigivning som skedde januari 2016. Han började sin 

kriminalitet när han var 11 år gammal, då	bestod det av skadegörelse och inbrott. 

Vid 17 års ålder dömdes han till skyddstillsyn. Han fick sin första fängelsedom år 

2015 men fick ingen övervakning efter den verkställigheten. Han fick ett nytt 

fängelsestraff några månader efter hans frigivning och blev villkorligt frigiven 
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augusti 2016 och fick då	1 års övervakning. Respondent 4 är inte medlem i någon 

brukarorganisation.  

 

Respondent 5 är 26 år gammal och aktuell på	frivården med övervakning efter en 

villkorlig frigivning. Han har tidigare blivit dömd till en skyddstillsyn men har 

inte i ung ålder haft någon kontakt med kriminalvården. Respondent 5 beskriver 

att han haft en vanligt uppväxt och blev introducerad till drogerna och 

kriminaliteten i senare ålder.  

 

Enligt den information vi fått fram har alla respondenter en bakomliggande 

missbruksproblematik. Fyra av fem av respondenterna har levt under dåliga 

familjeförhållanden med våld och missbruk under sin uppväxt. Tre av fem av de 

intervjuade har återfallit i brott under sin villkorliga frigivning.  

 

Utslussning från anstalt  

Vi har i våra intervjuer ställt frågor kring hur våra respondenter såg på	sin 

utslussning och hur den har fungerat. Utslussningen har generellt inte varit en 

positiv upplevelse hos respondenterna. Respondenterna upplevde att de fick 

mindre hjälp med utslussning för några år sedan än vad de får idag. Respondent 1 

uppger att det tog två	timmar från det han frigavs till att han var tillbaka i sin 

kriminalitet, detta på	grund av att ingen kunde hämta honom på	tågstationen och 

då	valde han att åka vidare och köpa piller. Två	av respondenterna uppger att de 

inte haft någon utslussning alls. Respondent 2 uppger följande kring vad som 

hände den dag han blev frigiven första gången. 

 

“Jag ville ju till skyddsvärn och ha hjälpen. För då	kommer man ju ut i 

samhället men istället så	stod jag på	muckdagen med en väska och då	stod ju 

gamla klubben och hämtade upp mig istället för familj och kriminalvård.	” 

 

Respondent 1 uppger att han fick en vårdvistelse efter anstaltstiden som 

utslussning men berättar att han inte var motiverad att fullfölja sin 

missbruksbehandling. Vistelsen var kortvarig och slutade med att han återföll i 

brottslighet och åkte in på anstalt igen. Liknande berättelse hittar vi hos 

respondent 2 där han uppger att även han fick vårdvistelse men att motivationen 
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inte fanns där. Det var bara respondent 1 som uppgav att hans frivårdshandläggare 

hade besökt honom under anstaltstiden, de andra respondenterna hade haft 

telefonkontakt eller ingen kontakt alls med sina handläggare innan frigivning.  

 

Hjälp och stöd från frivården 

De respondenter som endast har kontakt med frivården och inte med 

brukarorganisation KRIS uppger att de får hjälp och stöd på	frivården och att 

samtal hjälper dem. Respondent 5 berättar om en intervention från den nya 

samtalsmetodiken KRIMSSTICS. Han berättar att han tyckte interventionen 

hjälpte honom i hans vardag. Längre tillbaka i tiden vid tidigare domar uppger 

majoriteten av respondenterna att de inte hade något förtroende för frivården och 

att det var svårt att få	hjälp trots att man bad om det. 

 

Respondent 4 berättar att han fick förslaget att börja på	KRAMI som är ett 

samarbete mellan arbetsförmedlingen, kriminalvården och aktuell kommun, där 

arbetar de mot att komma ut i en hållbar sysselsättning. Han uttryckte följande om 

förslaget.  

 

“...jag vill inte upprätthålla någon kontakt med missbrukare o kriminella 

utan jag vill liksom lära känna vanligt folk.” 

 

De personer som vi har intervjuat och som är med i brukarorganisationen KRIS 

har en annan syn på	stöd och hjälp. En respondent uttrycker sig följande. 

