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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ur klientperspektiv studera frigivningssituationen. Första 
frågeställningen är vilka positiva och/eller negativa omständigheter som kommer fram om 
frigivningsarbetet. Den andra frågeställningen är vad som behöver förändras för att skapa 
bättre förutsättningar för att frigivningsarbetet ska förebygga återfall i brott. Studien har 
genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med klienter samt en person med lång 
yrkeserfarenhet inom kriminalvården. Resultatet visar att frigivningsarbetet inte fungerat 
tillfredsställande. Detta har enligt klienterna sin grund i bristande samverkan mellan klient, 
Kriminalvård och övriga samhällsaktörer. Klienterna menar även att deras egen vilja är 
grunden för förändring men att det kan behövas hjälp att väcka den. Nästa steg är att se till att 
den nykterhet och vilja som uppnåtts under anstaltstiden inte raseras direkt efter frigivningen. 
Detta är en reell risk som har beskrivits både i intervjusvaren och i tidigare forskning. Det 
innebär en paradox att ena dagen vara institutionaliserad intagen till att som frigiven förväntas 
ta ansvar för sitt liv på alla plan. Frigivningsprocessen är inte avslutad i och med att klienten 
lämnar anstalten. Det frigivningsarbete som kvarstår behöver förbättras. Ett förslag som 
presenteras i intervjusvaren är inrättandet av ett mellansystem i form av kommunalägt boende. 
Kriminalitet är ett symtom på samhällsproblem likväl som det har individuella orsaker. I den 
tidigare forskningen och i intervjusvaren framtonar dock en bild av hur klientens vilja till 
förändring hindras av den ram samhällssystemet skapar. Det är i första hand på samhällsnivån 
som förbättringar behövs.  
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Abstract 

The purpose of this study is to from a client point of view study the release process. The first 
issue is which positive and negative aspects on the release situations that are revealed trough 
the interviews. The second issue is which changes that are needed to improve the conditions 
for the release work to be crime preventive.  The study has been performed by means of 
qualitative interviews with clients, and one person with a long professional experience of 
treatment of offenders. The results show that the release work has generally not been 
successful. This is, according to the clients, due to a lack of cooperation between the client 
and the authorities. The clients also mean that their own motivation is the base for change, but 
that they may need help to mobilize the motivation.  The next step is to se to that the 
soberness and the motivation obtained during the time in prison is not destroyed shortly after 
release. This is a significant risk that has been described both in previous research and by the 
interviewees. It is a paradox to from one day as institutionalised to the next day as released be 
expected to take responsibility for all aspects of life.  The release process is not finished when 
the prisoner leaves the prison.  The subsequent release work needs to be improved. A 
possibility that came up during the interviews is to set up a post-release system in the form of 
apartments owned by the local authorities. Crime is a symptom of both social system 
problems and personal problems. However, both the previous research and the result of this 
study show a tendency that the client’s will to change often meets hinders caused by the social 
systems. It is on the social system level that improvements in the first place are needed.   
 
 
 
 
Keywords: parole, release, recidivism, criminality 
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Introduktion 
Fängelsestraff på vatten och bröd upphävdes år 1884 som ett svar på kraven att reformera 
fångvården. Istället introducerades idéer om att intagna skulle återanpassas genom stöd och 
hjälp såväl inom som utom anstalterna. Idag är Kriminalvårdens främsta mål att bedriva 
brottspreventivt arbete, förebygga återfall i brott samt att öka tryggheten i samhället. 
Kriminalvårdens grundtanke är att fängelsestraff ska undvikas då det innebär hinder för ett 
senare liv i frihet. För dem som ändå blir dömda till fängelsestraff är frigivningsarbetet en 
viktig del i brottspreventionen (KVV 2005).   
  
