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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att ge en bredare förståelse för behandlingsprogrammen inom 

Frivården utifrån en kvalitativ ansats för att komplettera den tidigare och i huvudsak 

kvantitativa forskningen på området. Särskilt fokus lades vid fullföljande och avhopp från 

behandlingsprogrammen, detta då den tidigare forskningen visat att avhopp från program är 

relativt vanligt förekommande, främst då programmen bedrivs i en öppen miljö. Klienter som 

avbryter behandlingsprogram har i den tidigare forskningen också uppvisat en högre 

återfallsrisk jämförelse med klienter som inte påbörjar behandlingsprogrammen alls. Studien 

utfördes genom semi-strukturerade intervjuer med fyra programledare på Frivården i Örebro. 

Analysen utgår främst från den så kallade ”Stages of Change Model”, och kompletteras med 

kontrollteori, Goffmans rollteori, stigmatisering och stämpling samt begreppet terapeutisk 

allians. Slutsatserna av studien är främst vikten av att klienten behöver vara genuint motiverad 

till förändring för att behandlingsprogrammen ska ge ett bra utfall och minska risken för att 

klienten avbryter programmet. Den tvångsaspekt som finns inom Frivården problematiserar 

detta och ställer höga krav på rekryteringen till behandlingsprogrammen och Frivårdens 

personutredningar där förslag om behandlingsprogram ges. En genuin vilja till förändring 

karaktäriseras av att klienten inte låter andra saker komma emellan behandlingen. En klient 

som inte har denna vilja riskerar att ta upp de begränsade resurser som programledarna inom 

Frivården har. Dessa klienter bör ges andra insatser som till exempel MIK, motiverande 

samtal inom Kriminalvården, och andra motivationshöjande insatser istället för de längre 

behandlingsprogrammen.  
 

Nyckelord: Behandlingsprogram, frivård, kriminalvård, återfall, motivation, frivillighet, 

terapeutisk allians 
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Abstract  

The present study aims to give a wider understanding of treatment programs in the Swedish 

Probation Service by using a qualitative approach to complement the previous and mainly 

quantitative research on the matter. Previous research has shown that non-completion is a 

relatively common phenomenon, particularly among probation clients. Futhermore the 

previous research has shown that non-completers have higher recidivism rates than those who 

did not participate in the programs at all. Because of these results, the present study has a 

certain focus on the completion and non-completion of the treatment programs. The study was 

conducted through semi-structured interviews with four probation officers who works with 

treatment programs at the Probation Service in Örebro. The “Stages of Change Model”, 

control theory, Goffman’s role and stigma theory and the concept of therapeutic alliance were 

used to analyze the results. The study’s main conclusion is that the clients need to be 

genuinely motivated to change for the treatment programs to be successful and reduce the 

rates of recidivism as well as the risk of non-completion. The aspect of compulsion within the 

Probation Service problematizes this and puts high demands on the treatment programs’ 

recruitment process. A genuine will to change is characterized by the fact that the clients 

doesn’t let other things in life get in the way of their treatment. Clients who don’t have this 

will to change risk being a waste of resources. These clients need other interventions that 

primary focus on motivation. 

Keywords: Treatment program, probation service, correctional service, recidivism, 

motivation, non-compulsory, therapeutic alliance 
  



 

 

Förord 

Vi vill här uttrycka vår tacksamhet till samtliga respondenter och övrig personal inom 

Frivården i Örebro som har gjort denna studie möjlig.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Per-Åke Nylander för allt stöd under dessa veckor. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Inledning 

Kriminalitet är tveklöst ett problem för samhället och dess invånare genom att det stör den 

allmänna ordningen och inskränker medborgarnas säkerhet. Därav ligger det i samhällets 

intresse att försöka motverka företeelsen. I detta förebyggande arbete ingår det även att 

försöka minska återfall i brott. Statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar att återfall 

i brott är vanligt förekommande, särskilt bland vissa brottstyper som tillgreppsbrott och brott 

mot allmän verksamhet (Brottsförebyggande rådet, 2016). 

 

Kriminalvården är en del av det svenska rättsväsendet och har i uppdrag att verkställa straff 

samt minska återfall i brott. Ett av Kriminalvårdens främsta verktyg för att minska 

återfallsrisken för sina klienter är olika typer av behandlingsprogram. Det finns program för 

olika brottstyper och i regel prioriteras klienter som bedöms ha medel till hög risk att återfalla 

i brott. För att få delta måste klienterna dock själva vara motiverade att ändra sin livsstil. 

Programmen bedrivs inom både anstalt och frivård (Kriminalvården, u.å, a). 

 

Forskning visar att det är relativt vanligt att klienter hoppar av påbörjat behandlingsprogram, 

särskilt inom Frivården (Blatch, O'Sullivan, Delaney & Rathbone, 2016; Danielsson, 

Ivarsson, Lundgren & Lardén, 2016; Palmer, Hatcher, McGuire & Hollin, 2014). Avhopp är 

problematiskt ur ett samhällskostnadsperspektiv, dels för att de belastar Kriminalvårdens 

resurser och dels för att klienter som fullföljt vissa program visat sig ha lättare att få arbete 

efter avtjänat straff, vilket innebär att dessa klienter betalar tillbaka och bidrar till samhället i 

högre grad än avhoppare (Jess, 2005). Dessutom visar forskning att klienter som avbryter 

behandlingsprogram har högre risk att återfalla i brott än de klienter som inte deltagit i 

programmen över huvud taget (McMurran & Theodosi, 2007). 

 

Avhopp från behandlingsprogram är alltså problematiskt i flera avseenden och missgynnar 

både klienterna och samhället. Blatch et al. (2016, s. 13) uttrycker att “These disruptions need 

to be identified and addressed, in order to maximize program completions and minimize 

waste of scarce resources”. Denna studie avser att titta närmare på just avhopp från 

behandlingsprogram inom Frivården, där klienter tenderar att avbryta i högre utsträckning än 

på anstalt. Tidigare forskning har inte tittat djupare på avhoppen och har främst varit av 

kvantitativ karaktär, framförallt effektstudier som studerat sambandet mellan deltagandet i 

behandlingsprogram och minskad risk för återfall i brott. Denna typ av studier förbiser 

subjektiva upplevelser av behandlingsprogrammen som kan ge djupare förståelse av deras 

effekter, påverkan och lämplighet i olika kontexter och för olika individer. Utifrån detta kan 

det vara intressant att, med hjälp av en kvalitativ ansats, studera just subjektiva upplevelser av 

behandlingsprogrammen. 

 

En sådan studie skulle kunna bidra till att vidare utveckla programverksamheten inom 

Kriminalvården genom att identifiera och sammanställa faktorer som bidrar till att 

behandlingsprogrammens syfte att minska återfall i brott uppfylls eller inte. Även andra 

möjliga följder av programmen kan framträda och tänkas motivera det fortsatta användandet 

av programmen, alternativt motivera förändringar av programverksamheten, beroende på om 

dessa följder ses som önskvärda eller inte. För socialt arbete är föreliggande studie av relevans 

på flera sätt. Dels för att kriminalitet kan ses som ett socialt problem och därmed som ett 

föremål för socialt arbete. Därmed är just socionomer en vanlig yrkesgrupp inom 

Kriminalvården, vilket ger studien ytterligare relevans. 
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Personer som kan tänkas inneha betydelsefull information kring just behandlingsprogram 

inom Frivården är de frivårdsinspektörer som leder programmen, alltså programledarna. 

Dessa personer är utbildade i och har erfarenhet av att bedriva programmen, och bör därmed 

inneha kunskaper om programmens uppbyggnad och syfte, samt erfarenheter av hur 

programmen fungerar i praktiken. Deras roll att leda programverksamheten bör utgöra en god 

utgångspunkt för att kunna se klienternas utveckling under programmets gång och därmed 

programmets påverkan och effekter, samt för att kunna jämföra olika klienter med varandra. 

De bör ha uppfattningar om för vilka klienter som programmen fungerar bra respektive 

mindre bra och tillräcklig insikt i klienternas liv för att kunna bilda en uppfattning om varför. 

 

Den övergripande forskningsfrågan som föreliggande studie har för avsikt att besvara blir 

alltså följande: Hur fungerar behandlingsprogram med syfte att minska risken för återfall i 

brott inom Frivården, utifrån programledarnas uppfattningar? 

 

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar att undersöka hur programledare inom Frivården i Örebro upplever att 

behandlingsprogrammen fungerar inom den specifika kontexten, med fokus på fullföljande, 

avhopp och risk för återfall. Syftet är även att undersöka om programmen har några andra 

positiva eller negativa följder, utifrån programledarnas uppfattningar. Syftet kan brytas ner i 

följande frågeställningar: 

• Hur beskriver programledare att behandlingsprogram inom Frivården fungerar? 

 

• Vad upplever programledare är orsakerna till att klienter fullföljer ett 

behandlingsprogram eller inte, och vad kan fullföljandet respektive avbrytandet få för 

följder? 

 

• Vilka svårigheter och vilka fördelar beskrivs med den öppna miljön, för personal och 

för klienter? 

 

Bakgrund 

Frivården i Sverige 

Kriminalvården är en myndighet i statlig regi. Den utgörs av fyra enheter; anstalt, häkte, 

frivård och transportenheten. Deras huvudfokus är att verkställa straff samt minska återfallen i 

brott. Under 2016 hanterade kriminalvården ca 16 000 klienter varav 11 000 av dessa befann 

sig inom Frivården (Kriminalvården, u.å, b). Frivården är en del av Kriminalvården som tar 

plats utanför fängelsets murar. Deras klienter är dömda för brott och kan ha en påföljd i form 

av skyddstillsyn, samhällstjänst, fängelsestraff som får avtjänas med fotboja, eller är 

villkorligt frigivna från fängelse. Straffet är av både stödjande och kontrollerande karaktär, 

och Frivården administreras av 34 frivårdskontor i Sverige (Kriminalvården, 2017). 

 
Redan 1908 infördes villkorlig dom och villkorlig frigivning i Sverige. Den villkorliga 

frigivningen innebar att den dömde kunde släppas ut innan strafftiden var över för att 

övervakas under minst 1 år i samhället. 1918 kom denna typ av övervakning även att innefatta 

människor med villkorlig dom. Övervakningen utfördes främst av poliser och andra inom 

rådande skyddsföreningar. Under 1930 och 40-talet kom Frivården att bli behandlingsinriktad 



 

3 

 

vilket resulterade i att övervakningens karaktär flyttades från kontroll till stöd. 1942 skapades 

den statliga frivårdsorganisationen, som låg under Kriminalvården. Inledningsvis anställdes 

fyra skyddskonsulenter. Sedan har frivårdsorganisationen kommit att utvecklas löpande. 

Skyddstillsynen införs som påföljd 1965 och 1973-74 börjar frivård diskuteras som en möjlig 

alternativ påföljd till kortare fängelsestraff (Ekbom, Björkgren, Nygren & Resberg, 2016). 

 
Behandlingsprogrammen inom Frivården började växa fram under 1990-talet. Enligt 

Svensson (2001) betraktades klienten före 1990-talet inte främst som en brottsling, utan 

snarare som en mindre gynnad medmänniska. När frivårdsinspektörerna började distansera sig 

från klienterna började behandlingsprogram riktade mot de olika brottskategorierna växa 

fram. Frivårdens fokus flyttades från klientens sociala situation till brottet och dess innebörd. 

Det blev nu av intresse för Frivården att medvetandegöra klienten om de konsekvenser, för 

samhället och brottsoffret, som brottet medförde. Behandlingsprogrammen hade ofta sin 

vetenskapliga grund i kognitiv psykologi och syftade till förändringar hos klienten. Således 

läggs ansvaret hos individen där klienten ses som den som bör förändras istället för klientens 

sociala situation (Svensson, 2001). Svensson (2001) menar att Frivårdens fokus kom att 

flyttas från en stödjande roll till en mer kontrollerande sådan under 1990-talet, då deras arbete 

kommit att handla mer om att kategorisera, sortera och administrera klienter än om att hjälpa 

klienterna. 

Behandlingsprogram i Kriminalvården 

De behandlingsprogram som idag bedrivs av Kriminalvården har som syfte att förhindra 

återfall i brott genom att förse klienterna med nya kunskaper, färdigheter och insikter som ska 

möjliggöra en förändring (Kriminalvården, 2015). De flesta av Kriminalvårdens 

behandlingsprogram beskrivs som kognitivt beteendeterapeutiska program som bygger på 

social inlärningsteori (Kriminalvården, u.å, a). Det finns olika typer av program och de riktar 

sig till olika målgrupper med olika behov. Exempelvis finns program som riktar sig till 

ungdomar, klienter med missbruksproblematik eller våldsproblematik. De olika programmen 

kan också vara riktade till klienter av ett visst kön eller en viss risknivå och vara utvecklade 

för att bedrivas i grupp eller enskilt. Dessutom har programmen olika omfattning och längd 

(Kriminalvården, 2015). 

 
Kriminalvården tillhandahåller behandlingsprogram inom både anstalt och frivård. När ett 

behandlingsbehov hos en klient har identifierats bör klienten erbjudas behandling i relevant 

program. Att delta i ett behandlingsprogram är dock frivilligt och klienten måste vara 

motiverad och villig att ändra sin livsstil. Dock prioriteras i regel inte klienter som har korta 

påföljder och därmed inte hinner fullfölja ett program, och inte heller klienter som bedöms ha 

låg risk att återfalla i brott då det kan motverka programmens syfte. Att ge insatser till klienter 

som har låg risk är försöka förebygga något som inte behöver förebyggas (Kriminalvården, 

2015). 

 

Tidigare forskning 

Orsaker till kriminalitet samt vägen ut ur kriminalitet  

Lundström och Kuja-Halkola (2013) har försökt kartlägga orsaker till att människor bli 

kriminella. Detta har de gjort genom att sammanställa studier som är stöttade av 

Kriminalvården och som utförts mellan 2007 och 2013. Studierna har tittat på olika 

riskfaktorers orsakssamband med kriminalitet. De slutsatser studien drar är att ADHD, ung 

mamma, gammal pappa samt lägre IQ är kausala riskfaktorer för våldskriminalitet. Vidare 
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menar de att orsakssambandet bostadsområde-kriminalitet är ett skensamband, initialt visade 

den statistiska analysen på ett samband men när författarna använde familj och utbildning som 

kontrollvariabler försvann sambandet helt varvid författarna drar slutsatsen att sambandet 

förklaras via andra kausala mekanismer t.ex. genetik (Lundström & Kuja-Halkola, 2013). 

Detta bör inte ses som en slutlig kartläggning av orsakerna till kriminalitet då studien främst 

har synliggjort olika riskgrupper men inte kartlagt orsakerna till kriminalitet i sin helhet, dels 

då de främst har inkluderade studier som riktats mot våldsbrott. Dessutom behöver 

forskningen kompletteras med kvalitativ förståelse av de kriminellas beteende då föregående 

studie inkluderat främst kvantitativa studier. 

 
Sarnecki och Sivertsson (2009) har, på uppdrag av Kriminalvården, studerat olika påföljder 

inom Kriminalvården samt vändpunkter hos kriminella personer ur ett kvalitativt perspektiv. 

Författarna menar att en person inte upphör med kriminella handlingar på grund av en enskild 

händelse, utan det är istället en rad av olika händelser som leder fram till förändringen och det 

är i dessa händelser som vändpunkterna uppstår. För att undersöka detta har de sammanfört 

tre delstudier där sammanlagt 28 semi-strukturerade livshistorieintervjuer genomförts. Studien 

visar att förändringsprocessen består av olika faktorer, dels finns ett behov av kognitivt 

riktade insatser, likt de behandlingsprogram som bedrivs, men att problematiken även är av en 

social karaktär där sysselsättning och bostad bör ses som relevant för att en vändpunkt ska ske 

i en kriminell persons liv. Vidare visar studien att individers upplevelse av att vara 

marginaliserade förstärks av påföljder från Kriminalvården, vilket ställer krav på de insatser 

Kriminalvården erbjuder (Sarnecki & Sivertsson, 2009). 