 

“KRIS fungerar för mig. Personer på	frivården har liksom inte kunskapen, 

de har ju inte själva varit där så	de vet ju bara vad de har läst och lärt sig i 

böcker. De har ju ingen aning om hur ett fentanylmissbruk ser ut eller hur 

man blir på	en benzoavtändning om man börjar tända av i matkön på	benzo 

och ska smälla ner han i kassan. De hänger inte med på	det liksom. Så	det är 

lite för svårt för dom tror jag.	”   

 

Respondent 5 som inte har kontakt med KRIS utan enbart aktuell på	frivården 

uttrycker följande. 
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“De gör ju sitt arbete, de sköter de på	sitt sätt. Ibland kan man tycka att de 

inte alls sköter det som de borde göra men jag har inte haft problem med 

frivården men jag tror att många är väldigt missnöjda med deras arbete. Typ 

att de inte lyssnar eller dömer, många har inget förtroende för frivården.” 

 

Samma respondent uttrycker att han tycker hjälpen han får från anhöriga blir mer 

genuin än frivårdens arbete eftersom de på	frivården får lön för deras arbete 

medan när någon utomstående hjälper är det från hjärtat.  

  

Hjälp innebär olika saker för våra respondenter. Vissa definierar hjälp som en 

förståelse och respekt för vad han gått igenom, medan andra uppskattar samtal 

och programverksamhet. Respondent 2 nämner att träningen har hjälpt honom att 

överleva. Respondent 1 berättar att ha boende och sysselsättning underlättar att 

hålla sig ifrån det kriminella livet. Något som vi genomgående sett hos våra 

respondenter är att de talar om mognad och insikt, de menar att de med åldern 

blivit mer mogna och mer motiverade att förändra sina liv.  

 

“Jag har inte fått med mig något direkt överhuvudtaget från frivården tror 

jag. Förutom att jag tycker om en frivårdare som en vän nästan mer 

personligt eller så. Annars har jag ju inte fått med mig något direkt, ingen 

som har hjälpt eller så”	(respondent 1). 

 

Respondenten som uttryckt ovanstående berättar däremot att han utvecklat ett 

förtroende för en handläggare eftersom han ser hen som en nära vän. En annan 

respondent ser sin handläggare på	frivården som en extramamma, som drar 

honom i örat när han gjort fel. 

 

Synen på frivårdens arbete 

Respondent 1 uppger att han tycker att frivårdens arbete är slappt, han tycker att 

de borde begära mer av sina klienter. Han tycker att fler borde gå	program och om 

de inte är villiga borde de istället åka in på anstalt igen. Han tycker även att 

frivården borde vara hårdare mot dem som döms för första gången.  
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“Det är lätt att de som blir dömda för första gången tror att det räcker att gå	

dit en gång i veckan och sedan är det bra med det. Det funkar ju liksom inte, 

då	fortsätter man. De borde vara lite mer hårda.”	(respondent 1) 

 

Samma respondent uppger att han under hela sin övervakning varit påverkad av 

droger. Han är medveten om att frivården inte kan begära urinprov om det inte 

finns en föreskrift i domen. När vi frågar vad frivården kan göra annorlunda för 

att förbättra arbetet tycker han att de borde kräva urinprov av sina klienter.  

 

När vi frågar om de ser påföljderna som avskräckande så	svarar respondent 1 att 

han trivs bra på	anstalt. Han förklarar detta med att han är uppvuxen på	slutet 

ungdomshem och det är en trygghet och det är det liv han känner till.  

 

“Det är ju så	livet är liksom. Ibland sitter man inne liksom, ibland inte. Det 

är ju bara bra om man får äta upp sig lite.”	(respondent 1). 

 

Majoriteten av respondenterna upplever inte övervakningen på	frivården som 

något jobbigt eller avskräckande, dock anser de flesta att anstaltstiden var jobbig 

på	grund av inlåsningen och brist på	egenkontroll. 

 

Inflytande i frivårdens planering 

De respondenter som har kontakt med brukarorganisationen KRIS menar att de 

kan medverka i planeringen men att det inte alltid kommer hjälpa dem. KRIS 

respondenterna ser oftast inte att en medverkan i planeringen på	frivården skulle 

göra någon skillnad.  Däremot så	gör KRIS skillnad i deras liv då	de får eget 

ansvar och ett jobb att gå	till och en förståelse från människor som själva befunnit 

sig i kriminalitet.  