Frigivningssituationen innefattar mer än det ögonblick den intagne kliver över anstaltens 
tröskel och blir frigiven. Frigivningsarbetet, som är den praktiska delen i 
frigivningsprocessen, börjar redan vid val av anstaltsplacering och pågår fram till att personen 
varit frigiven en tid och påbörjat återuppbyggnaden av sitt liv. Någon generell beskrivning av 
frigivningssituationen kan inte göras då den realiseras på lika många sätt som det finns 
frigivna klienter. Beskrivningen av frigivning som fenomen ser olika ut beroende på vem man 
frågar, vilken roll och erfarenhet den personen har om ämnet. Ofta är det samarbetet mellan 
individ och myndigheter som relateras, vilket kan bero på att det traditionellt finns en polaritet 
mellan den dömde och rättsväsendet/sociala myndigheter. 
 
Kriminalvårdens vision ”Bättre ut”, innebär att när den intagne friges ska han vara bättre 
rustad för ett liv i frihet än när han blev gripen. Målet är att tillföra den intagne färdigheter, 
kunskaper eller tankemönster som kan underlätta förändring. Grunden för detta 
förändringsarbete bör finnas i samarbetet mellan kriminalvårdens grenar (anstalt, häkte, 
frivård) och andra organisationer och myndigheter. Brister inom detta samarbete 
drabbar såväl de intagna som medborgarnas trygghet (BRÅ 1998:6). Planering av 
frigivningsarbetet börjar redan vid val av anstaltsplacering. Där tas det hänsyn till avstånd till 
hemorten vilket har betydelse för anhörigbesök och kontakter med arbetsgivare. Klienten gör 
tillsammans med kontaktperson på anstalten en verkställighetsplanering (VSP), där den 
intagnes sociala situation inventeras avseende ekonomi, familj, boende, eventuellt missbruk, 
behov av utbildning eller behandling och hälsa. VSP:n ligger sedan till grund för 
frigivningsförberedelserna. Under hela verkställigheten finns olika personer och 
myndighetsrepresentanter för att hjälpa den intagne. Den intagnes motivation och intresse till 
förändring styr mängden och innehållet av insatserna. Vanligen sker frigivning på 
förmiddagen och den intagne ska då vid behov ha fått, från socialtjänsten eller anstalten, 
lämpliga kläder för årstiden, frigivningsbidrag och resa till hemorten (KVV 2005). 
Frigivningsarbetet utgår från normaliseringsprincipen som innebär att den dömde ska 
omfattas av samma rättigheter som innan domen. Kriminalvården tar inte över andra 
myndigheters ansvarsområden, till exempel socialtjänstens, utan den dömde får kontakta 
berörd myndighet för stöd. Trots normaliseringsprincipen visar forskning att diskriminering 
beträffande de grundläggande rättigheterna sker för frigivna personer. Kontinuerlig 
samverkan mellan individnivå, myndighetsnivå och den övergripande samhällsnivån är en 
förutsättning för en fungerande frigivningssituation. Detta brister dock på alla plan idag vilket 
medför uppenbara problem för klienten (Nilsson & Tham 2003). 
 
Det finns omfattande forskning om orsakerna till att en person från början blir kriminell, men 
mindre om vad det är som gör att individen bibehåller ett kriminellt beteende. Andershed 
(2001) skriver att både forskning och behandling av antisocialt och kriminellt beteende har 
styrts av tanken att den kriminella gruppen är homogent sammansatt. Senare forskning visar 
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däremot på stora skillnader när det gäller biologiska, psykologiska och sociala karaktäristika. 
Fler forskare instämmer i detta och menar även att orsakerna till brottslighet finns på 
makrostrukturell samhällsnivå, i närsamhället samt på individnivå (BRÅ 2001:15). 
 
Det brottsförebyggande arbetet angår oss alla och medborgerligt initiativ och engagemang 
behövs. Vanligen är det ändå polis, åklagare, domstolar och kriminalvård som åberopas i 
åtgärdssammanhang, men även den generella välfärdspolitiken, såsom bostadspolitik, är 
involverad. Uppmärksamhet behövs på de praktiska konsekvenser som samhällsutvecklingen 
och politiska beslut innebär. Till exempel har det konstaterats att fängelsestraff inte är en 
framgångsrik metod när det gäller att avskräcka från brott eller att förebygga återfall i brott. 
Därför har det genom lagstiftning utökats möjligheter att söka elektronisk övervakning. Den 
så kallade bojan innebär långtgående frihetsinskränkning utan att den dömde tas in i anstalt 
(Justitiedepartementet Ds 1996:59).  
 