 

Behandlingsprogram – återfallsrisk och avhopp 

Forskningen visar att behandlingsprogram generellt sett är effektiva för att motverka återfall i 

brott, vilket motiverar det fortsatta användandet av dem. Joy Tong och Farrington (2006) 

genomförde en metaanalys av aktuella studier om behandlingsprogrammet Reasoning and 

Rehabilitation och kom fram till att programdeltagare hade en generell signifikant minskning 

på 14% vad gäller risken för återfall i jämförelse med kontrollgruppen. Minskningen var 14% 

inom institutionella miljöer, alltså anstalt, och 21% i öppna miljöer, alltså frivård. För 

lågriskklienter var minskningen 22% och för högriskklienter 11%. Blatch et al. (2016) fann att 

behandlingsprogrammet Getting SMART minskade den generella återfallsrisken med 19% 

och risken för återfall i våldsbrott med 30%. Om programmet följdes upp av SMART 

Recovery var den generella återfallsrisken 21% och risken för återfall i våldsbrott 42%. 

 
På Kriminalvårdens hemsida finns utvärderingar av flertalet av deras behandlingsprogram att 

tillgå. Resultatet av dessa påvisar vissa intressanta samband. Utvärderingar av några av 

programmen visar, likt annan forskning, att deltagandet i programmen medför en minskad 

risk för återfall i brott (Danielsson, Fors & Freij, 2009 a; Danielsson, Dahlin & Grann, 2008). 

För andra program visar utvärderingarna ingen minskad risk i återfall för den behandlade 

gruppen klienter, utan återfallsrisken är densamma för programdeltagare som för 

kontrollgruppen (Danielsson, Fors & Freij, 2009 b; Danielsson, Fors & Freij, 2011). Slutligen 

visar utvärderingar av ytterligare program en minskad risk för återfall hos den grupp klienter 

som fullföljt hela programmen, men en ökad risk för återfall för de klienter som hoppat av 

programmet, i jämförelse med kontrollgruppen (Danielsson, Fors & Freij, 2012; Danielsson, 

Fors & Freij, 2009 c). 

 
Sambandet mellan programavbrott och ökad återfallsrisk som påvisades i några av 

utvärderingarna pekar på att det finns negativa sidor av programverksamheten inom 

Kriminalvården. För att ge ett exempel fann Danielsson et al. (2012) i sin utvärdering av 
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behandlingsprogrammet ETC att andelen avhoppare som återföll i brott uppgick till 40% 

medan andelen i jämförelsegruppen uppgick till 31%. Detta samband har också påvisats i 

internationell forskning. En metaanalys av McMurran och Theodosi (2007) visar att 

avhoppare har högre återfallsrisk än klienter som inte deltagit i behandlingsprogrammen över 

huvud taget, samt att denna risk är särskilt påtaglig för programdeltagare inom Frivården. 

Detta indikerar alltså att behandlingsprogrammen missgynnar klienter som avbryter när det 

gäller risk för återfall i brott. 

 
Statistik från Kriminalvårdens sammanställning av året 2015 visar att klienter som deltar i 

behandlingsprogram utgör en minoritet, samt att det är relativt vanligt att klienter avbryter 

påbörjar program. Av de personer som avslutat verkställighet på anstalt under år 2015 hade 

27% deltagit i och 22% fullföljt behandlingsprogram. För personer som avslutat skyddstillsyn 

med övervakning under samma år hade 32% deltagit i och 25% fullföljt behandlingsprogram. 

För personer som avslutat intensivövervakning med elektronisk kontroll hade 8% deltagit i 

och 5% fullföljt program. Av de klienter som avslutat villkorlig frigivning med övervakning 

hade 15% deltagit i och 7% fullföljt påbörjat program (Kriminalvården, 2015). Även 

forskningen påvisar att programavhopp är vanligt, särskilt då programmen bedrivs inom 

frivård. Palmer et al. (2014) genomförde en studie av kvinnliga klienter inom frivården i 

Storbritannien och Wales. I denna framkom att det endast var 16% som fullföljde 

programmen av de klienter som hade deltagande i behandlingsprogram som en del av sin 

dom, och påbörjat behandling i programmen Think First eller Enchaned Thinking Skills. 

Danielsson et al. (2016) kom fram till att det var 2,71 gånger högre risk att avbryta 

programmet IDAP när det bedrevs inom frivården i jämförelse med anstalter. 

Orsaker till avhopp 

Som framgår av ovanstående visar forskning alltså att det är relativt vanligt att klienter hoppar 

av påbörjat behandlingsprogram, samt att dessa klienter generellt har högre risk att återfalla i 

brott i jämförelse med klienter som inte deltagit i programmen över huvud taget. Något som 

är svårare att förklara är varför klienter avbryter påbörjade program. Danielsson et al. (2016) 

fann i sin studie om behandlingsprogrammet IDAP att tidigare brottslighet, alkohol- eller 

narkotikamissbruk, arbetslöshet och ung ålder utgjorde riskfaktorer för att återfall i 

partnervåld och annan brottslighet. Dessa bakgrundsfaktorer predicerade även vilka klienter 

som löpte högre risk att avbryta programmet. Författarna beskriver den typiska 

programavhopparen på följande sätt: 

Den typiska avhopparen vid generell kriminalitetbehandling är en ung, ensamstående, arbetslös, 

man av etnisk minoritet. Han har begränsad formell utbildning, låg inkomst, en historia av 

tidigare kriminalitet och löper hög risk att återfalla i brott. Detta gäller även för 

partnervåldsbehandling. Att vara dömd för tidigare partnervåld och alkohol- och 

narkotikamissbruk ökar också risken för avbrott för partnervåldsklienter (Danielsson et al. 

2016). 

En studie om programmet ROS av Lidman och Hellberg (2011) visade därtill att psykisk 

ohälsa kan orsaka programavbrott. I denna studie framhölls även att det i regel tog längre tid 

för högriskklienter att genomföra programmet. Detta kan kopplas samman med Danielsson et 

al. (2016) som menar att högriskklienter kan ha svårt att ta till sig behandling på grund av lågt 

engagemang och störande beteende, vilket även kan predicera programavbrott. 

 

Ovanstående förklaringar till programavbrott har fokus på egenskaper hos individen, men det 

kan även finnas andra orsaker. McMurran och Theodosi (2007) framhåller flera tänkbara 

orsaker som ger en mer övergripande bild av fenomenet. De menar att avbrotten kan ha att 

göra med klienten själv, alltså individuella orsaker som att man ogillar eller har svårt att förstå 
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programinnehållet. Vidare kan avbrotten ha praktiska orsaker som gör att klienten har svårt att 

ta sig till och närvara på programträffarna. Även livshändelser som att få ett jobb eller att en 

anhörig avlider påverka klientens möjligheter att fortsätta programdeltagandet. Avbrotten kan 

också initieras av Kriminalvården, exempelvis genom att en klient flyttas eller tvingas avbryta 

på grund av organisatoriska skäl. Dessa förklaringar ger en förståelse för att orsaken till 

avbruten behandling i ett program inte alltid behöver ligga hos individen själv utan kan ligga 

utom dennes kontroll (McMurran & Theodosi, 2007). 

 

Miljö och relationers påverkan på behandlingen 

Blagden, Winder och Hames (2014) visar på miljöns betydelse för behandlingsarbetet. De har 

undersökt sexualbrottslingars upplevelse av sin tid på anstalt. Studien syftar att undersöka 

miljöns påverkan på behandlingsarbetet. Klientgruppen problematiseras utifrån att deras brott 

ofta leder till hög stigmatisering av omgivningen. Den studerade verksamheten genomsyras 

av en tro på förändring, både de anställda och de intagna ser de intagna som människor med 

stor möjlighet till förändring vilket de intagna uppfattar och uppskattar. Den kvalitativa 

analysen synliggör de intagnas egna upplevelser av vad som varit effektivt i behandlingen. De 

intagna lägger stor vikt vid att bli sedda som människor vilket studiens titel “they treat us like 

human beings” antyder. Slutsatsen är att den trygga miljö de intagna uppfattar på den 

specifika anstalten leder till att de får tid att fundera över sina handlingar samt de 

beteendeförändringar de vill se i sig själva. Således ger studien ett visst stöd för att klimatet i 

organisationen är av vikt för behandlingen av de intagna (Blagden et al. 2014). 

 
Svensson (2001) har kartlagt rollerna som frivårdsinspektörer konstruerar. Studien visar på 

hur frivårdsinspektörens roll påverkar klienternas roller där klientens roller formas i relation 

till frivårdsinspektörens roll. Vidare kartlägger studien fyra olika typer av roller som 

frivårdsinspektören kan anta och fyra olika typer av roller som klienter kan anta. De fyra 

typerna en frivårdsinspektör kan anta är behandlare, kontrollant, stödjare samt trött. De fyra 

typerna en klient kan anta är förändrare, motvillig, snackare och passiv. Rollerna styrs av 

frivårdsinspektörens syn på klienten. Slutligen menar Svensson (2001) att hur dessa roller 

interagerar med varandra påverkar risken för återfall. En annan studie syftar att undersöka hur 

socialarbetare och volontärer inom organisationer som arbetar med kontroll ser på den delen 

av sin roll. Generellt vill socialarbetare och volontärer inom dessa organisationer se sig själva 

som “goda”. En av de berörda organisationerna är Frivården, där studiens slutsats är att 

socialarbetare inom Frivården skriver om den kontrollerade delen av rollen för att även den 

ska passa in i deras inneboende vilja att se sig själva som “goda” (Svensson, 2009). 

 

Metod 

Val av metod 

Ett första förslag till att studera Frivården initierades genom att studiens handledare och en till 

denne tidigare kollega, som numer arbetar på frivårdskontoret i Örebro, diskuterade möjliga 

ämnen kring detta. Utifrån detta förslag utvecklade undertecknade studiens inriktning och 

syfte. Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och syftade till att undersöka 

programledarnas subjektiva upplevelser av behandlingsprogram inom Frivården. Detta val 

motiverades genom att majoriteten av den tidigare forskningen inom ämnet kriminalvård och 

behandlingsprogram haft en kvantitativ ansats och främst studerat samband mellan 

behandlingsprogram och återfallsrisk. Försök till att förklara varför vissa klienter återfaller i 

brott har även gjorts genom liknande kvantitativa ansatser med inriktning på orsakssamband. 

Genom att dessa studier endast använt kvantitativa data med en positivistisk ansats blir 
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förklaringarna till återfallen något tunna och saknar djupare förståelse. Föreliggande studie 

avsåg tillföra kvalitativa data i form av programledares subjektiva upplevelser av 

behandlingsprogrammen, för att kunna lägga en grund till djupare förståelse för programmens 

effekter, påverkan och lämplighet i olika kontexter och för olika individer. Studien har utförts 

genom semi-strukturerade intervjuer med programledare inom Frivården i Örebro. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att intervjuguiden följer en uppsättning frågor utifrån ett antal 

teman, där intervjuaren tillåts vara flexibel vad gäller ordningen som frågorna ställs samt 

vilka följdfrågor som bör ställas. Guiden används således som en mall där intervjun, i olika 

utsträckning, styrs av respondentens svar (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Denna 

datainsamlingsmetod har valts utifrån studiens syfte att fånga subjektiva upplevelser av 

behandlingsprogrammen inom Frivården. Semistrukturerade intervjuer tillåter alltså både 

respondent och intervjuare att vara flexibla, samtidigt som guiden ser till att intervjun 

besvarar forskningsfrågorna. 

Informationssökning 

Studierna som presenterades under avsnittet tidigare forskning har samlats in genom 

databaserna Social Services Abstract och Campbell med sökorden frivård, kriminalvård, 

Sweden och probation service i olika konfigurationer, samt databasen Summon med hjälp av 

sökorden reducing re-offending och treatment program. Sökningarna genomfördes mellan 

den 4:de och 24:de mars 2017. Relevanta forskningsrapporter och statistik från 

Kriminalvården har även hämtats från deras hemsida under samma tidsperiod. Vidare har 

tidigare relevanta studier och uppsatsers referenslistor gåtts igenom samt att författarna blivit 

informerade om relevanta studier av studiens handledare. 

 

Urval 

Genom studiens handledare och dennes kontakt på Frivården initierades den första kontakten 

med frivårdskontoret i Örebro. Den ansvarige för programledarna på frivårdskontoret i Örebro 

kontaktades och informerades om studien. Genom programansvarig kontaktades en av 

programledarna som också informerades om studiens syfte och villkoren för deltagandet. 

Denne frågade och bokade sedan in fyra programledare för intervju, inklusive sig själv. 

Antalet respondenter i denna studie uppgick alltså till fyra stycken. Vid genomförandet av 

föreliggande studie arbetade totalt fem frivårdsinspektörer vid Frivården i Örebro som 

programledare på hel- eller deltid. Således har respondenterna valts ut genom ett målinriktat 

urval. Ett målinriktat urval innebär att forskaren strategiskt valt respondenter som anses ha 

erfarenhet av det som studien avser studera (Bryman, 2011). Denna typ av information 

behöver sedan granskas källkritiskt då respondenterna riskerar att vara partiska, speciellt om 

studiens syfte är politiskt eller ekonomiskt laddat (Hjerm et al. 2014). Då respondenterna 

riktar viss kritik mot organisationen i intervjuerna bedöms de generellt vara opartiska, med 

viss partiskhet kring hur väl behandlingsprogrammen fungerar.  

 

Förutom Örebro kontaktades även ett antal andra frivårdskontor i mellansverige och 

tillfrågades om medverkan i studien. Detta för att kunna jämföra programledares upplevelser 

frivårdskontoren emellan och för att kunna få ett mer nyanserat och teoretiskt generaliserbart 

resultat. Dessvärre misslyckades försöken att rekrytera respondenter från andra frivårdskontor 

än Örebro, detta på grund av att vi aldrig fick gehör från några av de kontaktade 

frivårdskontoren och för andra att kontakten dog ut. Därmed ändrades studiens syfte till det 

slutgiltiga, som presenterats under rubriken syfte, att undersöka den specifika kontexten inom 

Frivården i Örebro. 
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Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden syftar till att operationalisera syftet och göra det mätbart via semi-

strukturerade frågor som öppnar upp för friare följdfrågor. Detta för att synliggöra 

programledarnas egna uppfattningar utifrån studiens syfte. Intervjuguiden har utformats 

utifrån följande teman: inledning, hur behandlingsprogrammen fungerar, roller och klimat, 

öppen miljö, fullföljande och avhopp samt avslutning. Inledningen innehåller en rad 

bakgrundsfrågor som främst syftar till att kartlägga respondenternas bakgrund inom 

Kriminalvården och erfarenheter av behandlingsprogrammen. Sedan följer ett antal teman 

som utgår ifrån studiens frågeställningar och syftar till att besvara dessa. Slutligen följer 

avslutningen där respondenten får tillfälle att lyfta ytterligare synpunkter som hen anser vara 

av betydelse och som inte fått utrymme tidigare under intervjun. Intervjuguiden innehåller 

även möjliga följdfrågor, vilket stödjer intervjuaren i sin roll. Tanken var att skapa en 

intervjuguide som var väl utformad och tydlig, men som ändå lämnar utrymme för flexibilitet. 