 

Respondent 3 från KRIS beskriver sin medverkan i frivårdens planering som 

följande “medverkan har jag haft, men mottaglig det har jag ju inte varit”. 

 

Däremot förklarar samma respondent att efter han valt att förändra sitt liv, så	

ändrades också	hans inställning till att be om hjälp och viljan till att få	vara med 

och medverka i sin verkställighetsplanering på	frivården. Han berättade att han 
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tidigare gick till frivården för att han var tvungen och att han tidigare inte pratade 

med sin handläggare, men att idag går dit för att han vill och inte enbart på	grund 

av tvång. 

 

De brukare som inte är med i brukarorganisationen KRIS menar att de har 

inflytande över de beslut som fattas på	frivården om dem. De beskriver det som 

en lättnad att kunna vara med och påverka frivårdens beslut som omfattar dom 

själva. Alla respondenterna uppger att de ser en skillnad på	hur de kan påverka sin 

planering idag till skillnad från tidigare verkställighets planeringar på	frivården.  

 

Frivården ur ett maktperspektiv 

Vi ställde frågor om frivården missbrukat sin makt gentemot våra respondenter. 

Ingen av respondenterna nämnde att frivården någonsin missbrukat makten. Alla 

respondenter uppger däremot att anstalterna missbrukar den makt som de besitter.  

 

Respondent 2 uttryckte sig väldigt talande 

 

“Det finns ett par få	som gillar nyckelknippan, verkligen missbrukar. Går du 

emot blir det bara trist för dig själv, så	där inne tappar du verkligen 

självrespekt. Det är ju liksom bara att svälja och ta. Där lämnar du ditt liv i 

en låda, där släpper du ansvar och tar på	dig dina myskläder. Sedan får du 

tillbaka det när du muckar.” 

 

När vi frågar respondenterna om relationen till sina handläggare på	frivården får 

vi svaren att de flesta upplever sin relation till sin handläggare som bra. De 

upplever inga specifika tecken på	att det förekommer en ojämn maktstruktur 

mellan handläggare och klient. Dock uppger respondent 1 att han haft en 

handläggare från tidigare övervakning som tvingade honom att sitta en viss tid 

varje gång de hade möten fast de inte pratade om något speciellt. Han berättar att 

han upplevde detta som obehagligt vilket bidrog till att relationen till 

handläggaren inte blev bra. 
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Analys 
Vi kommer i detta kapitel analysera vår empiri med hjälp av våra teoretiska 

begrepp och tidigare forskning. Vi har valt ut de delar i resultatdelen som vi anser 

är mest intressant för vårt syfte och frågeställningar. Vi kommer använda oss av 

begreppen empowerment, intentionell makt, strukturell makt och relationell makt 

för att analysera materialet.  

 

Empowerment 

Majoriteten av våra respondenter upplevde att de hade lite att säga till om deras 

utslussning. En av respondenterna nämnde att han hade försökt få	en 

utslussningsinsats men att han på	frigivningsdagen blev upphämtad av sin gamla 

motorcykelklubb och återföll direkt i sitt kriminella liv. Vi kan med hjälp av 

begreppet empowerment identifiera en avsaknad av möjlighet till empowerment 

och inflytande över respondentens utslussningsplanering. Detta eftersom 

empowerment syftar på	att det ska finnas utrymme att skaffa sig styrka för att ta 

sig ur sin maktlösa position och därigenom få	inflytande över sitt liv (Askheim 

2007, s. 18), vilken respondenten saknade i detta fall. Två	av respondenterna 

berättade att de medverkade i sin planering men att de sedan inte var motiverade 

till att genomföra sin utslussningsinsats vilket resulterade att de fick återvända till 

anstalt. Här identifierar vi att begreppet empowerment förekommer i 

respondenternas berättelse då	de har haft möjlighet att påverka och var med och 

planera de insatser inom verksamheten de är aktuella hos (Socialstyrelsen, s. 10). 

Dock visar det att resultatet av inflytandet inte bidragit till någon förändring 

eftersom de inte var motiverade tillräckligt att förändra sin situation. 