Under 1970-talet ställdes frågan ”Does nothing work” inom Kriminalvården. Genom studier 
visade det sig då att så gott som inga rehabiliteringsinsatser inom Kriminalvården hade positiv 
effekt mot återfall i brott. Detta beska piller rörde om i behandlingsvärlden och flera studier 
utfördes för att se om detta verkligen var fallet. En slutsats av dessa studier presenterades 
under början av 1990-talet där det framkom att de flesta program, byggda på social 
inlärningsteori, hade det gemensamt att de påverkade den intagnes sätt att tänka. Detta ledde 
till en fortlöpande förändring i sättet att arbeta med de intagna för att minska risken för 
återfall (Chavaria 1997). 
 
Sammanfattningsvis strävar Kriminalvården i frigivningsarbetet dels efter samverkan med 
andra myndigheter, och dels mot att förändra och stödja individen så att återfall i brott 
förhindras. För att få reda på hur det fungerar i praktiken riktar sig denna studie till den 
huvudsakliga målgruppen för frigivningsarbetet, klienterna och deras beskrivning av 
frigivningssituationen.  

Syfte  
Syftet med studien är att studera frigivningssituationen ur ett klientperspektiv. 

Frågeställning 
Syftet konkretiseras med följande frågeställningar 

- vilka positiva och/eller negativa omständigheter kommer fram om frigivningsarbetet. 
- vad behöver förändras för att skapa bättre förutsättningar för att frigivningsarbetet ska 

förebygga återfall i brott. 
 

Avgränsningar 
Den genomsnittlige svenske fången är man, lågutbildad och missbrukare. Då denna 
undersökning är begränsad till att gälla män som någon gång varit dömda till fängelsestraff, 
benämns klienterna/intagna som han i texten. Dock gäller en del av de refererade studierna 
såväl män som kvinnor. Att jämföra statistik mellan olika länder innebär problem då olika 
klassificeringar gäller avseende ålder, säkerhetsklasser och brottstyper. Studierna ger ändå en 
beskrivning lämpad för diskussion om än inte med absolut jämförbarhet. Hänsyn till genus 
eller etnicitet har inte tagits i undersökningen. Perspektivet i denna uppsats är inte 
brottsoffrens, samhällekonomins, behandlingsmodellernas eller unga lagöverträdares, utan det 
är på klientens perspektiv som fokus ligger.  
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Begreppsdefinitioner 
• Frigivningsprocessen avser här hela processen från planering av frigivning till 

uppbyggnaden av ett liv i frihet. 
• Frigivningsarbetet avser det arbete som klienten och kriminalvården i samarbete med 

andra myndigheter utför under frigivningsprocessen. 
• Frigivningssituationen avser här de delar som finns representerade i intervjuguide och 

de svar som respondenter och informant lämnat samt tidigare forskning. 
• Villkorlig frigivning: innebär att den dömde friges från anstalt efter två tredjedelar av 

strafftiden, men med kvarstående prövotid och inte före en månad. Om den frigivne 
begår nya brott under prövotiden kan den villkorliga friheten förverkas och personen 
återintas i anstalt. Den frigivne kan få övervakning om behov finnes för att förebygga 
återfall i brott (BRÅ 2000:20).  

• Programverksamhet på anstalt: den grundläggande definitionen för brottsrelaterade 
program är att verksamheten ska vara strukturerad, schemalagd och uppföljningsbar. 
Målgruppen ska vara definierad, väl avgränsad och insatserna ska anpassas utifrån 
klientens kriminogena behov, brottets särart samt återfallsrisk. Målet är att tillföra 
klienterna nya kunskaper, insikter och/eller ett förändrat beteende för att motverka 
återfall i brott (Långström & Sjöstedt 2000). Alla nationella program granskas av en 
ackrediteringspanel som ska avgöra programmets effektivitet och vidare användning 
(KVV 2005). 