 

Hjerm et al. (2014) skriver om intervjuarens roll i intervjun. De betonar vikten av 

intervjuarens erfarenhet för att kunna genomföra en så nyanserad och objektiv intervju som 

möjligt. Om denna erfarenhet saknas rekommenderar de att utveckla en tydligt strukturerad 

intervjuguide som stödjer forskaren under intervjun. Intervjuguiden kan inledas med 

oproblematiska frågor kring individens bakgrund för att sedan tematiseras och följa en logisk 

ordning. Detta då frågornas ordning kan komma att påverka respondentens svar. Vidare anser 

författarna att intervjufrågorna ska vara korta för att undvika missförstånd. Även Bryman 

(2011) skriver om ett antal grundläggannde råd för utformning av intervjuguide. Han menar 

att intervjufrågor och teman bör formuleras på ett sätt som underlättar svar på studiens 

frågeställningar, samtidigt som frågorna inte ska vara ledande. Språket bör även anpassas 

efter respondenterna. Studien har följt dessa rekommendationer vid utvecklingen av 

intervjuguiden som skett i samråd med studiens handledare som även har godkänt 

intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes. För fullständig intervjuguide, se bilaga. 

 

Genomförande av intervjuer 

Som nämnt genomfördes semi-strukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide med ett 

antal teman som skulle beröras. Intervjuerna tilläts dock att i stor utsträckning styras av 

respondenternas svar och vad de upplevde vara viktigt att prata om. Ordningen som frågorna i 

intervjuguiden ställdes varierade därför mellan intervjuerna och vissa frågor behövde inte 

ställas alls då respondenten redan svarat på dem. Frågorna omformulerades även om 

respondenterna uttryckte att de inte förstod dem. Som studiens syfte antyder var det alltså 

programledarnas egna uppfattningar av behandlingsprogrammen som var av intresse. Bryman 

(2011) menar just att intresset i kvalitativ forskning är riktat mot respondenternas 

ståndpunkter och att kvalitativa intervjuer därmed tenderar att vara mindre strukturerade och 

mer flexibla i jämförelse med kvantitativa intervjuer.  

 

Tid och plats för intervjuerna valdes av respondenterna och de genomfördes i besöks- och 

konferensrum på frivårdskontoret i Örebro. Den längsta intervjun pågick i cirka 80 minuter 

och den kortaste i cirka 30 minuter. Tiden för intervjun styrdes av respondenternas svar och 

den tid som de hade till förfogande. Intervjuerna genomfördes individuellt och förutom 

respondenten närvarade båda studiens författare vid samtliga tillfällen, varav den ena agerade 

intervjuare och den andre observerade samt förde anteckningar. Vid intervjutillfällena 

informerades respondenterna återigen om studiens syfte och villkoren för deras deltagande 

vad gäller bland annat frivillighet, konfidentialitet och anonymitet. Detta presenteras vidare 

under avsnittet etiska överväganden. Informationen delgavs respondenterna genom muntlig 

redogörelse samt att de fick läsa studiens informations- samt samtyckesbrev. Informations- 
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samt samtyckesbrevet finns bifogad som en bilaga. Även samtycke efterfrågades och 

lämnades genom underskrift av informations- samt samtyckesbrevet på plats. Respondenterna 

gavs dessutom tillfälle att ställa frågor kring studien och deras deltagande innan och efter 

intervjun. Intervjuerna spelades in, med respondenternas samtycke, och transkriberades sedan 

där respondenterna anonymiserades via pseudonymer. 

 

Bearbetning av data och analys 

Studiens intervjuer har transkriberats i sin helhet och sedan lästs igenom ett flertal gånger för 

att skapa en bekantskap med materialet. Transkriberingen kodades sedan genom att den 

empiri som av författarna sågs som relevant för besvarandet av studiens frågeställningar, eller 

annars intressanta uttalanden, lades in i ett nytt dokument och namngavs. Koderna kan likväl 

benämnas som kategorier under vilka all relevant empiri lades till. Dessa koder eller 

kategorier omarbetades sedan till större kategorier som slutligen mynnade ut i tre 

övergripande teman. Hjerm et al. (2014) menar att detta är en vanlig metod inom kvalitativ 

analys. Vidare menar de att kodningen är ett systematiskt sätt att reda ut vad materialet 

faktiskt ger svar på, samtidigt som det reducerar komplexiteten i empirin. Då föreliggande 

studies omfattning är begränsad, och tiden för dess genomförande likaså, utfördes ingen 

djupgående kodning. Hjerm et al. (2014) menar att om studien syftat till att vara teoribildande 

och/eller har ett väldigt omfattande material bör en mer djupgående kodning utföras. Detta är 

inte lika relevant om studien är av mer beskrivande karaktär och/eller begränsad i sitt 

material.  

 

Vidare skriver Hjerm et al. (2014) att tematiseringen av koderna används för att skapa ordning 

i materialet samt reducera bort den data som inte är relevant för studiens syfte. Föreliggande 

studies tre slutgiltiga och övergripande teman är följande; hur behandlingsprogrammen 

fungerar, avhopp och fullföljande, och öppen miljö samt förbättringsmöjligheter. Dessa 

utformades för att få en tydlig ordning i materialet och skapa en tydlig koppling till studien 

frågeställningar, samt för att enkelt visa hur dessa frågeställningar besvaras. De olika temana 

ligger som grund för att presentera resultat och analys. Resultatet analyserades därefter med 

hjälp av de teorier och begrepp som presenteras i den teoretiska ramen. Delar av den 

teoretiska ramen har utvecklats innan genomförandet av intervjuerna och använts som 

grundläggande förståelse för materialet. Efter genomförandet av intervjuerna omarbetades och 

kompletterades den teoretiska ramen något för att kunna förklara och förstå det insamlade 

materialet bättre och besvara studiens syfte. Således ska den teoretiska ramen ses som 

författarnas förförståelse för den teoretiska aspekten av frivård men även som ett analytiskt 

verktyg. Dessutom har resultatet jämförts och diskuterats utifrån den tidigare forskningen.  

 

Validitet och reliabilitet 

Hjerm et al. (2014) samt Bryman (2011) påpekar att begreppen validitet och reliabilitet och 

deras relevans för kvalitativ forskning kan diskuteras. Samtliga menar att kriterierna för 

validitet och reliabilitet är anpassade för kvantitativa studier och förutsätter att det går att 

komma fram till en enda absolut bild av verkligheten. För att begreppen ska kunna appliceras 

på ett bra sätt på kvalitativa studier, som undersöker den sociala verkligheten där det inte 

finns någon enda sanning, måste de ges en annan innebörd än i deras kvantitativa bemärkelse 

(Hjerm et al. 2014; Bryman, 2011). 

 

Validitet inom kvalitativ forskning handlar om att skapa trovärdiga resultat utifrån 

respondenternas beskrivningar som läsaren ser som acceptabla (Hjerm et al. 2014; Bryman, 

2011). Det faktum att föreliggande studie har två författare som gemensamt diskuterat och 

kommit överens om hur empirin ska tolkas och presenteras kan tänkas medföra en positiv 
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inverkan på studiens validitet. Dessutom har texten kontinuerligt granskats av studiens 

handledare. När det gäller generaliserbarheten kan den i föreliggande studie anses som låg då 

resultaten endast baseras på svar från fyra respondenter. Dock syftar studien till att undersöka 

den specifika kontexten inom Frivården i Örebro och således syftar inte studien att göra något 

anspråk på generaliserbarhet av empirisk karaktär. Istället syftar studien att, genom kvalitativ 

metod, skapa en djupare förståelse som kan vara teoretiskt generaliserbar. Hjerm et al. (2014) 

samt Bryman (2011) menar att kvalitativa studier ofta undersöker en liten grupp och fokuserar 

på djup snarare än bredd. Dock kan resultaten jämföras med och överföras till andra kontexter 

genom täta beskrivningar av den specifika kontexten. Läsaren kan därmed bedöma om 

resultatet kan överföras till en annan miljö. Ett försök till att skapa täta beskrivningar av 

kontexten i föreliggande studie har gjorts genom utformandet av avsnitten inledning, 

bakgrund och tidigare forskning. 

 

Vad gäller reliabilitet inom kvalitativ forskning menar Hjerm et al. (2014) samt Bryman 

(2011) att detta uppnås genom att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse för hur 

studien har genomförts. Detta för att studien och dess tillvägagångssätt ska kunna granskas 

och bedömas av läsaren. Denne kan då ta ställning till om studien ska anses som pålitlig eller 

inte, om metoden som använts har varit lämplig och om slutsatserna är logiska (Hjerm et al. 

2014; Bryman, 2011). För att underlätta läsarens bedömning av reliabiliteten i föreliggande 

studie har avsnitten i metoddelen utformats så utförligt som möjligt. Dessutom finns 

informations- samt samtyckesbrev och intervjuguide bifogade för granskning.  

 

Etiska överväganden 

Vid, under och efter datainsamlingen togs hänsyn till Vetenskapsrådets fyra allmänna 

huvudkrav på samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är utformade för att vägleda 

forskaren i planering av studier avseende balansen mellan individskyddskravet och 

forskningskravet, samt ge riktlinjer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det första huvudkravet är informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera 

undersökningsdeltagarna om villkoren för deltagandet och deras uppgift i studien. Detta för 

att deltagarna ska kunna ta ställning till om de vill delta eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna har informerats om studiens syfte och deras roll i studien i och med att de 

tillfrågades att delta. Detta för att respondenterna ska veta i vilket syfte deras uppgifter 

kommer att användas.  

 

Det andra kravet är samtyckeskravet och innebär att forskaren ska inhämta 

undersökningsdeltagarnas samtycke till att delta i studien. Deltagandet ska vara frivilligt och 

att inhämta samtycke är därmed en nödvändighet. Deltagarna ska också ha rätt att när som 

helst välja att avbryta sitt deltagande, utan att detta medför negativa konsekvenser för dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det tillvägagångssätt som användes för rekrytering av respondenter 

skulle kunna diskuteras etiskt utifrån det frivilliga deltagandet. Rekryteringen ordnades av en 

av programledarna och studiens författare hade alltså inte direkt kontakt med varje 

programledare innan intervjutillfället. Således kunde inte ett första samtycke lämnas innan 

intervjutillfället. Vid intervjutillfället läste dock varje respondent igenom studiens 

informations- samt samtyckesbrev och skrev under detta som en bekräftelse på deras 

samtycke till deltagande i studien. De informerades även om att deras rätt att avbryta sitt 

deltagande när de vill utan anledning.  

 



 

11 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och handlar om att skydda 

undersökningsdeltagares personuppgifter. Uppgifter om enskilda personer bör antecknas, 

förvaras och avrapporteras på ett sådant sätt att personerna inte kan identifieras av 

utomstående. Detta är av särskild vikt då uppgifterna bedöms som etiskt känsliga 

(Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter om de enskilda deltagarna i föreliggande studie har och 

kommer inte att spridas till utomstående. Dessutom har deltagarna avidentifieras i 

forskningsrapporten. Då intervjuerna genererade viss kritik mot Kriminalvården som 

organisation mötte studien här ett etiskt dilemma. Studiens respondenter har avidentifierats 

via pseudonymer men då antalet respondenter är fyra stycken och pseudonymerna kan 

sammankopplas till tidigare citat, vilket skulle kunna hota respondenternas anonymitet, valde 

studiens författare att inte skriva ut pseudonymer under rubriken “förbättringsmöjligheter” i 

resultatet. Detta för att skydda respondenterna i deras yrkesroll. Slutligen har de 

personuppgifter studien insamlat förstörts i och med studiens slutförande. 

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav innebär att de uppgifter om enskilda 

som samlats in inte får användas eller utlånas i icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna får inte 

heller användas för beslut eller andra åtgärder som direkt påverkar den enskilde, utan dennes 

samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som deltagarna lämnat har endast använts i 

studiens syfte, alltså det syfte som deltagarna har samtyckt till.  

 

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar även att undersökningsdeltagarna bör ges tillfälle att 

ta del av etiskt känsliga eller kontroversiella tolkningar i forskningsrapporten innan den 

publiceras, samt tillfrågas om de vill få hela eller delar av forskningsrapporten efter att den 

publicerats. Respondenterna i föreliggande studie har informerats om att de har rätt att ta del 

av studien i sin helhet efter slutförandet genom att få den skickad via mejl. 

 

Teoretisk ram 

Kontrollteori 

Sarnecki (2009) menar att kontrollteorin vilar på grundtesen att alla människor är fria att välja 

sina handlingar. Människors beslut är rationella där en individ ställer valets kostnader mot 

valets vinster. Neutralisationsteorin, en av flera förgreningar inom kontrollteorin, 

problematiserar detta något när den lyfter in den sociala kontexten och hur den påverkar 

individens val. Neutralisationsteorin bygger på fem olika tekniker för att legitimera lag/norm-

överträdelser. Dessa är: Förnekandet av ansvar, i denna teknik rationaliserar individen 

ansvaret för handlingen till utomstående parametrar, t.ex. att individen anser sig inte ha något 

val då hen inte har några pengar eller har det tufft hemma. Förnekandet av skada innebär att 

individen rationaliserar bort skadan lag/norm-överträdelsen innebär, t.ex. genom 

tankemönster likt att brottsoffret säkerligen är försäkrat och således kommer få kompensation 

som då legitimerar skadan. Förnekandet av offer, vid denna teknik ser individen till 

omständigheterna runt brottsoffret för att rationalisera brottets legitimitet, t.ex. genom att 

stjäla stulna pengar eller misshandla någon på grund av deras politiska åskådning. Ansvaret 

för handlingen skjuts således över på brottsoffret vilket legitimerar handlingen för 

brottsutövaren. Fördömandet av dem som fördömer här legitimerar lag/norm-överträdaren 

sina handlingar genom att fördöma de som fördömer handlingen, t.ex. genom att beskylla 

poliskåren för att vara rasistisk eller korrumperad. Högre lojaliteter-tekniken syftar till att 

legitimera lag/norm-överträdelsen utifrån att överträdaren anser sig skyldig att begå en 

lag/norm-överträdelse då någon individen känner stark lojalitet gentemot skadats, t.ex. kan 

individen legitimera ett mord utifrån tesen att brottsoffret allvarligt skadat gärningsmannens 
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familjemedlem. Dessa tekniker ska inte ses som försök till bortförklaringar, utan snarare som 

förklaringar på de mekanismer som föreligger och möjliggör en lag/norm-överträdelse. De 

rationaliseringsmöjligheter teknikerna innebär ska inte ses som absoluta, teknikerna begränsas 

till viss mån av de sociala omständigheter individen befinner sig i. Umgängeskretsen spelar 

t.ex. en roll när det kommer till hur dessa tekniker används (Sarnecki, 2009). 

 

En annan förgrening av kontrollteorin är teorin om sociala band. Den tar sin grund i 

Durkheims sociologiska teori om relationsupplösningen individ/samhälle. Durkheim menar 

att individens nivå av relation till samhället kommer påverka individens relation till sina 

privata intressen. Om en individ har en stark relation till samhället antas individen vilja att 

åsidosätta sina privata intressen för samhällets intressen stor. Således anser sig individer med 

svag relation till samhället ha mer rätt till sina privata intressen vilket legitimerar lag/norm-

överträdelser. Relationen individ/grupp är det sociala band-teorin försöker fånga. Relationen 

kan delas in i fyra delar, anknytning som syftar till individens anknytning gentemot t.ex. 

föräldrar, skola och kamrater. Åtaganden handlar om till vilken nivå individen åtar sig 

konventionella saker i samhället, t.ex. utbildning och arbete. Delaktighet-delen handlar om 

hur engagerad individen är i hens åtaganden. Den sista delen av sociala band-teorin är 

övertygelse som syftar att beskriva hur individen ser på samhällsordningens legitimitet. Anser 

individen att en lag eller en myndighet är legitim riskerar hen mindre risk att bryta mot uttalad 

lag eller skärma sig från myndigheten. De fyra delarna relaterar till varandra då det är rimligt 

att anta att en individ med stark anknytning till samhället i högre grad tillfogar sig utbildning 

vilket ger en grund för att skaffa ett arbete de är stolta över. Detta gör att de i högre grad 

engagerar sig i sitt arbete. Slutligen är det rimligt att anta att individer av denna typ har en 

högre tro på samhällsordningen, varav kontentan blir att deras sociala band till samhället är 

starkare än hos individer som saknar en stark anknytning. Då teorin, utvecklad av Hirsch, tar 

sin grund i en empirisk studie har den även kunnat testas empiriskt vilket har gett teorin ett 

starkt empiriskt stöd. Det har riktats viss kritik mot teorin utifrån att den verkar sakna 

möjlighet att förklara korrelationen mellan unga brottslingar relationer till brottbelastade 

personer och deras egen brottslighet. Teorin har även kritiserats för att den inte definierar 

begreppet ”kontroll” och relationen mellan begreppet och de fyra delarna av teorin (Sarnecki, 

2009). 