 

De personer som hade kontakt med brukarorganisationen KRIS upplevde att 

frivården inte var en hjälp i vardagen, utan KRIS va det stora stödet. De går till 

frivården på	sina obligatoriska möten, men inte mer än så. Respondenterna 

uttryckte att KRIS står för förståelse och det är därifrån de ser att de kan hjälpa sig 

själva. En respondent menar att han skapade en väg som fungerade för honom så	

att han kunde hjälpa sig själv. Här ser vi att respondenten har med hjälp av 

empowerment tagit kontroll över sin situation. Respondenterna på	KRIS talade 
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mycket i vi och dom termer där “dom”	var de professionella och de som 

omöjligen kunde förstå	och därför ej kunde hjälpa.  

 

En av respondenterna berättade att han ändrat syn på	frivårdens arbete den senaste 

tiden. Han gick idag inte enbart till frivården för att han var tvungen utan även för 

att han ville och tyckte det var givande. Här kan vi med hjälp av 

empowermentbegreppet tolka detta som att han idag använder sig av frivården för 

att få	kontroll över sitt liv, att han såg en möjlighet att forma sin egen hjälp genom 

att hitta sin motivation till för förändring.  

 

En annan av respondenterna uppgav att han fått med sig en intervention från 

KRIMSTICS-metoden som hjälpt honom att fundera på	sitt beteende och 

attityder. Här kan vi med hjälp av kriminalvårdens beskrivning av KRIMSTICS 

och empowermentbegreppet göra en analys av att KRIMSTICS-metoden ökar 

möjligheten till empowerment. Detta eftersom metoden fokuserar på	att klienten 

ska få	ökad medvetenhet om sina beteendemönster och tankemönster, och även 

fokusera på	mål under verkställigheten (Kriminalvården, 2016). Empowerment 

ska hjälpa klienten att ta kontroll över sin situation och på	så	vis uppnå	sina mål 

(Adams 2003, s. 6). Samtalsmetoden kan hjälpa klienterna att få kontroll över sin 

situation och öka motivationen till att förändra livet.  

 

Intentionell och strukturell makt 

Likaså	som att det existerar en ojämn makt mellan klienter och hjälpare, så	finns 

det även en ojämn makt mellan myndigheter (Skau 2007, s. 36). I detta fall mellan 

domstolarna och frivården, där domstolarna har en högre maktposition gällande 

val av påföljder. En av våra respondenter ansåg att frivårdens arbete var slappt 

och uttryckte att han tyckte att frivården borde begära mer av sina klienter. Utifrån 

detta menade han att frivården har för lite makt att ta till åtgärder och tycker att de 

borde utöva mer makt. Respondenten uttryckte att domstolarna borde bli tuffare 

med att döma ut föreskrifter så	att frivården kan sköta sitt arbete mer effektivt och 

förhindra återfall i brottslighet i högre grad.  

 

Respondenterna uppger att de kan se att det förekommer en ojämn maktbalans på	

anstalten till skillnad från frivården. Respondenterna beskriver en tydligt 
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underordnad maktposition där små	felsteg kan leda till stora konsekvenser. Som 

en respondent uttryck ovan så	förlorade han självrespekten inne på	anstalten och 

han fick stå	ut med saker som han i vanliga fall inte accepterat, för att inte få 

problem. Respondenten menar att vissa vårdare på	anstalten tycker om 

nyckelknippan lite väl mycket och att de njuter av att ha en överordnad position 

gentemot de som är intagna. Makt kan beskrivas som olikheter mellan individer 

och kan bygga på	att en låter någon ta makten eller att en blir utsatt för makt i 

form av hot eller våld. Makt används både i goda och onda syften (Skau 2001, s. 

36). I detta fall har personal på	anstalten mer makt som de kan ha utrymme att 

missbruka. De intagna låter personalen ta makten, för annars straffar det dem 

själva, som en respondent uttrycker det, går man emot deras regler så	straffar det 

sig. 