• Lekmannaövervakare: klienter som är villkorligt frigivna står oftast under 
övervakning, vilket innebär att det finns en särskilt utsedd övervakare till varje klient. 
Ambitionen är att denne ska vara en lekmannaövervakare, en vanlig medborgare som 
ansetts lämplig för uppdraget och kan finnas tillhands även efter kontorstid. Relationen 
mellan klient och övervakare är den viktigaste delen i motivationsarbetet till att 
klienten ska leva ett liv utan brott och missbruk (KVV 2005) 

• Intensivövervakning utsluss, IÖV- utsluss, Intagna med 18 månaders fängelse eller 
mer kan söka om att få avtjäna de sista 6 månaderna före villkorlig frigivning genom 
intensivövervakning. Detta innebär att den intagne förses med fotboja som sänder 
signaler till en centraldator. Ett schema läggs upp för inne och utevistelser. Vid 
differenser i detta larmas jourhavande frivårdstjänsteman (KVV 2005). 

• Säkerhetsklasser: Anstalterna är indelade i säkerhetsklasser I-IV, där klass I anstalt har 
högsta säkerhet och klass IV är öppna anstalter utan egentliga rymningshinder 
(Nilsson & Tham 2003).  

 
 

Tidigare forskning 
Frigivningssituationen omfattar långt mer än själva frigivningsögonblicket. 
Frigivningsarbetets innehåll beror på klientens behov av insatser och därför finns det 
anledning att beröra orsakerna till att en person begår brott. Orsakerna kan kopplas till 
klientens hela historia, avseende sociala, biologiska, och psykologiska faktorer. Därför följer 
här en bred genomgång av tidigare forskning. De två första studierna ger en översiktlig 
framställning av frigivningsarbete i Sverige. De sex påföljande internationella och nationella 
studierna visar på tänkbara faktorer för återfall i brott och exempel på kriminalvårdens 
åtgärdsprogram i Storbritannien, Australien och Sverige. Rubrikerna är titeln på aktuell 
rapport/artikel. 
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Från anstalt till livet i frihet  
Brottsförebyggande rådet beskriver i studie nummer 20 (BRÅ 2000:20) att många intagna vid 
frigivning står inför en svår social situation, särskilt avseende bostad, sysselsättning och 
ekonomi och därav är återfallsfrekvensen är hög. Rapporten visar att över två tredjedelar av 
den undersökta gruppen hade missbruksproblem. Under anstaltsvistelsen ska den intagnes 
behov av frigivningsförberedelser fastställas och planeras. Detta arbete brister då knappt 
hälften av de intervjuade intagna omfattades av en behandlingsplan. Det påvisades även 
brister i dokumentation om genomförda insatser samt att flertalet av de intagna inte varit 
delaktiga i planerandet. På senare år har brotts- och missbruksprogram prioriterats på 
anstalterna, men även här ser det olika ut beroende på anstalt. Underlättande vid övergång till 
samhället är successiv utslussning genom de två utslussningsmetoderna, 34 § KvaL (Lagen 
om Kriminalvård i anstalt) och frigång 11 § KvaL.  34 § innebär att den intagne vistas utanför 
anstalt, vanligen i slutet av strafftiden på behandlingshem. 11 § innebär möjlighet till arbete, 
studier, eller behandling utanför anstalt under dagtid. Även genom 14 § (KvaL) aktiviteter, 
som innebär utevistelse för fritidsaktiviteter, ska den intagne lättare kunna anpassas till 
samhället efter frigivning. Permissioner är ett annat utslussningsinstrument som dock 
omgärdas av stränga kvalifikationsregler. Rapporten visar att 72 % av de intagna ansåg att de 
inte genomgått successiv utslussning (BRÅ 2000:20). 
 