 

Kontrollteorin föreliggande studie syftar att använda tar sin grund i de två olika 

förgreningarna. Detta då de olika förgreningar inte behöver stå emot varandra, utan istället 

kan användas för att komplettera varandra vilket kan ge en djupare och bredare förståelse för 

hur kriminaliteten uppstår och således även hur samhället, i föreliggande studie representerad 

av Frivården, lämpligast agerar för att minska återfallen i brott. Neutralisationsteorin anses 

lämplig för att förstå de kognitiva orsaker en individ har för att begå lag/norm-överträdelser. 

Sociala band-teorin anses kunna ge en förståelse för hur kriminaliteten kan uppstå i relationen 

mellan samhälle och individ.  

 

Den transteoretiska modellen 

Den transteoretiska modellen eller “Stages of Change Model” som den också kallas 

utvecklades för att förstå hur förväntade beteendeförändringar sker. Modellen går under 

namnet “transteoretisk” då den syftar att integrera ett biologiskt, psykologiskt och socialt 

perspektiv för att kunna skapa en bättre helhetsförståelse samt fungera på olika typer av 

förändringar, oavsett kontext eller individ. Modellen beskriver olika steg för förändring, vilket 

är skälet att modellen även går under namnet “Stages of Change Model”. Utgångspunkten för 

modellen är att förändring ses som en process som tar tid. Förändringen behöver inte följa 

stegen i linjär ordning och kan börja om på nytt vid återfall. Utöver de olika stegen som krävs 
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för att möjliggöra förändring handlar modellen även om de processer som pågår under 

förändringen, samt hur klienter förhåller sig till olika interventioner (Prochaska et al. 2008). 

Då studien syftar att undersöka programledares subjektiva upplevelser av klienters 

beteendeförändringar blir den transteoretiska modellen av intresse för studiens teoretiska ram. 

Detta för att kunna förklara de förväntade, oförväntade och uteblivna beteendeförändringar 

som programledarna inom Frivården i Örebro upplever. 

 

Modellen beskriver sex olika steg. Det första är förnekelse vilket innebär att klienten inte har 

någon intention att förändra sitt beteende de kommande 6 månaderna. Klienten är här 

ovetande om konsekvenserna av sitt handlande och är därmed inte villiga att förändras. 

begrundande, detta steg innebär att klienten har intention att förändra sitt beteende de 

kommande 6 månaderna. Klienten börjar nu väga för- respektive nackdelar av sitt handlande 

mot varandra och en motivation till förändring börjar ta form. Även om motivationen börjar 

infinna sig är klienten ännu inte redo för att delta i behandlingsprogram. Förberedelse, i detta 

steg har klienten en intention att förändra sig de kommande 30 dagarna och redan börjat 

genomgå viss beteendeförändring. Personer som befinner sig i detta steg är lämpliga att 

rekrytera till “action oriented programs”, alltså handlingsinriktade program. Sedan kommer 

steget genomförande. Här är klientens beteende förändrat, men förändringen har inte varit 

längre än 6 månader. Efter det steget går klienten in i steget vidmakthållande vilket innebär att 

beteendet är fortsatt förändrat efter 6 månader. Klienten är här mindre frestad att återfalla i 

gamla beteenden och har en högre tro på sin egen förmåga att upprätthålla sitt förändrade 

beteende. Slutligen skall klienten nå steget frestelsestadiet som innebär att klienten inte 

känner sig frestad att återfalla i det gamla beteendet och att klienten är 100 % säker på att hen 

inte vill återfalla i det gamla beteende (Prochaska et al. 2008). 

 

För att klienten ska kunna ta sig igenom de olika stegen krävs, vad modellen kallar, processes 

of change. Modellen beskriver 10 olika processer för att möjliggöra förändring. De 10 olika 

processerna fritt översatt till svenska är; medvetandehöjande, dramatisk frigörelse, 

självomvärdering, miljöomvärdering, självfrigörelse, social frigörelse, alternativa handlingar, 

infallskontroll, beredskapshantering samt hjälpande relationer. De olika processerna 

samverkar med de olika stegen olika beroende på vart i modellen klienten befinner sig. I det 

första steget saknar klienten kanske samtliga processer och är inte heller mottaglig för någon 

förutom, i viss mån, medvetandehöjande processer. En klient som befinner sig i steget 

temptation har genomgått samtliga processer och den enda processen som klienten är i fortsatt 

behov av kan vara hjälpande relationer. Vidare beskriver modellen klienters beslutsbalans, 

detta är något som sker inom klienten själv, här väger klienten för- respektive nackdelar mot 

varandra angående den tänkta förändring klienten står inför. Om fördelar väger tyngre än 

nackdelarna är klienten motiverad till förändring. Modellen beskriver även om klienters 

självständighet, detta syftar att förklara hur väl klienten hanterar högrisk-situationer utan att 

återfalla i det gamla beteendet. Slutligen pratar modellen om frestelse, vilket syftar till hur 

frestad klienten känner sig att återfalla. Några situationer som kan leda till frestelse är de som 

skapar känslomässig stress samt sociala situationer med det gamla umgänget som riskerar att 

normalisera det icke-önskvärda beteendet (Prochaska et al. 2008).   

 

Rollteori och stigmatisering 

Sociologen Erving Goffman utvecklade en rad teorier och begrepp kring mänsklig interaktion. 

I hans metafor “teatern” ingår flera av dessa. Den sociala människan liknas vid en aktör som 

intar olika roller och gör framträdanden inför en publik. Framträdande förstås som det sätt en 

individ agerar i olika sociala sammanhang för att inta den roll hen innehar, eller vill inneha i 

det specifika sammanhanget. Genom sitt framträdande försöker alltså individen styra 
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publikens, det vill säga omgivningens, intryck av honom eller henne. Intrycksstyrningen sker 

både genom verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation som exempelvis beteende 

och klädstil. Olika roller har dock olika förväntningar knutna till sig och om individen inte 

lever upp till dessa riskerar hens framträdande att framstå som icke trovärdigt. För att i 

längden kunna behålla en rollgestaltning behöver aktören stöd från publiken (Berg, 2007; 

Persson, 2012). Rollteorin anses vara av intresse för studien då klienter och programledare 

antas anamma olika roller i förändringsarbetet, vilket ligger i linje med det Svensson (2001) 

påvisat i sin studie om Frivården. 

 

Utifrån Goffmans rollteori finns två typer av roller, funktionsrollen samt interaktionsrollen. 

Funktionsrollen tar sin utgångspunkt i status som sedan formar rollen och uppstår i samspelet 

mellan samhälle och individ. Rollen ses här som en del av ett system och dess funktion är att 

upprätthålla detta system. Individen som antar en funktionsroll måste uppträda på ett sådant 

sätt som tillfredsställer systemets behov av fortlevnad. Exempelvis kan det handla om olika 

yrkesroller. Interaktionsrollen tar sin utgångspunkt i interaktionen som rollskapande och 

interaktionsrollen skapas i relationen individ-individ. Denna typ av roll handlar alltså om att 

samspela med andra, agerandet i interaktionerna (Persson, 2012). 

 

Ordet person betyder ursprungligen mask och ger en förståelse för hur människan alltid, mer 

eller mindre medvetet, spelar en roll. Människor känner varandra och sig själva genom dessa 

roller. Individen kan identifiera sig med de roller hen framför till olika grad. Det kan finnas en 

distans till rollen men individen kan också mer eller mindre likställa rollen med sin identitet. 

Goffman beskriver roller som ett skal utanpå identiteten och individen kan använda 

framträdandena för att ge uttryck för sin identitet, eller för att dölja sin identitet. Rollerna är 

det empiriskt iakttagbara framträdandet och identitet är individens sanna jag. Identiteten 

består till viss del av medfödda egenskaper men den kan till viss del också förändras genom 

att den påverkas av de olika roller som individen intar och omgivningens reaktioner och 

uppfattningar om dessa (Goffman, 2014; Persson, 2012). 

 

Stigma- och stämplingsteori handlar om hur omgivningens uppfattningar om en individ kan 

påverka dennes handlande. Goffman utvecklade teorin om stigma och menade att när en 

individ avviker från det som samhället anser vara normalt blir denne stigmatiserad och 

tillskrivs negativa egenskaper av samhället. Stigmatiseringen kan grundas i kroppsliga 

attribut, personlighetsmässiga attribut eller i individens grupptillhörighet (Persson, 2012). När 

begreppet stämpling tillförs skapas en förståelse för hur detta stämplande, tillskrivande av 

negativa egenskaper till en individ, kan bilda en självuppfyllande profetia. Den stämplade 

personen börjar alltså själv att identifiera sig som en avvikare och anammar de egenskaper 

som omgivningen tillskrivit honom eller henne (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010). 

Detta innebär att en individ som tidigare begått kriminella gärningar och/eller haft en 

kriminell livsstil kan tillskrivas negativa egenskaper av omgivningen och stämplas som 

kriminell, även om individen har förändrats, fått nya värderingar och bytt livsstil. Trots att 

individen så att säga inte längre är kriminell bemöts hen som kriminell och kan då slutligen 

anamma omgivningens uppfattningar i sin egen självuppfattning och återgå till kriminalitet. 

Således är stigma- och stämplingsteori relevant för studien, dels ur ett holistiskt perspektiv, 

men kanske främst för att förstå några av de hinder klienter inom Frivården i Örebro möter i 

sitt förändringsarbete. 

 

Terapeutisk allians 

I behandlingsarbetet uppstår en relation mellan behandlare och klient. Denna relation har visat 

sig särskilt betydelsefull för utfallet av behandlingen. En del av denna relation, som visats 
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effektiv för behandlingsutfallet, består av alliansen mellan behandlare och klient. Alliansen 

syftar att beskriva hur väl individerna samarbetar och vilket samförstånd som finns rörande 

målen för behandlingen, metoderna för att nå målen samt hur behandlare och klient 

emotionellt anknyter till varandra. Alliansens påverkan på behandlingen har kommit att 

undersökts vilket har visat på att en god allians är av vikt för behandlingen. Vidare har det 

påvisats att det främst är skillnaderna i behandlare som påverkar alliansen. Några egenskaper 

en behandlare behöver för att upprätta en god allians är; trovärdig, flexibel, avslappnad, 

respektfull och empatisk. Vidare har en erfaren behandlare överlag lättare att upprätta en god 

allians. Det finns även positiva indikationer på att en behandlare kan utvecklas i sitt 

alliansskapande, även om dessa indikationer inte är säkerställda (Holmqvist, 2008). Detta 

förstås som att programledare inom Frivården har makt att påverka hur alliansen mellan dem 

och klient utfaller, utifrån alliansens betydelse för behandlingsutfallet genererar detta ett 

ansvar. Även om det inte är säkerställt att en förmåga till alliansskapande går att utveckla är 

det rimligt att anta det då det finns positiva indikationer på att det är möjligt vilket ytterligare 

styrker att behandlaren har ett ansvar för att skapa en god allians som grund för ett lyckat 

utfall vid behandlingsarbete. 

 

Då det framkommit i studiens resultat att samtliga programledare lägger stor vikt vid hens 

relation till klienten i behandlingsarbetet för att behandlingen ska generera den önskade 

effekten lades begreppet terapeutisk allians till i den teoretiska ramen. Detta då begreppet 

anses lämpligt för att kunna analysera och diskutera programledarnas subjektiva upplevelser 

av relationen mellan klient/behandlare och hur detta kan påverka behandlingen.    

 

Resultat och analys 

Hur behandlingsprogrammen fungerar 

Generellt 

De program som bedrivs på Frivården i Örebro kan översiktligt delas in i tre grupper. Först är 

det MIK, motiverande samtal i Kriminalvården, som är ett kort motivationshöjande program 

som kan initiera klienten att påbörja ett längre behandlingsprogram. De längre programmen är 

riktade till specifika klienter med specifika problem och behov, exempelvis missbruk eller 

våld och aggressivitet. Sedan finns något som flera av programledarna benämner som booster-

program, vilka är lite kortare och riktas till klienter som tidigare gått ett behandlingsprogram 

men som sedan återfallit. Bortsett från MIK utgår programmen från en KBT-grund. I regel 

består programmen av en inledande kartläggning där klienternas behov identifieras och 

övergår sedan till att innehålla övningar och hemuppgifter som syftar till att klienterna ska 

träna på att hitta nya sätt att tänka och agera i olika situationer. Programträffarna brukar vara 

en och en halv timme långa och läggas en till två gånger i veckan. 

 

De tre typerna av program som bedrivs kan ses som interventioner som avser stötta klienten i 

olika delar av den transteoretiska modellen (se Prochaska et al. 2008). MIK syftar till att 

motivera klienten till ett förändrat beteende och bör då lämpligen aktualiseras i det steg som 

benämns begrundande där individen har en viss ambivalens och väger för- och nackdelarna 

med att genomgå en förändring. De längre programmen bör istället aktualiseras när klienten 

nått steget förberedelse, eftersom klienten då har bestämt sig för att förändras och är i behov 

av nya färdigheter för att lyckas genomföra denna förändring. Behandlingsprogrammen 

innehåll och uppbyggnad verkar stämma väl överens med det Prochaska et al. (2008) skriver 

om nödvändiga processer för förändring och bör därmed hjälpa klienten att gå vidare i stegen 

mot ett förändrat beteende. De så kallade booster-programmen kan aktualiseras då klienten 
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återfallit i det gamla beteendet och på så vis regredierat ett antal steg i modellen och är i 

behov av stöd för att återgå till att utvecklas i rätt riktning. 

 

Programledarna är positivt inställda till behandlingsprogrammen. De menar att de är ett bra 

verktyg för att påverka klienterna till något bättre och arbeta med det Frivården faktiskt ska 

arbeta med, att minska riskerna för återfall i brott. Mika säger att hen känner sig trygg i att 

bedriva programmen då de känns väl utarbetade efter klienterna och deras problematik. De 

flesta programmen som bedrivs inom Frivården i Örebro är individuella program. Lo menar 

att det kan bero på att de flesta klienter vill gå behandlingen enskilt, men också för att det rent 

praktisk kan vara svårt att få ihop en grupp. Även Kim påpekar att det kan vara svårt att få 

ihop en grupp och att de individuella programmen på så sätt fungerar bättre, klienterna 

behöver då inte riskera att få vänta lika länge på sin behandling.  

 

Färdigheter och motivation 

Det som möjliggör en förändring hos klienterna som deltar i programmen menar flera av 

respondenterna är att de lär sig att tänka annorlunda i olika situationer. Programmen handlar 

till stor del om att klienterna ska hitta alternativa tanke- och handlingssätt. Lo menar att 

återfall i brottslighet ofta har att göra med att man inte har några andra alternativ och att 

behandlingsprogrammen syftar till att ge klienterna nya färdigheter som gör att de kan skapa 

eller snarare synliggöra andra alternativ.  