  

Relationell makt 

En av respondenterna tyckte att frivården skulle få	en chans att kunna använda sin 

makt till något positivt och att detta skulle hjälpa, i synnerhet mot dem som döms 

för första gången. Här kan vi tolka denna utsaga med hjälp av den relationella 

makten. Att vara klient bidrar till att man blir beroende av sina hjälpare eftersom 

det innebär att anpassa sig och kunna samarbeta. Relationer mellan individer är 

alltid influerad utav makt och beroende och att det i detta sammanhang kan 

användas till något positivt (Skau 2001, s. 38). De respondenter som endast hade 

kontakt med frivården hade en positiv syn på	verksamheten och menade att de 

fick stöd och hade inflytande över de beslut som fattades. Den tidigare 

forskningen styrker detta då vissa klienter kände att handläggarsamtal gav stöd 

och att det var skönt att prata om sina problem (Wahlin & Wennerberg	2001, 

s.18). Samma respondenter hade förtroende för frivården och en av 

respondenterna menade att han kunde vara helt ärlig mot sina handläggare, utan 

att de dömde honom. Vi ser även här att vi kan förklara detta fenomen med hjälp 

av den relationella makten. När samspelen mellan klient och socialarbetare 

fungerar så	skapas det en vårdande makt då	klienten är mottaglig (Svensson, 

2010. Även om samspelet mellan klient och handläggare fungerade nämnde en 

respondent att han får mer hjälp av utomstående där hjälpen kommer direkt från 

hjärtat än från en professionell som får lön av det arbete som utförs.  
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En annan respondent berättade om en relation till en handläggare som inte 

fungerade. Han beskrev att han kände obehag under mötena och att handläggaren 

bestämt att varje möte skulle vara två	timmar långt. Samtalen varade inte så	länge 

och respondenten berättade att största delen av tiden satt han och handläggaren 

bara tysta. Med hjälp av den relationella makten kan vi förklara denna situation 

som en relation mellan handläggare och klient som inte fungerar. När relationen 

inte fungerar kan handläggaren utöva sin maktposition.  

Sammanfattning och avslutade diskussion 
Syften med vår studie har varit att utifrån ett maktperspektiv undersöka hur 

frivården uppfattas av sina villkorligt frigivna klienter. Vi ville undersöka hur de 

upplevde kontakten med frivården och hur klienternas möjligheter till inflytande 

såg ut. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 

för att få svar på våra frågeställningar. Vi har funnit både likheter och olikheter 

hos respondenternas svar när det gäller hur de upplever kontakten med frivården 

och även hur de upplever deras möjlighet till inflytande. 

Vi har sett att svaren skiljer sig mellan respondenterna som befinner sig på 

brukarorganisationen KRIS och de som enbart har kontakt med frivården. Från en 

början var det inte meningen att vi skulle vända oss till olika organisationer, men 

då vi inte fick ihop tillräckligt många respondenter hos KRIS var vi tvungna att 

vända oss till frivården. Detta bidrog till en oväntad bonus som vi inte hade räknat 

med. Vi fick möjlighet att ta del av olika perspektiv då respondenterna som 

befann sig på respektive organisation hade olika syn på frivårdens arbete.  

 

Respondenterna från frivården hade en mer positiv bild av frivårdens arbete, de 

beskrev att de fick den hjälp och stöd de behövde. Även att de fick med sig 

verktyg i form av interventioner som de kunde använda sig av i det vardagliga 

livet. Respondenterna på KRIS hade en annan bild, de upplevde att de fick mer 

hjälp från KRIS. Detta då KRIS hade en annan förståelse för deras situation och 

att de hade hjälpt dem med bostad och sysselsättning. Vår slutsats är därmed att 

de som har kontakt med KRIS har en annan bild av frivården än de respondenter 

som endast har kontakt med frivården. I ett jämförande perspektiv kan vi se att 
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respondenterna identifierar sig mer med KRIS eftersom de finner ett sammanhang 

och samhörighet med medlemmarna i organisationen. De har en annan förståelse 

och erfarenheter av droger och ett kriminellt liv, vilket handläggare på frivården 

inte har. Vi funderar dock på om denna samhörighet kan leda till ett utanförskap 

från samhället. Samtidigt som vi kan se att KRIS för vissa innebär den enda vägen 

till att avstå från ett kriminellt liv. Våra funderingar leder vidare in på att de som 

drar sig till en organisation som KRIS kanske blir isolerade från samhället och 

därför har dem svårare att identifiera sig med en myndighet som frivården. 