Samma studie visar att den grupp som det funnits minst möjlighet att hjälpa är högt 
brottsbelastade med korta strafftider, detta beroende på att tiden i anstalt var för kort. När det 
gäller långtidsdömda bedömer BRÅ att för de intagna bör finnas former att träna sig inför det 
liv som de ska friges till. Givetvis ska detta utformas med hänsyn till säkerhetsaspekterna. 
Den övergripande bilden visar att det sociala nätverket glesnar ut under anstaltsvistelsen. 
Möjligheten att ha frigång till sitt arbete eller påbörja aktiviteter i sin hemkommun är 
avhängigt anstaltsplacering. Tidigare flyttades den intagna till en öppen lokal anstalt i slutet 
av strafftiden. Men då flera av dessa har lagts ned har denna möjlighet försvårats. Ett resultat 
från rapporten påvisar att ju högre motivation den intagne har, desto mer hjälp får han. Detta 
kan förklaras med att kontaktmännen följer upp den motivationen och är mer benägna att 
bistå. En annan förklaring kan vara att de mindre motiverade intagna även är mindre benägna 
att erkänna att de fått hjälp, och ger på så sätt förnuftsskäl för sig själva att fortsätta begå 
brott. Avslutningsvis konstateras att själva frigivningsdagen behöver planeras noga för att den 
intagne inte genast ska återfalla i brottslighet (BRÅ 2000:20). 

Inför frigivningen. Livssituationen inför frigivningen och egenbedömning 
av framtida återfall 
Rydén-Lodi (2005) konstaterar i sin studie att det inte finns mycket forskning om varför en 
del gravt kriminella upphör med sin brottslighet och vilka livsfaktorer som har betydelse för 
detta vid frigivningen. Det som i tidigare studier visat sig ha betydelse för upphörande med 
kriminalitet är; att undvika kontakt med andra kamratgäng eller familjemedlemmar med 
negativt inflytande, en längtan med åren efter nära sociala relationer, meningsfullt arbete och 
fritidsaktiviteter samt mognad att göra nödvändiga val för att sluta med alkohol-, 
drogmissbruk. I denna undersökning placerade 46 % av de intervjuade intagna pågående 
missbruk på första plats för brottsåterfallsrisker. På tredelad andra plats med 12 % vardera låg 
att inte ha arbete, dålig ekonomi samt olovliga körningar. Den tredje platsen består av 10 % 
som anger bostadsproblem. Andra riskfaktorer är avslutad relation, ensamhet, humöret, behov 
av spänning och avslutningsvis konstaterar några män att allt kan vara en riskfaktor (Rydén-
Lodi  2005). 
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Rydén-Lodi (2005) följde efter tre år upp de 100 intervjuade intagnas situation genom 
indelning i olika återfallsgrupper. Nio personer hade varit helt brottsfria under perioden, 11 
män hade domar som inte innehöll fängelsestraff, 4 män hade dömts till1-3 fängelsedomar 
plus andra påföljder och 27 män klassades under allvarlig recidivism. En av dessa 27 män 
hade 8 fängelsedomar under perioden plus andra påföljder. Sex män ur den ursprungliga 
gruppen av 100 intagna hade avlidit. När det gäller en jämförelse mellan 
”ytterlighetsgrupperna”, brottsfria och allvarlig recidivism framkommer signifikanta 
skillnader i boendesituation och kvalitet i relationer till fördel för de brottsfria. Ett stort antal 
studier har visat att avsluta missbruk är nödvändigt för att upphöra med kriminalitet. 
Samtidigt ska vägas in att vissa använder droger som självmedicinerig för att må bra, vilket 
innebär en problematik för sig. Förutom faktorer som missbruk, stöttande socialt nätverk och 
bostad, tillkommer att en förändring av individens värderingar mot lagliga normer är 
nödvändigt för att minska risken för återfall (Rydén-Lodi  2005).  
 
Den ovan refererade studien som Rydén-Lodi presenterade år 2005 föregicks av rapporten 
”Återfallsförbrytare - vilka var de? Några bakgrundsfaktorers inverkan på återfall i brott.” 
(Rydén-Lodi, af Klinteberg & Stattin 2005). Den rapporten visade att för varje ny vistelse i 
fängelse ökar risken för återfall. De intervjuade i denna undersökning hade debuterat i brott 
mellan 5-31 års ålder.  Den vanligaste drivkraften var spänning och pengar. 98 % av männen 
har använt droger någon gång och merparten använde det fortfarande frekvent. De män som 
hade flest domar bakom sig vid studiens början visade sig även få flest återfall. En skillnad 
som visade sig mellan återfallsförbrytarna och de som avbrutit sin kriminella karriär är att de 
som upphört hade mindre kontakt med belastade vänner avseende missbruk och kriminalitet 
och prioriterade nära och goda relationer. Författarna ställer en avslutande fråga om någon bör 
friges utan att ha en bostad (Rydén-Lodi, af Klinteberg & Stattin 2005). 