 
Jo men det är väldigt tydligt, alltså så fort någon begriper och det gör folk ganska snabbt att, om jag 

tänker på ett annat sätt så gör jag på ett annat sätt. Alltså om vi sitter här och vad skulle du kunna tänka 

istället, för det är viktigt att de själva kommer på sina tankar. Och sen hem och öva på det och så märker 

man ju att någonting blir ju annorlunda. Det är ju sådär ofrånkomligt och så märker man oftast att man 

mår bättre och det är ju egentligen det som är grejen. För det vet man ju, alltså alla människor har bara 

ett syfte och det är att de vill må bättre och märker man då att man mår bättre så funkar ju liksom 

hjärnan lite så. Har jag börjat tänka framåt så krokar hjärnan liksom själv i lite nya tankar och så är man 

liksom på gång framåt och då märker folk att dom mår bättre. /Lo 
 

Kim påpekar också att det är övningarna och de nya färdigheterna som klienterna lär sig som i 

grunden möjliggör att programmen ger en effekt, men sedan beror det på huruvida klienterna 

vågar och är villiga använda de nya färdigheterna i det verkliga livet vilket är det avgörande.  

 
Att de vågar testa. Att de vågar ta med sig det de övar på här ut i verkligheten. Att de liksom såklart får 

redskap som de inte har haft är ju en förutsättning, men sen att faktiskt vilja och våga använda dem. 

/Kim 
 

När det gäller motivation menar respondenterna att det kan vara stor skillnad på hur 

motiverade klienterna är till behandlingen. Medan vissa verkligen visar att de är motiverade 

och vill något så kan det märkas på andra att de mest går programmet för att de måste. 

Programledarna upplever att klienterna behöver vara motiverade för att programmen ska 

fungera som det är tänkt och ge den effekt som de avser göra. Lo menar att det är klienten 

som får det hela att gå framåt och om denne inte är beredd att lägga ner den tid och kraft som 

behövs så kommer man ingenstans. Mika har en liknande uppfattning och menar att 

motivationen syns bland annat i att klienten vill, jobbar aktivt i behandlingen, och gör sina 

uppgifter. 

 
Jag tycker att de fungerar bra på rätt personer vid rätt tillfälle. Har de en motivation, en vilja till att göra 

något annat, en vilja till förändring så funkar det. Då jobbar de aktivt i rummet med övningarna. De gör 

dom hemuppgifter vi kommer överens om. De praktiserar det de lär, det nya som de får lära sig och de 

gör annorlunda mot vad de gjort tidigare. Då funkar det jättebra och är jätteroligt att jobba med. /Mika 
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Detta kan förstås utifrån den transteoretiska modellen (se Prochaska, Redding & Evers, 2008). 

När Mika pratar om rätt person vid rätt tillfälle, är en möjlig tolkning att “rätt tillfälle” kan 

likställas med rätt steg i den transteoretiska modellen, alltså minst steget förberedelse. Detta 

är nödvändigt för att behandlingen ska kunna ge önskad effekt då klienten här är motiverad att 

förändras. Det är först då de övningar och färdigheter behandlingsprogrammen ska ge klienten 

blir relevanta i klientens arbete med sin förändringsprocess, beslutsbalans, självständighet och 

hur klienten bäst hanterar de frestelser hen ställs inför, vilket stämmer överens med Mikas 

upplevelse. Övriga respondenter belyser också vikten av att klienterna har en viss motivation 

för att behandlingsarbetet ska vara effektivt. Om klienten ännu inte sett konsekvenserna av sitt 

handlande leder deras beslutsbalans till att de uppvisar en falsk motivation för att få gå 

behandlingsprogrammen varvid behandlingen inte kan uppnå de förväntade effekterna. Om de 

har sett konsekvenserna och deras beslutsbalans leder till en reell motivation till förändring 

uppvisar de istället det beteende Mika beskrev i föregående citat, och antas då befinna sig på 

rätt steg i den transteoretiska modellen.   

 

Respondenterna menar även att omständigheter runt om klienten kan påverka klienternas 

motivation och förmåga att genomföra programmen. Bostadssituation, försörjning och 

umgänge ger dem som exempel på sådana omständigheter. Mika uppger att yngre klienter kan 

vara svårare att arbeta med då de ännu inte har upplevt så många negativa konsekvenser av 

sina handlingar utan ser bara det positiva. Äldre klienter menar hen istället kan ha tröttnat på 

kriminaliteten och ha en större motivation till förändring då de har upplevt de negativa 

följderna av sina handlingar, som dessutom kanske har påverkat deras familjeliv och annat. 

Mika ger ett exempel på en yngre klient där hen upplever svårigheter på grund av 

omständigheterna runt klienten. 

 
Mycket är det ändå, det handlar om viljan. Det handlar om förmågan. Det handlar om motivationen. 

Alla förutsättningar som finns inom personen och vad är det som finns runt omkring den. Jag tänker att 

jag jobbar med en ung kille, 19 år i missbruk, han bor hemma hos en missbrukande mamma. Han vill 

någonting annat, det tror jag verkligen han vill, men han förmår inte. För han har den hemmamiljön, det 

umgänget, det finns så mycket runt omkring. /Mika 
 

Den främsta faktorn som samtliga respondenter lyfter fram är dock missbruk. De menar också 

att det inte går att genomföra programmen om klienterna är inne i ett aktivt missbruk. Lo 

uttrycker att klienterna bör komma till rätta med sitt missbruk innan de börjar jobba med 

kriminaliteten eftersom programmen kräver att de är klara i huvudet. Kim upplever att det är 

först när klienterna väljer att prioritera sin egen behandling framför allt annat som 

behandlingen fungerar som den är avsedd att göra. Således menar programledarna att en 

klient som är i ett aktivt missbruk inte är tillräckligt motiverad till förändring för att 

behandlingsprogrammen ska ge önskad effekt.  

 
Och många som man träffar, ja men sådär, de säger ju det att de har alltid förut haft en dörr öppen, de 

har aldrig stängt den helt och låst och kastat bort nyckeln liksom utan det har funnits en bakväg. Och 

det är först när de har stängt allt som det blir bra. /Kim 
 

Kontrollteorins grundtes om att människans val är rationella utifrån deras uppfattning om 

valens vinster och förluster kan här användas för att tolka resultatet. Grundtesen förklarar 

förekomsten av kriminella handlingar genom att personerna som utför dem gör detta för att de 

anser att vinsterna med beteendet är större än kostnaderna av det (se Sarnecki, 2009). Har 

klienterna inte stängt dörrarna så som Kim beskriver ser de alltså fortfarande vinster med sitt 

beteende. Detta menar även Mika när hen pratar om yngre klienter som ännu inte sett några 

negativa konsekvenser av sitt agerande. En liknande tolkning kan göras med hjälp av den 

transteoretiska modellen (se Prochaska, Redding & Evers, 2008). Utifrån modellen blir det en 
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förenkling att säga att ett aktivt missbruk står i vägen för behandling. En rimligare tolkning är 

snarare att klientens beslutsbalans fortfarande väger tyngre åt missbruket än ett liv i nykterhet 

varvid klienten inte tar sig förbi stadiet av begrundande. Eller så har klienten tagit sig en bit 

igenom stegen men frestelserna blev för stora för självständigheten vilket lett till ett återfall. 

Relevansen ligger i vart fall i beslutsbalansen och klientens motivation, som rimligtvis 

korrelerar med att vara i ett aktivt missbruk, men där det ena inte utesluter det andra. Således 

ligger programledarnas uppfattningar i linje med modellens tes om att klienten behöver 

befinna sig minst på steget förberedelse för att det ska vara relevant att sätta in ett 

behandlingsprogram. 

 

Frivillighet och tvång 

På frågan om behandlingsprogrammen är frivilliga svarar respondenterna att det finns vissa 

motsägelser kring detta. Klienter kan å enda sidan dömas till att gå ett behandlingsprogram 

som en del av sin påföljd och även övervakningsnämnden kan ge föreskrifter om detta. Mika 

förklarar att detta kan ske då den personutredning som Frivården gör inför 

tingsrättsförhandlingen kan påvisa att klienten har ett visst behov och bedöms därmed behöva 

gå ett program utöver den huvudsakliga påföljden. 

 
De är ju här på grund av tvång egentligen i grund och botten och när de är här för en personutredning 

innan de går till domstol så gör ju personutredaren en, vi kan göra en programbedömning eller de gör en 

bedömning att dels utifrån brottet, och klienten själv kanske säger ja det här upplever jag som ett 

bekymmer och det här behöver jag jobba med, då kan man från Frivårdens sida föreslå en påföljd där 

man kan få en föreskrift om att gå något av Frivårdens program som är inriktat på just det brottet. /Mika 
 

Lo påpekar också att förarbetena till de olika lagrummen kan indikera att en klient ska dömas 

till att gå ett behandlingsprogram kombinerat med en annan påföljd. För klienter som har fått 

en föreskrift om att gå ett program blir det konsekvenser om de sedan missköter sig och väljer 

att inte dyka upp på programträffarna. Då tas målet upp i rätten igen och klienten kan dömas 

till fängelse istället. Kim påpekar dock att hen upplever att tvånget kan vara positivt då det 

kan generera en högre grad av motivation. 

 
Min uppfattning är att lite tvång hjälper till viljan. Det är skillnad om man har en föreskrift från 

Tingsrätten i sin dom att man har en skyddstillsyn med föreskrift om att delta i program, än om man 

kommer på en övervakning efter att man haft en villkorlig frigivning när man har gjort liksom 

huvuddelen av sitt straff så att säga. Så att ja, det är hjälpsamt med det tvånget som kommer från 

Tingsrättsdomen. Det får ju större konsekvenser för de om de inte gör det de ska, för då är det en del av 

domen. Och då vet de att de faktiskt riskerar att hamna i anstalt om de inte gör det de är ålagda att göra. 

/Kim 
 

Samtidigt menar programledarna att det måste finnas en viss frivillighet. Alex säger att 

klienterna måste uttrycka att de kan tänka sig att gå ett program för att Frivården ska föreslå 

det i personutredningen, detta för att de inte ska tappa suget mitt i programmen. Klienter som 

däremot inte har en föreskrift om att gå program behöver inte göra det. De kan dock själva 

uttrycka en önskan om att få gå ett program och kan då vända sig till övervakningsnämnden 

för att få en föreskrift om det. Lo påpekar dock att Frivården är en del av Kriminalvården och 

att Kriminalvården i sig medför ett tvång, att det i grund och botten bygger på tvång. Alltså är 

frivilligheten att gå ett program något som kan diskuteras. Mika sammanfattar det hela som att 

det finns en viss frivillighet under ett visst tvång. 

 

Det problematiska i frivillighet kontra tvång kan ses i relation till den transteoretiska modellen 

och dess olika steg (se Prochaska et al. 2008). Tvångsaspekten skulle kunna innebära att 

klienter som enligt modellen ännu inte är villiga och därmed inte heller lämpade att gå ett 
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program tvingas till det, de befinner sig alltså på stegen förnekelse eller begrundande. Dock 

framgår det i resultatet att det ändå måste finnas någon form av samtycke till deltagande, men 

när alternativet är fängelse kanske detta samtycke inte är helt genuint.  Ett genuint samtycke 

kan istället ses som ett uttryck för att klienten befinner sig på rätt steg i förändringsprocessen, 

alltså minst steget förberedelse, vilket möjliggör vidare förändring av det negativa beteendet. 

För att klientens beslutsbalans ska resultera i en reell motivation till förändring, så att klienten 

kan ta sig vidare i de olika stegen i modellen, krävs en intern beslutsbalansprocess som 

riskerar att skadas av tvångsaspekten. 

 

Relationen mellan behandlare och klient 

Respondenterna uttrycker betydelsen av en god relation till klienten. De pratar återkommande 

om vikten av att ha en god relation och att det inte är helt oproblematiskt att skapa en god 

relation. Respondenterna verkar dock ha något skilda uppfattningar om hur stor vikt 

relationen har för förändringsarbetet. Lo lägger stor vikt vid relationen mellan behandlare och 

klient, hen menar att den är grunden för att kunna bedriva ett program. Hen menar att 

relationen mellan klienten och programledaren måste bygga på tillit och är avgörande för att 

det ska bli ett lyckat förändringsarbete. 

 
Den första delen är ju att verkligen upprätthålla en bra arbetsrelation. Att jag är en person som den här, 

min kära ängel mitt emot mig verkligen litar på i alla världar. Förtroende och tillit. Har man inte den så 

har man ingenting egentligen. Det är det som är det allra viktigaste. /Lo 
 

Mika har en liknande uppfattning och betonar vikten av en god relation med klienten. Hen 

menar att utan det går det inte att bedriva behandlingsprogram. Hen fortsätter sitt resonemang 

där hen synliggör svårigheterna i att bygga upp en god relation i och med att programledaren 

är en för klienten okänd person och dessutom en myndighetsutövare. 

 
Jag måste ju bygga upp ett förtroende. Liksom ha ett förtroendekapital gentemot klienten, och det gör ju 

jag under hela resans gång men de första gångerna är ju viktigast. För då ska vi jobba med 

kartläggningen, klienten ska öppna sig för en helt vild främmande person, som är en myndighetsperson 

inom Kriminalvården. /Mika 
 

Här visar Mika på de svårigheter som uppstår i och med den maktaspekt som finns i 

relationen och hur detta kan bli problematiskt när relationen mellan behandlare och klient ska 

byggas. Klienternas frivillighet går att diskutera och det faktum att de faktiskt är där utifrån en 

dom ställer höga krav på behandlarens förmåga att bygga en god relation. Kim pratar lite mer 

flyktigt kring vikten av relationen mellan behandlare och klient där hen problematiserar den 

utifrån att forskare lägger olika stor vikt vid relationen mellan behandlare/klient och dess 

inverkan på behandlingsresultatet. Samtidigt uttrycker hen att relationen har viss betydelse. 

 
Vi jobbar ju alltid mycket relationsbyggande i alla program för att har vi en bra relation så kommer vi ju 

längre. Det har väl varit, forskningen har väl, viss forskning säger ju att relationen är viktig samtidigt 

som det väl också finns forskning som inte lägger någon vikt vid det. Men har man en bra relation så 

kan man ju vara mycket öppnare och tydligare mot varandra också. Och ha ett, för alla parter, både att 

jobba i och att komma och gå i ett program, så att man har en trivsam miljö. /Kim 
 

Här visar Kim på en förståelse för relationens roll i behandlingen, samtidigt som hen i viss 

mån ifrågasätter det i och med sitt resonemang kring att viss forskning inte lägger någon 

fokus på relationen. Detta visar på viss ambivalens inför relationen mellan behandlare och 

klient. Alex vidareutvecklar hur hen arbetar för att skapa en god relation utifrån att det 

handlar om att möta klienten där klienten befinner sig. 
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Ja, att man känner in klienten och att man behandlar honom som vilken människa som helst, att man 

inte sätter sig på några höga hästar utan att man har en jämbördig dialog. Det tror jag är väldigt viktigt. 