Frivården är en myndighet och därmed maktutövande. De flesta respondenterna 

nämnde anstalten som en påfrestande tid där det fanns utrymme för 

maktmissbruk. Respondenterna kanske kopplar frivården till tiden på anstalt och 

därmed brister tilliten till maktutövande myndigheter. KRIS är däremot helt 

fristående från all form av myndighetsutövning och därmed får respondenterna 

lättare för att trivas i deras verksamhet.   

  

En likhet vi fann i vår studie var att alla respondenterna upplevde att frivårdens 

arbete förbättrades genom åren. Respondenterna upplevde att de nu hade större 

möjlighet att påverka deras utslussning och verkställighetsplanering än vid 

tidigare påföljder. En av förklaringarna till detta kan vara att frivården idag har 

implementerat den nya KRIMSTICS-metoden. Samtalen ska numera vara 

strukturerade och handläggarna ska arbeta med målsättningar och interventioner. 

Tidigare har samtalen kunnat innehålla i princip vad som helst.  

 

Den tidigare forskningen från 2001 styrker respondenternas utsagor kring att det 

var sämre förr då majoriteten av de tidigare klienterna på frivården upplevde att 

de inte fick medverka i någon verkställighetsplanering (Wahlin & Wennerberg 

2001, s. 14–15). De flesta respondenter uttryckte att utslussningen tidigare var ett 

bekymmer. Planeringen kring hur de skulle fångas upp efter anstalt var bristande. 

Som en respondent uttryckte blev han lämnad utanför anstalten på 

frigivningsdagen med väskan i handen. Där fanns ingen som hämtade upp honom 

vilket gjorde att den enda kontakten han hade på utsidan fick hämta upp honom, 

hans gamla motorcykelklubb. Då hade klienten ändå uttryckligen bett om hjälp 

och var motiverad till förändring, men föll tillbaka i kriminalitet då hjälpen inte 

fanns där han behövde den. Att det länge har varit brister kring 
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utslussningsplaneringen av frivårdens klienter ser vi som en stor lucka i systemet. 

För vad är poängen med frivården och förebygga återfall i brottslighet, när det 

inte finns någon som fångar upp klienten direkt efter anstaltstiden?  

 

En annan likhet vi fann hos våra respondenter var att de inte upplevde frivården 

som speciellt maktutövande, en respondent uppgav till och med att frivården 

borde bli mer maktutövande. Vi vill dock ändå nämna att även om klienterna inte 

ser frivården som maktutövande så tänker vi att frivården kan komma att kopplas 

till tiden på anstalt för klienterna då det är en del av kriminalvården. Frivården 

kan därmed få en negativ innebörd för vissa klienter. Respondenten som tyckte att 

frivården borde utöva mer makt menade att de ska kräva urinprov och att 

klienterna ska genomgå behandlingsprogram för att minska risken att återfalla i 

brott.  

 

Alla respondenterna upplevde däremot att personalen på anstalten hade 

missbrukat sin makt gentemot dem. Vår slutsats av detta är att respondenterna har 

under sin anstaltstid varit i en tydligt underordnad maktposition, där de blir inlåsta 

och tappar kontrollen över att styra sitt eget liv. När de sedan frisläpps och blir 

aktuella på frivården är det deras egna ansvar att sköta kontakten med frivården. 

Maktförhållandet mellan klient och handläggare blir inte lika tydligt på frivården 

som på anstalt. På frivården handlar det i första hand om den relationella makten, 

alltså relationen mellan klient och handläggare och den utmärker sig inte på 

samma sätt som den makt som utövas på anstalt. Makten på anstalten kan vi 

lättare relatera till den strukturella och intentionella makten. Det blir en stor 

kontrast i att ha varit på anstalt där respondenterna befunnit sig i en tydligt 

underlägsen position med rumslig ofrihet till att komma ut i samhället och ha eget 

ansvar över sig själv. Maktkontrasten blir så pass stor att det blir svårt för 

respondenterna att hantera. Detta eftersom det är en stor skillnad i att gå från total 

kontroll till väldigt liten kontroll. En av respondenterna menar att detta är ett 

problem och att om domstolarna hade dömt till föreskrifter om 

programverksamhet så hade det hjälpt till att förebygga återfall i brott. Vi 

ifrågasätter anledningen till att man inte är hårdare med att införa föreskrifter om 

programverksamhet eller urinprov i domarna, då detta kan effektivisera frivårdens 

arbete. Det skulle även vara lättare för frivården att arbeta med klientens 
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missbruk, kriminalitet och arbeta motivationshöjande genom programverksamhet. 

Vi ser det som ett bristande system då följden av att domstolarna inte dömer till 

programverksamhet leder till att de jobbar emot frivården. Frivården hamnar i en 

underlägsen position då de inte har rätt att utföra åtgärden när det inte står i 

domen. Det blir svårare att föra ett förebyggande arbete mot återfall i brottslighet.  

 

Det är tydligt hos våra respondenter att mottaglighet och att vara motiverad är det 

som avgör om en verkställighet kommer bidra med en förändring. Vi drar därför 

slutsatsen om hur viktigt och avgörande det är att fånga upp klienterna när de väl 

är motiverade och mottagliga. För vi kan även dra slutsatsen att det inte finns 

någon mening med att genomgå ett program när det inte finns motivation till det, 

utan då är det bättre att de resurserna läggs på att motivera klienten till en 

förändring.  

 

Något respondenterna har gemensamt i sina utsagor är att de pratar om mognad 

och insikt. De uppger att anledningen till att de idag är motiverade till att lämna 

sina kriminella liv är att de har kommit till insikt och vill göra en förändring. Vi 

kan inte se att det förekommer en gemensam faktor hos respondenterna som 

förklarar varför de vill göra denna förändring, mer än mognad. Vi kan däremot 

dra slutsatsen att respondenterna får ökat inflytande genom empowerment under 

sin verkställighet på frivården när de är motiverade och mottagliga. Detta 

eftersom samspelet mellan handläggare och klient fungerar. Klienten sköter sig 

och handläggaren behöver inte utöva någon makt i form av åtgärder (Svensson, 

2010).   

 

Att kunna påverka sitt innehåll i övervakningen såg alla respondenter som något 

viktigt för att få känna att de har makt över sitt liv, även om de har en 

övervakning. Det relationella maktbegreppet ser vi som ett redskap för 

handläggare på frivården att kunna använda sig av. Det är den relationella makten 

som ska hjälpa klienten framåt. Detta maktbegrepp blir tydligt på frivården 

eftersom klienten har kontakt med samma handläggare under en längre tid, att 

frivården är ett straff och att det i relation mellan klient och handläggare som 

maktbegreppet blir synligt. Respondenterna beskrev hur viktigt det är att deras 

handläggare är vänliga och att de respekterade dem. De kände att de kunde be om 
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hjälp och stöd när relationen till sin handläggare var bra. Här kan vi se hur viktigt 

det är som socialarbetare att med hjälp av den relationella makten fokusera på att 

motivera och öka förståelsen till klienterna. Att visa klienten att det finns 

utrymme inom frivårdens verksamhet till inflytande under verkställigheten.  

 

Våra respondenter uttryckte att de tyckte de var kul att kunna vara till hjälp och att 

få förmedla sina erfarenheter till andra genom studien. En av respondenterna 

berättade att han inte hade ställt upp i denna undersökningen för något år sedan 

och att det var ett stort framsteg för honom att kunna berätta om sin kriminalitet. 

Deras öppenhet och vilja till att berätta om sina liv och sina erfarenheter med 

frivården gjorde att det blev väldigt intressant att genomföra denna studien. Vi har 

även insett hur viktigt och lärorikt det är att lyssna på de människor som befinner 

sig i utsatt positioner i samhället för att få ökad förståelse och bli bättre framtida 

socionomer. Utan deras vilja att dela med sig av sina erfarenheter kan vi inte 

utveckla det sociala arbetet. Vi kan därför med hjälp av vår studie dra slutsatsen 

att det sociala arbetet bör sträva efter att regelbundet utvärdera sitt arbete utifrån 

ett klientperspektiv. Detta för att förbättra insatserna och för att ge klienterna ett 

tillfälle att bidra till utvecklingen.  

Förslag till vidare forskning  

Vi har under vår undersökning sett att det förekommer en skillnad på svaren 

mellan respondenterna som befinner sig på brukarorganisationen KRIS och på de 

respondenter som enbart befinner sig på frivården. Vi finner det intressant att 

forska vidare på dessa skillnader mellan brukarorganisationer och myndigheter. 