Att man inte kommer här uppifrån, jag skulle ju kunna göra det, eftersom jag har den makten 

egentligen. Men det är nog ingen framgångsrik metod. Utan ett samspel på jämbördig nivå tror jag är 

väldigt viktigt, att man behandlar honom som vilken människa som helst. /Alex 
 

Här visar Alex på förståelse för den makt som finns i relationen och uttrycker vikten av att 

inte missbruka den makten då det riskerar att skada relationen. Samtliga respondenter 

uttrycker att klimatet har en stor påverkan på relationen mellan behandlare och klient. På 

frågan om hur man som programledare skapar ett bra klimat fortsätter Alex att betona vikten 

av en god relation och att hen bygger den relationen genom att vara ödmjuk, inlyssnande, att 

visa respekt och att möta klienten på en jämlik nivå. Här belyses återigen vikten av att mötas 

på så lika villkor som kontexten erbjuder. Alex stärker Mikas tidigare resonemang om att inte 

missbruka den makten de besitter som programledare inom Frivården utan att försöka möta 

klienten där klienten är. Då, menar Alex, skapas en god relation automatiskt. Relationen 

mellan behandlare och klient handlar inte enbart om alliansen mellan behandlare och klient, 

den handlar även om hur de samverkar i förändringsarbetet menar Lo som beskriver det såhär: 

 
Alltså om du och jag ska jobba med det här så får du fan skärpa till dig kan man säga, och går du MI, 

alltså ska vi göra det ska vi göra det ordentligt. Jag kan inte sitta och planera lektioner och så kommer 

inte du så. Utan, ska vi göra det här ska vi göra det tillsammans och det måste vara du som. Jag kan inte 

sitta här och bygga en bil och när den är klar så har du åkt i väg i en annan bil, det blir liksom inte så bra 

då nej. /Lo 
 

När respondenterna pratar om en god relationen och vikten av en sådan kan det tolkas i termer 

av det Holmqvist (2008) betecknar som terapeutisk allians. Han menar på att den terapeutiska 

alliansen styrs av behandlarens roll i behandlingen. De styrkor han lyfter i behandlaren för att 

kunna skapa en terapeutisk allians är; trovärdig, flexibel, avslappnad, respektfull och 

empatisk. Samtliga respondenter uttrycker liknande styrkor i tal och visar på sådant med sitt 

kroppsspråk under intervjuernas gång. Det är rimligt att anta att programledarnas bemötande 

skiljer sig åt beroende på vem de möter, men i och med att samtliga programledare belyser 

vikten av en god relation och visar på förståelse för hur en sådan relation skapas är det rimligt 

att anta att de, i olika grad, är kapabla att skapa goda terapeutiska allianser till sina klienter. 

Vidare uttrycker Lo att denna egenskap utvecklas löpande när programledarna får mer 

erfarenhet, och att det är svårt att skapa en god allians. 

 
För det är inte så himla enkelt att få till det här och det har man väl sett då att har man inte relationen 

och är man inte så man funkar bra som programledare, så så är det, blir det inte alltid så bra då kanske. 

Men ju längre man håller på, ju mer man håller på, ju bättre effekt blir det säkert. /Lo 
 

Los resonemang kan ses i relation till Holmqvists (2008) indikationer på att behandlaren kan 

utveckla förmågan att skapa goda terapeutiska allianser. Även om programledarna besitter 

förmågan att skapa en god allians är det, som tidigare nämnts, inte helt oproblematiskt. Mika 

fortsätter att belysa vikten av en god allians och att det är svårt att upprätta en sådan. Hen 

erkänner även sin mänsklighet i och med att hen uttrycker att det inte alltid blir som hen 

önskat. 

 
Det är att man möter så många olika människor och den stora utmaningen är att hitta vem är just du, och 

hur ska jag matcha mitt bemötande mot dig. Även om man har ett grundbemötande men alltså vad är 

det du behöver? Det där lilla extra för att vi ska få det här att funka. Det är den största utmaningen. Det 

roligaste. Det mest intressanta. Vem har jag framför mig liksom? Vad är det för individ? Och vad har 

den med sig? Så säger den att jag inte litar på något, alltså då måste jag jobba jättemycket på tilliten. 

Och inte göra några missar eller så på så sätt, sen gör vi alla fel. /Mika 
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Således visar resultatet att programledarna har förmågan att bygga en god terapeutisk allians 

även fast kontexten skapar hinder för den goda alliansen. Vidare har resultatet visat på att 

programledarna lägger olika stor vikt vid alliansen betydelse där vissa anser att den är 

grunden till allt behandlingsarbete och andra mer uttrycker att den förenklar 

behandlingsarbetet, samtliga visar ändå på en förståelse för att den är av stor vikt vid 

behandlingsarbete.  

 

Det problematiska i att skapa en god allians kan förstås utifrån stigmatisering och stämpling. 

Samhället bygger på skrivna och oskrivna regler om hur vi förhåller oss till varandra och 

individer som bryter mot dessa riskerar att stigmatiseras av samhället. När en individ uppvisar 

ett socialt avvikande beteende genom kriminella handlingar bryter hen således mot reglerna 

som samhället gemensamt satt upp för hur människorna ska förhålla sig till varandra. Då blir 

det rimligt att anta att klienterna riskerar att utsättas för en stigmatisering, i och med de 

handlingar som föranledde domen. Stigmatiseringen riskerar att leda till en distans och 

misstro mot samhället vilket skapar svårigheter för behandlaren, som kanske främst betraktas 

som en myndighetsperson av klienten, att skapa en god allians. Därför är det, som Alex 

belyser, av stor vikt att bemöta klienten som vilken människa som helst och inte se klienten 

som en kriminell person utan förmåga att förändras, att alltså inte stämpla klienterna då detta 

kan förstärka socialt avvikande beteende (se Persson, 2012 & Jacobsson et al. 2010).  

 

Betydelsen av att skapa en god allians eller relation med klienten kan också kopplas till teorin 

om sociala band. I och med att programledarna är myndighetsutövare och representerar 

samhället kan de genom sitt interagerande med klienten försöka stärka klientens relation till 

samhället. Lyckas programledarna skapa en god relation kan det antas att de även inger viss 

tilltro till Kriminalvården och samhället, som minskar risken för att klienten ska bryta mot den 

allmänna ordningen (se Sarnecki, 2009).  

 

Fullföljande och avhopp 

Att fullfölja behandlingsprogram 

Samtliga respondenter menar på att klienterna ofta har en historik av avhopp från t.ex. skola 

och andra åtaganden vilket gör att själva fullföljandet av ett behandlingsprogram i sig agerar 

stärkande för klienten. Fullföljandet gör att klienten börjar tro på sin förmåga att slutföra 

saker. Vidare ser respondenterna att behandlingsprogrammen ger andra effekter, de berättar 

att klienterna förändrar sina tanke- och handlingsmönster. Även om olika behandlingsprogram 

riktar in sig på olika problemområden är det samtliga respondenters åsikt att 

behandlingsprogrammen har god effekt, således upplever respondenterna att 

behandlingsprogrammens syfte uppfylls om klienten fullföljer behandlingsprogrammet. Inga 

negativa konsekvenser av att fullfölja ett behandlingsprogram har framkommit. Mika 

förklarar vad fullföljandet kan innebära för klienten utifrån att klienten får arbeta med sin 

egen definierade problematik.  

 
Klienten har ju fått jobba med sitt, sina problemområden, vad den upplever som bekymmer och 

förhoppningsvis kommit till rätta med det, fått nya verktyg och hittat nya strategier att hantera de här 

situationerna på och det i sin tur leder till att den får ett funktionellt liv, förhoppningsvis utan droger 

eller kriminalitet och kan avhålla sig ifrån missbruket. /Mika 
 

Här beskriver Mika de förändrade tanke- och handlingsmönster behandlingsprogrammen 

skapar för att möjliggöra ett funktionellt liv för klienten. Vidare problematiserar Mika det i 

viss mån, då behandlingsprogrammen inte garanterar förändring. Kim pratar om vikten av att 

ha en bra relation med klienten för att öka sannolikheten att denne fullföljer programmet. 
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Dessutom framhåller hen vikten av att klienten är motiverad och förstår varför den ska gå 

programmet. En klient som förstår varför den behöver förändras och är villig att förändras 

fullföljer programmen i högre utsträckning menar Kim. 

 
Har man en, jag tänker mig att har man en bra relation och har hittat, dels det och sen att klienten vet 

varför den ska gå och är motiverad och vill, så ökar ju det sannolikheten att man fullföljer. Och är man 

lite mer sådär att man inte är så intresserad egentligen så ökar risken för att man hoppar av. /Kim 
 

Kim fortsätter sitt resonemang genom att problematisera helheten utifrån klientens 

livssituation. Hen menar att det kan finnas annat i klientens liv som riskerar att prioriteras 

högre av klienten än dennes motivation till förändring. 

 
I den bästa av världar så har man ju inte bara programmet utan man har andra faktorer också som 

fungerar. Och jag menar har man inte… Bostad är ju ingenting som, det är ju ingen såhär 

krimonogenfaktor så, medans det är klart att ha en bostad och ha nått mer att engagera sig i påverkar ju 

helheten. /Kim 
 

Således visar resultat att programledarnas uppfattning är att fullföljandet i sig kan ha positiva 

effekter för klientens självkänsla och att huruvida klienten fullföljer ett behandlingsprogram 

eller inte bottnar främst i klientens motivation, men även i relationen mellan klient och 

behandlare samt klientens livssituation i stort. Även om de förväntade effekterna uteblir vid 

behandling kommer klienten i alla fall att ha påverkats i någon mån, Lo menar att det är 

omöjligt att inte bli påverkad på något positivt sätt av behandlingen. Detta då klienten, i det 

behandlingsprogram Lo bedriver, spenderar en och en halv timme, två gånger i veckan under 

en sex månaders period inom Frivårdens behandlingsprogram. 

 

Att programledarna upplever att klientens självkänsla stärks av fullföljandet i sig kan förstås 

som att de upplever att den terapeutiska allians som uppstår mellan behandlare och klient 

leder till en bättre anknytning mellan samhälle och individ. Den kontrollteoretiska 

förgreningen om sociala band (se Sarnecki, 2009) menar att individer som begår kriminella 

handlingar tar sin grund i en dålig anknytning. Denna anknytning påverkar deras skolgång, 

som påverkar deras arbetssituation vilket sammantaget påverkar hur delaktiga de känner sig i 

samhället, eller hur bra anknytning de har till samhället. Utifrån det blir programledarnas 

upplevelser relevanta för behandlingsprogrammets effekter även om de inte syns lika tydligt 

som när klienten ändrar sitt beteende utifrån behandlingsprogrammet. Trots att fullständig 

effekt från behandlingen inte uppnås hos klienten blir det rimligt att anta att behandlingen 

ändå haft positiva effekter i klientens relation till samhället vilket torde minska risken för 

kriminella handlingar, sett utifrån kontrollteorin.   

 

Att avbryta ett behandlingsprogram  

Avhoppsfrekvensen verkar skilja sig åt mellan programmen men generellt verkar 

respondenterna uppleva att avhopp från behandlingsprogram är ovanligt. Huruvida klienten 

fullföljer behandlingsprogrammet eller inte bottnar i olika faktorer. Dels klientens motivation, 

men även klientens livssituation och relationen mellan behandlare och klient tros spela roll för 

huruvida klienten fullföljer behandlingsprogrammet eller inte. Lo menar att hen inte har varit 

med om att en klient avbrutit ett program på grund av att denne inte gillat programmet eller 

programledaren, utan att det istället är saker som händer i klientens liv som är orsaken. 

Klientens livssituation leder till ett återfall, antingen i kriminalitet eller missbruk, vilket i sin 

tur resulterar i att klienten slutar dyka upp på avtalad tid eller häktas varvid behandlingen inte 

kan fortgå. De behandlingsprogram som har högst avhoppsfrekvens riktar in sig på missbruk 

där klienterna kan vara i ett aktivt missbruk.  
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Vidare arbetar programledarna aktivt för att undvika avhopp då de ser risker med att avbryta 

ett behandlingsprogram. Arbetet för att undvika avhopp sker genom att vidareutveckla 

urvalsprocessen samt följa upp de klienter som, av olika anledningar, inte dyker upp på 

avtalad tid.  

 
Det är inte jättevanligt. Vi vill ju, så långt som möjligt, avbryta att någon avbryter ett program för då, 

eller, ett avbrutet program ger sämre resultat än att man inte startat programmet alls. Det är därför, men 

visst, begår klienterna ett sånt brott att den får en ny dom om fängelse, då måste vi ju, då går det inte att 

fullfölja eller om de bara försvinner. Då är det ju som det är. Men annars försöker vi ju, redan vid 

urvalet, innan vi startar upp ett program, att vara så noga vi bara kan där. Sen finns det ju inga garantier, 

men oftast så i den här kartläggningsdelen så kan det vara lite vägvisande, kommer de inte, kommer de 

och eftersom vi har en misskötsamhets-policy vi måste följa här vid ett visst antal uteblivna försök så 

kan vi inte ha den här kontinuiteten så där, så till viss del är den behjälplig att man gör ett noga urval 

från början så kanske det håller längre hela vägen. För börjar det trassla redan här, från början de första 

träffarna då ja. /Mika 
 

Här betonar Mika vikten av att ha en väl fungerande urvalsprocess samt att inte släppa de 

klienter som påbörjat behandling om komplikationer skulle uppstå utan att istället arbeta 

aktivt för att fånga upp klienterna igen. Hur avhoppen kommer sig är komplext. De 

indikationer som framkommit är att det främst har med klientens livssituation att göra. 

Klientens livssituation leder till ett återfall, antingen i kriminalitet eller missbruk, vilket i sin 

tur resulterar i att klienten slutar dyka upp på avtalad tid eller häktas varvid behandlingen inte 

kan fortgå.  

 
Ja, det är nog min upplevelse. Ja, att de tar återfallen då’rå. Mm. Jag har inte så många i huvet som har 

brutit för att det är inte så många som har avbrutit, men några stycken har gjort det. Och en annan också 

som hade fotboja kommer jag ihåg. Ja, men där var det också återfall som satte käppar i hjulet trots att 

dom går Återfallspreventionsprogrammet. /Alex 
 

En av anledningarna till att avhoppsfrekvensen skiljer sig åt mellan behandlingsprogram på 

anstalt och i frivård verkar, utifrån flera av respondenternas uppfattningar, vara den högre 

risken för återfall som den öppna miljön innebär. De menar att det i och med den öppna 

miljön kan komma annat mellan klienten och behandlingen, sådant som klienten avser vara 

viktigare. Avbrotten kan alltså även bottna i en sviktande motivation från klienten. Kim menar 

att klienten behöver vara målinriktad, och att hen behöver prioritera behandlingen först och 

inte låta andra saker i livet vara viktigare för klienten. Skälen till att en klient avbryter ett 

behandlingsprogram kan alltså vara flera, samverka på olika vis och sammantaget är 

orsakerna till avhoppen av en komplex karaktär. Den generella uppfattningen som 

framkommit är att avhoppen inte är vanligt förekommande, att de bottnar i situationer som går 

att härleda till klientens motivation till förändring och att det innebär risker att avbryta ett 

behandlingsprogram.  

 

Respondenternas uppfattningar om att risken för avbrotten är kopplat till klientens motivation 

till förändring kan återigen härledas till den transteoretiska modellen. Enligt denna är klienter 

som befinner sig på ett av de inledande stegen i modellen har inte uppnått tillräcklig 

motivation och är inte redo att ta till sig och använda de redskap som behandlingsprogrammen 

förser dem med (se Prochaska et al. 2008). Den öppna miljön och de högre riskerna för 

återfall som denna medför kan liknas vid begreppet frestelser som används i modellen. Det 

kan tänkas att klienterna utsätts för frestelser att återfalla i gamla beteenden i högre 

utsträckning inom den öppna miljö då klienterna inte befinner sig i en ständigt kontrollerad 

miljö. I den öppna miljön kan de istället hamna i situationer där de av omgivningen förväntas 

bete sig på ett socialt avvikande sätt. Detta kan kopplas till Goffmans rollteori genom att 
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individen enligt denna behöver uppträda på ett sådant sätt som förväntas av den för att inte 

utsättas för sociala sanktioner (Berg, 2007; Persson, 2012). I detta fall kommer de sociala 

sanktionerna från klientens kriminella vänner som förväntar sig att klienten ska begå 

kriminella handlingar och om klienten inte lever upp till detta riskerar hen att bli utstött från 

sin vänskapskrets. Frestelsen blir således att begå kriminella handlingar för att bibehålla sin 

kriminella vänskapskrets. 