Varför förekommer dessa skillnader? och kan en brukarorganisation skapa ett 

utanförskap?  

 

En annat intressant ämne som vi hade velat undersöka är den nya samtalsmetoden 

KRIMSTICS. Dock ser vi att metoden är så pass ny i den svenska kriminalvården 

att det krävs att metoden varit aktuell i några år innan det går att göra en studie. 

Det vi finner intressant med denna metod är att det är en stor förändring från den 

tidigare frivården. Nu ska samtalen vara strukturerade och handläggarna ska 

fokusera på klientens kriminalitet. Vi ser att det varit intressant att både från 
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klientens och utifrån den professionellas perspektiv undersöka vad denna metoden 

har bidragit till. Har återfall i brottslighet minskat?  
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Bilagor 
Bilaga 1-Informationsbrev till respondenterna 
 
 
Hej!  

Vi vill med detta brev ge dig en kortfattad information om oss och vår studie. 

Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats vid Socialhögskolan Lunds 

universitet, Campus Helsingborg. Vår studie handlar om brukarnas syn på 

frivårdens arbete. Vi har valt att fokusera på brukare som har/haft en villkorlig 

frigivning med övervakning. Anledningen till att vi valde att studera detta är för 

att vi haft praktik inom Frivården och fick då ta del av de professionellas syn på 

arbetet. Vi kände dock att vi saknade och ville få mer kunskap om Frivårdens 

insatser genom ett brukarperspektiv.  

 

 Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 30–40 min. Om vi har din tillåtelse 

kommer vi spela in intervjun för att sedan transkribera materialet. Det är enbart vi 

som kommer ta del av inspelningen och det inspelade materialet kommer raderas 

direkt vi är klara med transkriberingen. Du kommer vara anonym i studien och 

inga personuppgifter kommer visas. Det är du som bestämmer vilka frågor du vill 

svara på och du bestämmer själv om du inte längre vill medverka i intervjun.  

 

Frågorna i intervjun kommer handla om er tid på frivården och vilka erfarenheter 

och syn ni har på deras arbete och övervakningen efter den villkorliga 

frigivningen. Vi kommer sammanfatta svaren från intervjuerna i ett analysavsnitt 

där vi kommer redovisa vad vi fått fram under intervjuerna.  

Den färdiga kandidatuppsatsen kommer sedan finnas tillgänglig på Lunds 

universitet. 

 

Vi är väldigt tacksamma att du ställer upp och hjälper oss med vår studie.  

Med vänlig hälsning, Mikaela Johansson & Jessie Vernersson  
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Bilaga 2- Intervjuguide 
 
 
Inledande frågor 
 
Ålder? 

Nuvarande boendesituation? 

Uppväxt?  

 

Frivårdens arbete ur ett brukarperspektiv  

Träffade du din handläggare på frivården på anstalt innan frigivningen? 

Utslussning? 

Vilka insatser har du haft från Frivården? -Vad har fungerat bra och vad har 

fungerat mindre bra?  

Frivårdens uppdrag är att minska återfall i brottslighet, hur uppfattade du detta 

arbetet under din villkorliga frigivning?   

Hur såg stödet och hjälpen ut från frivården under din övervakning? Insatser? 

Hur ser du på frivårdens misskötsel policy när det gäller övervakningen?  

Samverkade frivården med andra myndigheter under din övervakning för att 

tillgodose dina behov?  

Återföll du i brottslighet under din övervakning?   

Vad önskar du att frivården hade gjort annorlunda under din övervakning?    

 

Empowerment & Makt  

Kunde du påverka ditt innehåll i övervakningen? På vilket sätt?  

Hur skulle du beskriva din relation till din övervakare (ur ett maktperspektiv)?  

Har du i något fall varit med om att frivården har missbrukat sin makt gentemot 

dig? 

Hur tycker du att du blivit bemött av personalen på frivården?  

Fick du ta del av några verktyg (både sociala och mentala) under din övervakning 

som skulle underlätta dig för att återanpassa dig i samhället? 

Hade du någon utslussning inför den villkorliga frigivningen? Medverkade du i 

den planeringen? 

 
	