 

Det har visat sig att klienter som avbryter ett påbörjat behandlingsprogram har högre risk för 

återfall än dem som slutför och dem som inte påbörjar programmen alls (McMurran & 

Theodosi, 2007). Det framkommer i intervjuerna att respondenterna är medvetna om detta 

forskningsresultat. Ingen av respondenterna kan se några positiva effekter av att avbryta ett 

behandlingsprogram. I och med att behandlingsprogrammen är uppbyggda utifrån att det är i 

slutet av behandlingen som behandlingen knyts ihop riskerar klienter som avbryter 

behandlingsprogram att inte få de nödvändiga verktyg behandlingsprogrammen syftar att ge 

klienten för att förändra sin kriminella livsstil. Mika beskriver det med en tydlig metafor: 

 
Den får inte med sig det den behöver. Det är som att avbryta en hjärtoperation, eller vilken operation 

som helst. /Mika  
 

Alex problematiserar dock forskningens påvisade samband mellan avbrutet program och ökad 

risk för återfall i brott utifrån ett “hönan och ägget”- resonemang. Hen menar på att återfallet 

kommer innan avhoppet och att det då inte är avbrottet som leder till återfall, utan återfallet 

beror snarare på klientens livssituation. 

 
Forskningen visar, det får vi stoppat i halsen ofta att det är inte bra om klienten avbryter program. Men 

där kan man ju fundera lite på vad som är hönan och ägget, jag menar varför avbryter de program, jo 

därför att de har återfallit, och då går det ju inte bra för den klienten. Så det kanske inte har med 

programmet att göra själva avbrottet från programmet. /Alex  
 

Även Lo är något kritisk till forskningens resultat. Hon berättar att hon upplever att 

behandlingsprogrammen kan ge en effekt även om klienterna avbryter om relationen mellan 

klient och programledare har varit god. En möjlig tolkning är dock att det då inte är 

behandlingsprogrammet i sig som genererat effekten utan snarare den terapeutiska alliansen 

mellan behandlare och klient. 

 

Öppen miljö samt förbättringsmöjligheter 

För- och nackdelar med att bedriva behandling i öppen miljö 

Den generella uppfattningen som framkommer är att den öppna miljön är positiv för klientens 

förändringsarbete. Programledarna menar på att programmen är utformade för att bedrivas i 

den öppna miljö med hjälp av bland annat hemläxor som praktiseras utanför Frivården i det 

verkliga livet. Kim menar därför att programmen som bedrivs inom Frivården ska ge bättre 

resultat än de på anstalt. Hen fortsätter med att beskriva att hemläxorna blir effektivare när de 

utförs i en “naturlig miljö” där klienten faktiskt kan utsättas för verkliga prövningar. På anstalt 

måste istället klienten ofta skapa scenarion med personalen och andra intagna på avdelningen 

för att kunna utföra sin hemläxa.  

 

Vidare menar programledarna att den öppna miljön medför några nackdelar. De menar att 

deltagandet riskerar att påverkas negativt då klientens livssituation kan komma i vägen för 

förändringsarbetet, de utsätts för frestelser i högre grad, exempelvis så har klienten en 

möjlighet att begå kriminella handlingar som saknas om hen istället för att vara i sin hemmiljö 

befinner sig på anstalt. Den öppna miljön ställer högre krav på klienternas motivation till 
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förändring då de själva behöver infinna sig på Frivården. Detta skiljer sig från 

behandlingsprogrammen inom anstalt där klienten, i högre utsträckning, verkar vilja få ett 

avbrott från avdelningen hen är placerad på inom anstalten. Kim uttrycker det på följande sätt:  

 
Jag tänker mig att man har lättare att fokusera på sig själv och sin egen framtid när man bor, ja men har 

sin bostad och ja det rullar liksom på. Och man har mindre störningsmoment än om man bor på en 

avdelning med 10 andra och bara det, mera såhär, frustration är min upplevelse att man har på anstalt. 

Och mera som pågår, spel och grejer som man behöver engagera sig i. Ja men anstaltsspelet och 

jargong, man slipper sådant i en öppen miljö. /Kim 
 

Här beskriver Kim det sociala spel som sker på anstalt och benämner det “anstaltsspelet”. Hen 

beskriver det som positivt att inte befinna sig i den miljön då den riskerar att stjäla fokus från 

förändringsarbetet. Således ser programledarna klienternas högre deltagande och lägre 

avbrottsfrekvens inom behandlingsprogrammen på anstalt som ett resultat av “anstaltsspelet” 

och klientens vilja att komma bort från det vanliga fängelselivet, snarare än som ett tecken på 

högre motivation till förändring i sig, något samtliga respondenter anser vara en nyckelfaktor 

för att förändringsarbetet ska få effekt. Således ser samtliga respondenter den öppna miljön 

som positiv för förändringsarbetet, även om den inte är helt oproblematisk då den ställer 

högre krav på både programledare och klient. Detta trots att behandlingsprogrammen, rent 

strukturellt, inte skiljer sig åt mellan anstalt och Frivård. Istället kan “hemmaplan” komma i 

vägen för förändringsarbetet och det blir av högre betydelse för programledarna att arbeta 

med klientens motivation till förändring.  

 
Svårigheten på frivården är ju att dom ska komma. Där har vi det. Men när de väl kommer, och jobbar i 

programmet och de tränar utanför våra dörrar då blir det ett superresultat. För då kan de implementera 

de här övningarna i sin vardag. Där de faktiskt ska verka. /Mika 
 

En annan skillnad som framkommer i resultatet är möjligheten att praktiskt genomföra 

grupprogram inom frivård kontra anstalt. I dagsläget bedrivs ett grupprogram på Frivården i 

Örebro, PULS. De svårigheter som flera av respondenterna upplever med grupprogram är att 

få till en grupp och vid rätt tillfälle för samtliga klienter. Inom anstalt befinner sig samtliga 

klienter på anstalten vilket ökar möjligheten att bedriva grupprogram i högre utsträckning.  

 
När man jobbar med ett grupprogram på en anstalt så, meningen om man tittar på 
forskningen här så minst en gång i veckan, men helst tre. Och här är det omöjligt att få till tre gånger i 

veckan när det gäller ett grupprogram, folk har jobb, de går i skolan eller de är på praktik eller något 

sådant så att när man kör grupprogram brukar vi inrikta oss på två gånger i veckan medans på anstalt 

kör man väldigt ofta tre gånger i veckan. De bor ju där och det är lättare att ha tillgång till folk och så. 

/Lo 
 

Här beskriver Lo fördelarna med att klienterna befinner sig på anstalt vid grupprogram då det 

möjliggör en högre frekvens av träffar, tre gånger i veckan istället för två. Vidare beskriver 

Kim problemet med att fånga klienten i rätt tid när det gäller grupprogram inom Frivården.   

 
Jag träffade en kille igår där vi, vi skulle ha setts tidigare men han missbrukade och skötte inga tider 

och det var inte liksom läge, men där vi skulle prata PULS. Och vi sågs i PU-stadiet och pratade PULS 

och kom fram till att nu är det dags, nu är det läge. Och just nu har vi inte någon grupp. Jag har 

föreslagit det på flera och lagt det på såhär planeringen men sen väntar vi på att Tingsrätten faktiskt ska 

döma personen, någon som har det i planen kanske inte kommer hit, det är såna här saker som, ja, som 

gör att den här killen får vänta in att vi liksom har åtminstone tre. /Kim 
 

Trots de svårigheter den öppna miljön innebär verkar samtliga respondenter vara av 

uppfattningen att den öppna miljön ändå är positiv för förändringsarbetet. Detta då klientens 

antas vara högre motiverad vid deltagande samt att hemläxorna praktiseras i klientens 
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naturliga hemmiljö. Det bedrivs, i dagsläget, bara ett grupprogram inom Frivården i Örebro 

vilket kan förstås som ett resultat av de logistiska svårigheter den öppna miljön skapar.  

 

Kim menar att livet på anstalt genomsyras av andra sociala regler än livet utanför anstalt, det 

finns en speciell jargong och många oskrivna regler klienterna behöver förhålla sig till. Hon 

benämner detta som “anstaltsspelet” vilket kan förstås ur Goffmans rollteori (se Berg, 2007 & 

Persson, 2012). Anstaltslivet är en annan kontext varvid klienten anammar en annan roll än 

ute i samhället. Klientens funktionsroll blir hens sätt att hantera kriminalvårdarna för att 

upprätthålla maktordningen mellan kriminalvårdare och klient. De oskrivna reglerna, den 

speciella jargonen och klientens funktionsroll riskerar i sin tur att påverka den interaktionsroll 

klienten anammar i relationen till de andra klienterna. Således bör det, om klienten är delaktig 

i “anstaltsspelet”, ses som att klienten befinner sig i en helt skild miljö och har en annan 

identitet än vad klienten har om hen befinner sig i en öppen miljö. Den roll klienten antar 

riskerar att stå i vägen för de processer som möjliggör förändringen. 

 

Resultatet kan även förstås i relation till den transteoretiska modellen (se Prochaska et al. 

2008). Då förstås den öppna miljön som att den möjliggör de processer klienter genomgår när 

de ska förändra sitt beteende. Att befinna sig på anstalt, spela “anstaltsspelet" och använda 

rollspel för att göra sina hemläxor står således i vägen för processerna som möjliggör 

förändringen. Även om den öppna miljön också kommer med baksidor, när respondenterna 

pratar om att klientens livssituation kommer i vägen för förändringsarbetet förstås det som att 

klienten utsätts för större frestelser i den öppna miljön vilket ställer högre krav på klientens 

självständighet för att inte återfalla i sitt gamla beteende. Vidare förstås det högre kravet på 

motivation som respondenterna beskriver snarare som att klienten, om den inte befinner sig på 

rätt steg i modellen, har möjlighet att utebli från behandlingen. En möjlighet som, i realiteten, 

saknas på anstalt.      

 

Förbättringsmöjligheter inom Frivården i Örebro 

Samtliga respondenter ser förbättringsmöjligheter inom Frivården. Främst handlar det om 

ökade resurser, dels för att kunna bedriva samtliga program löpande under året men även för 

att kunna göra saker vid sidan av vilket syftar att förbättra relationen mellan behandlare och 

klient.  

 
Vi började alltid med en heldag uppe i Ånnaboda med äventyrsbanan för att bygga relationer och vi 

gick där och träffades och hade sådana där avbrott där vi åkte go-kart eller gick och spelade bowling 

eller gick ut och käkade, vi gjorde saker. När de gjorde ett bra jobb så fick de någonting för det så. Men 

det här finns det ingenting kvar av, jag tror inte ens vi har kaffebröd längre. Annars hade vi alltid på 

kvällarna mackor och du vet, leverpastej och gurka om någon ville ha och vi gjorde det tillsammans. 
 

Här beskrivs hur det var förr i tiden, när de kunde bjuda klienterna på bullar och åka på 

utflykter tillsammans. Då fanns det resurser för att bygga relationer utanför Frivårdens kontor, 

något hen saknar i dagsläget. Det är dock inte bara resurser för relationsbyggande åtgärder 

som efterfrågas. Samtliga respondenter anser att väntetiderna för att påbörja ett 

behandlingsprogram är för långa och således behöver kortas ner.  

 
Ja på så sätt att vi skulle kunna bli fler programledare, så vi kan möta efterfrågan och minska ner 

köerna. Det är väntetider på månader, så det kan vara så att det är kritiskt att vi inte hinner bedriva 

programmet innan övervakningen upphör.  
 

Detta förstås som en ohållbar situation där motiverade klienter inte får den behandling de är i 

behov av på grund av väntetider på flera månader. Detta kan ses i relation till de fördelar och 
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nackdelar som tidigare beskrivits med den öppna miljön. Om klienten är motiverad till 

förändring riskerar klientens hemmiljö att komma i vägen för motivationen innan 

behandlingen hinner starta på grund av väntetiderna. Det är således främst fler programledare 

som efterfrågas, men även ytterligare resurser för relationsbyggande åtgärder. Vidare verkar 

vissa respondenter vara av uppfattningen att miljön på frivårdskontoret är för steril och 

säkerhetsinriktad. Slutligen framkommer att organisationens hierarkiska struktur riskerar att 

stå i vägen för klientens förändringsarbete.  

 
När vi då flyttade in här så sas den lokalen upp så vi fick inte fortsätta att vara vanliga människor utan 

nu är vi liksom här och det märker ni ju, ni gick väl in klientvägen när ni kom? Och då så tänker 

förmodligen ni som alla andra människor att va är det här för nånting tänker ni, har de sån här reception 

med skottsäkra glas och slussdörrar och trycka på och liksom det här. 
 

Den här organisationen, det är ju militärorganisationer vi lever i egentligen. 
 

Här berättar respondenterna om hur det var innan de flyttade in i de nya lokalerna. De 

uttrycker att miljön i de nya lokalerna är för säkerhetsinriktad vilket, de menar, riskerar att 

skapa en distans mellan behandlaren och klienten. Vidare belyser de att organisationens 

struktur och miljön i lokalerna, i viss mån, blir en barriär mellan dem och deras klienter. De 

förbättringsmöjligheter programledarna uttrycker kan summeras som: fler programledare, mer 

resurser till relationsbyggande aktiviteter, en varmare miljö i lokalerna och mindre hierarki i 

organisationen. 

 

Diskussion och slutsatser 

Hur behandlingsprogrammen inom Frivården i Örebro fungerar 

Resultatet visar att behandlingsprogrammen inom Frivården i Örebro är lika i vissa avseenden 

men olika i andra. Rent strukturellt skiljer de sig åt i hur länge klienten går, samt att de riktar 

in sig på olika typer av problematik utifrån vad klienterna själva upplever att de har problem 

med. Majoriteten av programmen som bedrivs är individuella, dels för att klienterna tycks 

föredra det och dels för att det är svårt att få ihop en grupp till grupprogrammen. Samtliga 

program, förutom MIK, bygger på kognitiv beteendeterapi och programledarna beskriver att 

det är ett nytt tanke- och handlingssätt som möjliggör en förändring hos klienterna.  

 

Programledarna upplever att programverksamheten i regel fungerar bra och är ett verktyg för 

Frivården att faktiskt arbeta med det de ska, det vill säga för att minska riskerna för återfall i 

brott. Delar av den tidigare forskningen ligger i linje med programledarnas upplevelse om att 

behandlingsprogrammen inom Frivården minskar risken för återfall i brott (Joy Tong & 

Farrington, 2006; Blatch et al. 2016; Danielsson et al. 2009 a; Danielsson et al. 2008). Det 

finns dock studier som inte finner någon effekt av sådana program på återfallsrisken 

(Danielsson et al. 2009 b; Danielsson et al. 2011), men en majoritet av studierna visar ändå på 

att behandlingsprogrammen, generellt, minskar risken något för återfall i brott.  

 

En annan viktig aspekt som framkommer i resultatet är vikten av en god terapeutisk allians för 

att behandlingsprogrammen ska få önskad effekt. Svensson (2001) och Blagden et al. (2014) 

ligger i linje med programledarnas uppfattning om vikten av en god terapeutisk allians för 

behandlingsarbetet. Svensson (2001) belyser även att behandlarens roll har stor inverkan på 

utfallet av den terapeutiska alliansen. Resultatet visar att programledarna är medvetna om sin 

roll och hur den påverkar behandlingen. Vidare visar våra resultat att programledarna arbetat 

aktivt med den terapeutiska alliansen, varvid studiens slutsats blir att programledarna inom 
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Frivården i Örebro förstår vikten av en god terapeutisk allians samt arbetar aktivt för att 

upprätta en sådan. 

 

Resultatet visar även på att det inte enbart är den terapeutiska alliansen som är av relevans för 

utfallet i behandlingen. Det är även av stor vikt att klienten är motiverad, detta då en 

omotiverad klient inte tar till sig de färdigheter som syftar att ändra klientens tanke- och 

handlingsmönster. Programledarna menar att de inte kan utföra arbetet åt klienten, utan det är 

klienten själv som aktivt måste förändra sina tanke- samt handlingsmönster. Prochaska et al. 

(2008) betonar vikten av att klienten är motiverad och befinner sig på rätt steg i den 

transteoretiska modellen för att behandlingen ska ge önskvärd effekt. Samtidigt som 

programledarna framhåller vikten av att klienten behöver ha en motivation påpekar de att 

klienternas deltagande i programmen ofta inte är helt frivilligt, då både Tingsrätten och 

Övervakningsnämnden kan ge föreskrifter om att genomföra ett program. Programledarna 

uppger att det märks på vissa klienter att de därför går programmen bara för att de måste. 

Tvånget blir då problematiskt i och med att klienten kanske egentligen inte är motiverad till 

förändring. En programledare menar dock att tvånget kan hjälpa motivationen eftersom det får 

större konsekvenser om de inte sköter sig, men frågan är då om de verkligen är motiverade till 

förändring eller endast ger sken av det för att undgå att risken att få sitt straff omvandlat till 

fängelse.  

 

Orsaker till fullföljande respektive avhopp samt följder av detta 

Resultatet visar på vikten av att klienten är motiverad till förändring och att klientens 

omgivning inte kommer emellan behandlingen. Som Mika uttryckte fungerar det på “rätt 

personer vid rätt tillfälle”, vilket fått agera titel för studien. Programledarna menar att 

sannolikheten för att klienterna ska fullfölja ett program och att behandlingen ska ge ett bra 

resultat är att de har en genuin vilja att förändras och inte låter något bli viktigare än 

behandlingen. Med andra ord behöver klienterna befinna sig på rätt steg i den transteoretiska 

modellen (se Prochaska et al. 2008). Om klienten befinner sig på steget förbederelse i den 

transteoretiska modellen så ökar chanserna till att klienten fullföljer behandlingsprogrammet 

då klienten har förmågan att ta till sig färdigheterna programmet erbjuder. Om klienten 

befinner sig på stegen begrundande eller förnekelse ser hen fortfarande fördelar med sitt 

socialt avvikande beteende och är inte redo att förändras. Detta ställer höga krav på 

urvalsprocessen till behandlingsprogrammen. Resultatet visar att programledarna förstår 

vikten av en väl utarbetad urvalsprocess. Samtidigt visar resultatet på att behandlingen inte 

genomgående sker på frivillig basis vilket kan vara en bakomliggande orsak till att 

programledarna upplever att de möter omotiverade klienter.   

 

Förutom bristande motivation uppger programledarna missbruk som en vanlig orsak till att 

klienter avbryter program. Dessutom påpekar programledarna att den miljö som klienterna 

lever i, med umgänge och bostadssituation, kan ha en viss inverkan. Dessa faktorers påverkan 

stämmer till överens med vad den tidigare forskningen visat (se McMurran & Theodosi, 2007; 

Lidman & Hellberg, 2011; Danielsson et al. 2016). Programledarna menar även att återfall i 

brott under tiden klienten går ett behandlingsprogram är en vanlig orsak till programavbrott, 

vilket den tidigare forskningen inte uppmärksammat i lika stor utsträckning. Däremot visar 

den tidigare forskningen att risken för återfall ökar för klienter som avbryter ett påbörjat 

program (McMurran & Theodosi, 2007; Danielsson et al. 2012). Programledarna uppgav att 

de var medvetna om detta forskningsresultat och att de därför aktivt arbetar för att undvika 

dessa. Alex problematiserar dock forskningen och menar att det kanske inte är avbrottet från 

programmet i sig som är orsaken till att återfallsrisken ökar, utan faktorer utanför 

programmet.  
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Vidare har programledarna på Frivården i Örebro uppfattningen att programavbrott inte är 

vanligt förekommande, vilket motsäger den tidigare forskningen (se Palmer et al. 2014; 

Danielsson et al. 2016). Kanske beror dessa motsägelser på hur avhoppen definieras och mäts. 

Möjligen har den tidigare forskningen varit mer inkluderande i sin definition av avhopp 

medan respondenterna i föreliggande studie varit mer snäva i sin definition. Att 

programavbrott är mer vanligt förekommande i en öppen miljö (se Palmer et al. 2014; 

Danielsson et al. 2016) kan dock utifrån resultatet i föreliggande studie förklaras genom att 

den öppna miljön helt enkelt ger en större risk för att annat ska komma emellan behandlingen. 

Klienterna är inte ständigt övervakade som på anstalt och är därmed friare att leva sitt liv som 

de vill, vilket medför högre risk att återfalla i brott eller annat som kan initiera 

programavbrott. 

 

För- och nackdelar med den öppna miljön 

Resultatet visar att behandlingsprogrammen är utvecklade för att bedrivas i en öppen miljö. 

Programledarna upplever att den öppna miljön är positiv för behandlingen vilket även styrks 

av den tidigare forskningen (se Joy Tong och Farrington 2006). De faktorer som resultatet 

visar spelar in är att klienterna får möjlighet att träna på sina nya färdigheter i relation till de 

människor klienten behöver förhålla sig till i livet. Dock är den öppna miljön inte helt 

oproblematisk, vilket diskuteras i ovanstående stycke. De nackdelar som kommer med den 

öppna miljön är att klienten exponeras för fler frestelser än vad hen gör inom den slutna 

miljön, vilket även styrks av den tidigare forskningen (se McMurran & Theodosi, 2007). 

Likväl är dessa frestelser en nödvändighet för att klienten ska kunna arbeta med de hemläxor 

och färdigheter hen får från behandlingsprogrammet i hens verkliga miljö.  

 

Resultatet indikerar även att miljön inom en anstalt kan stå i vägen för behandlingsarbetet. 

Det går, utifrån resultatet, att ifrågasätta hur motiverade klienter inom anstalt är att förändra 

sitt tidigare beteende under behandlingen. Det ökade deltagande och den lägre avhopps-

frekvensen kan förstås som att klienter inom anstalt har ett behov av att komma bort från det 

vanliga “anstaltsspelet” och kanske därför söker behandling i högre utsträckning samt 

avbryter den i lägre utsträckning. Resultatet har visat vikten av att klienten befinner sig på rätt 

steg i den transteoretiska modellen för att behandlingsprogrammet ska ha önskvärd effekt, 

vilket kan bli problematiskt utifrån föregående resonemang. Vidare ställer den öppna miljön, 

utifrån föregående resonemang, högre krav på programledaren. De behöver ha en större 

förmåga att utveckla en god terapeutisk allians för att motivera klienterna att komma på 

avtalad tid samt genomföra de uppgifter som ingår i behandlingsprogrammet. Således blir 

studiens slutsats att den öppna miljön är problematisk både för klient och behandlare, men 

främst är den öppna miljön positiv för träningen och behandlingens slutliga effekt.    

 

Studiens styrkor och svagheter 

En av studiens styrkor är att den fokuserat på de kvalitativa aspekterna av frivård, något som 

saknats i den tidigare forskningen och som således kompletterar forskningsfältet istället för att 

bara replikera tidigare resultat. Genom denna ansats har studien kunnat ge djupare förståelse 

för hur behandlingsprogrammen fungerar inom Frivården i Örebro, utifrån programledarnas 

upplevelser, även om det är av undertecknades åsikt att dessa resultat behöver kompletteras 

med kvalitativ forskning inriktad på klienternas upplevelser. Studien har lokaliserat vissa 

delar av intresse för vidare studier, t.ex. den terapeutiska alliansen, motivationen och 

frivilligheten. Vissa förbättringsmöjligheter har också kunnat presenterats vilket bör ses som 

en styrka och det kan även vara en påbörjad grund för att utveckla det sociala arbetet inom 

Kriminalvården.     
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En av studiens svagheter är att resultatet baseras på svar från bara fyra respondenter från 

endast ett frivårdskontor. Fler deltagare hade kunnat ge ett fylligare och mer generaliserbart 

resultat och fler respondenter spridda över fler frivårdskontor hade kunnat visa om det fanns 

några organisationskulturella skillnader avseende programverksamheten. Alla svagheter 

kommer dock med styrkor, de facto att studien bara tittat på ett frivårdskontor öppnar för en 

möjlighet att se djupare på ett specifikt kontor istället för att hamna i resonemang om hur 

olika kontor skiljer sig åt blir det lättare att fokusera på behandlingsprogrammen och inte på 

organisationen.  

 

Förslag till framtida forskning 

Då den tidigare forskningen antingen varit av kvantitativ eller teoribildande karaktär och 

föreliggande studie riktat in sig på programledares upplevelser av behandlingsprogrammen 

vore det av intresse att titta på klienternas upplevelser av behandlingsprogrammen inom 

Frivården med en kvalitativ ansats. Detta skulle kunna bidra med en djupare förståelse för de 

problemområden som presenterats i föreliggande studie, vilket kan leda till att 

behandlingsprogrammen inom Frivården utvecklas för att, i ännu högre grad, passa varje 

klient. Den teoribildande forskningen (se Svensson, 2001) styrker denna efterfrågan. En sådan 

studie kan ge vidare förståelse för den terapeutiska alliansens, motivationens och 

frivillighetens betydelse för behandlingsprogrammens utfall och fullföljande utifrån 

klienternas upplevelser. Vidare kan den även belysa faktorer som utgör frestelser att återfalla i 

kriminalitet. Vi ser alltså en nytta med att se till klienternas upplevelser för att bilda en större 

förståelse för vad “rätt personer vid rätt tillfälle” innebär. 
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Bilaga 1 – Informations- samt samtyckesbrev 

 

 

Institutionen för 

Juridik, Psykologi 

och Socialt arbete     

Information- samt samtyckesbrev 

 

Hejsan! 

Vi är två studenter, Jennifer Eriksson och Viktor Olsson, som går sjätte terminen på 

Socionomprogrammet på Örebro Universitet. I vår utbildning ligger att skriva en C-uppsats. 

Vi har valt att skriva om behandlingsprogram i Frivården. Studien syftar till att undersöka hur 

programledare inom frivården upplever att behandlingsprogrammen fungerar inom frivård, 

med fokus på fullföljande, avhopp och risk för återfall. Vi vill därför genomföra intervjuer 

med programledare inom Frivården i Örebro. Intervjuerna beräknas ta mellan 45-60 minuter 

och vi skulle vara tacksamma om just du ville ställa upp! Studien följer vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer. För dig innebär detta att dina svar får en konfidentiell behandling och att du 

kommer att avidentifieras då intervjuerna anonymiseras i och med transkriberingen. Som 

respondent har du rätt att avbryta ditt deltagande när du vill, utan att ange anledning. Du 

erbjuds även att ta del av uppsatsen i sin helhet efter studiens färdigställande. Studien utförs 

under handledning av Universitetslektor Per-Åke Nylander. Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning Jennifer Eriksson och Viktor Olsson 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag till deltagande i föreliggande studie och att delar av svaren får citeras 

anonymt. 

 

______________________________  ______________________ 

Namn   Ort Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta undertecknad för vidare information och/eller för att ta del av resultaten. 

 

Jennifer Eriksson  Viktor Olsson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Inledning 

1. Kan du berätta lite om dig själv och hur det kommer sig att du arbetar inom 

Kriminalvården? 

 

2. Hur länge har du arbetat inom Frivården? 

a. Hur kommer det sig att du ville arbeta inom Frivården? 

 

3. Har du arbetat med frivård på något annat frivårdskontor?  

a. Om ja, vilket? 

b. Skiljde dem sig åt? Hur? 

 

4. Har du arbetat på anstalt tidigare? 

a. Om ja, vilken anstalt? 

b. Hur skiljer sig det arbetet mot det du gör nu? 

 

5. Hur länge har du arbetat med behandlingsprogrammen inom Frivården? 

a. Hur kommer det sig att du ville bli programledare? 

b. Har du arbetat med behandlingsprogram inom anstalt eller annan institution 

tidigare? 

i. Om ja, hur skiljer sig det arbetet mot det du gör nu? 

 

Hur behandlingsprogrammen fungerar 

6. Hur ser du på behandlingsprogrammen generellt? 

 

7. Vilka program leder du/har du lett inom Frivården (och/eller inom anstalt)? 

a. Hur skiljer sig programmen åt? 

b. Kan du beskriva de olika programmen? 

i. Beskriv deras syfte, pedagogik, uppbyggnad, antal deltagare, innehåll, osv. 

 

8. Vilka klienter påbörjar behandlingsprogram inom frivården? 

a. Hur väljs klienter ut? 

i. Hur kommer det sig? 

b. Är allt deltagande frivilligt? 

i. Hur kommer det sig? 

c. Finns behandling som del av påföljd? 

i. Om ja, hur blir det med frivilligheten? 

 

9. Vilket/vilka program som du leder/har lett tycker du fungerar bäst? 

a. Varför? 

b. På vilket sätt? 

 

10. På vilket sätt (ser du) påverkas klienterna av att delta i programmen? 

a. Vad är det som möjliggör förändringen? 

 

11. Märker du någon skillnad mellan klienter avseende hur de påverkas av programmet? 

- Kön – Ålder – Etnicitet – Missbruk – Typ av brottslighet  

- Hög- och lågriskklienter – Socioekonomiskt situation 
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Roller och klimat 

12. Vad har du för roll i behandlingen inom behandlingsprogrammet? 

a. Ser programledarrollen annorlunda ut i olika typer av program? 

b. Hur tror du att du som programledare påverkar klienterna som deltar i 

programmet? 

 

13. Vilken betydelse har klimatet i gruppen/mellan klient och programledare för 

programmens genomförande och syfte? 

a. Vad är ett bra respektive dåligt klimat? Beskriv. På vilket sätt är det bra/dåligt? 

b. Hur skapas ett bra klimat i gruppen/med klienten? 

c. Hur brukar klimatet vara? 

 

Öppen miljö 

14. Behandlingsprogrammen inom Frivården skiljer sig ju åt i relation till de på anstalt i och 

med att de tar plats i en öppen miljö. Vad tror du detta har för påverkan? 

 

15. Kan du se några fördelar, för klienten, med en öppen miljö?  

a. Om ja, vilka? 

 

16. Kan du se några nackdelar, för klienten, med en öppen miljö?  

a. Om ja, vilka? 

 

17. Finns det andra för- och nackdelar med att bedriva behandlingsprogram i öppen miljö? 

 

18. Tycker du att programverksamheten inom Frivården skulle kunna förbättras? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

b. Om nej, vad gör att programmen fungerar bra som det är nu? 

 

Fullföljande och avhopp 

19. Hur vanligt upplever du det är med avhopp från behandlingsprogrammen? 

 

20. Går det att förutspå vilka som kommer att hoppa av?  

a. Om ja, hur då? 

 

21. Vad tror du påverkar om klienter fullföljer program eller inte? 

- Ogillar/förstår inte programinnehåll – Svårt att närvara 

- Livshändelser(jobb/sjukdom) – Organisatoriska skäl 

 

22. Händer det att klienter som avbrutit ett program återkommer i ett senare skede, eller 

påbörjar ett annat program? 

 

23. Vilka positiva effekter kan fullföljandet av ett behandlingsprogram få för klienten? 

a. Hur då? 

b. Är det olika för olika program? Beskriv. 

 

24. Vilka negativa effekter kan fullföljandet av ett behandlingsprogram få för klienten? 

a. Hur då? 

b. Är det olika för olika program? Beskriv. 

 

25. Hur upplever du att återfallsrisken påverkas av fullföljandet av ett program? 
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a. Hur då? 

b. Är det olika för olika program? Beskriv. 

 

26. Vilka positiva effekter kan avbrytandet av ett behandlingsprogram få för klienten? 

a. Hur då? 

b. Är det olika för olika program? Beskriv. 

 

27. Vilka negativa effekter kan avbrytandet av ett behandlingsprogram få för klienten? 

a. Hur då? 

b. Är det olika för olika program? Beskriv. 

 

28. Hur upplever du att återfallsrisken påverkas av avbrytandet av ett program? 

a. Hur då? 

b. Är det olika för olika program? Beskriv. 

 

Avrundning 

29. Är det något övrigt du vill tillägga? 
 

 
 

 

 

 