The role of life experiences in the continuation of the adult criminal 
career.  
Marc & Marc (1996) har tittat på hur familjebildning, arbete, fängelsevistelse och 
drogmissbruk kan påverka risken för återfall i brott. Studier visar att sammanboende med 
partner ökar risken för brottsligt beteende i åldern 18-21, för att därefter ha motsatt effekt. Det 
finns forskare som menar att ålder i sig har effekt helt enkelt genom att man med ökad ålder 
automatiskt avstår från brott, oavsett livserfarenheter. Sedan finns det, enligt Marc & MArc 
(1996) forskare som menar att det är just livserfarenheterna som avgör om man kan avstå 
brott eller inte. Aspekterna är många och även tanken att det helt enkelt skulle bli tråkigt att 
begå brott har presenterats. Detta skulle då grunda sig i konstaterandet att det mesta vi 
människor gör är av kortlivad karaktär. Angående äktenskap så kan man inte säga något om 
dess effekt utan att höra efter hur relationen är beskaffad. En relation innebär inte automatiskt 
en trygghet, utan kan tvärtemot innebära problem. Den som arbetar har mindre tid att begå 
brott, mer att förlora på att bli gripen, har inkomst och riskerar inte att utsätts för 
brottstillfällen. Forskarna pekar dock på svårigheterna i att avskärma olika variabler och att 
kunna fastställa dem statistiskt. Den slutsats de drar från sina resultat är att ju tidigare det 
inträffar sociala förändringar som exempelvis giftermål (efter 21 års ålder), anställning eller 
drogavvänjning, desto kortare blir den kriminella karriären (Marc & Marc 1996). 

A perspective on Policy and Practice in the Re-integration of offenders.    
Burns (1998) menar i sin studie att programverksamhet innebär att söka täcka in både 
behandlingstanken och skapandet av möjligheter för återintegrering. I Storbritannien är 
arbetslösheten koncentrerad till unga män och vissa bostadsområden. Detta får effekt på hur 
de unga männen ser på framtiden och sin roll som arbetare, familjebildare och deltagande 
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medborgare i samhället. Den höga arbetslösheten ökar kriminaliteten och minskar 
möjligheterna till återintegration av förbrytare. National Association for Care and 
Resettlement of Offenders (NACRO) i Storbritannien har varnat för detta och menar att det är 
ett problem spritt över hela Europa. NACRO är en icke-statlig frivillig organisation som 
motverkar social utestängning. De hjälper i samarbete med myndigheter till med boende, 
arbete, frigivningsförberedelse samt uppföljning av den. Dessutom arbetar NACRO också 
politiskt med information till alla samhällsnivåer om kriminalitet som fenomen (Burns 1998). 
 
Burns (1998) skriver vidare att kriminologer i Storbritannien har uppmärksammat att 
genomsnittsåldern för brott har höjts från 14-15 år till 21 år. Tidigare har ungdomar begått 
brott i tidiga tonåren, men sedan mognat från det. Så är det inte längre utan nu fortsätter 
ungdomarna begå brott in i vuxenstadiet. Den intressanta frågan är då om det traditionella 
kriminalvårdssystemet fortfarande är adekvat. I Storbritannien fokuseras nu på tidiga insatser 
för unga lagöverträdare, bland annat med att konfrontera förbrytare med det ansvar de själva 
har för sina handlingar. NACRO poängterar ”The 3 R:s´”; Responsibility, Restoration och Re-
integration (ansvar, återställande, återintegrering). Forskning visar att en anställning minskar 
risken för återfall i brott med över 30 %. För de som genomgått beteendemodifierande 
program eller färdighetsprogram minskade risken med 20 %. Som kontrast kan nämnas de så 
kallade Bootcamps som visade sig öka risken för återfall. Arbetsträningen inom anstalt är 
oftast väsensskild från yrkesarbete i samhället, då arbetstimmarna är färre, ansvarsdelen lägre, 
och det uppfattas mer som ett tidsfördriv av de intagna. I Tyskland har man infört ”riktiga 
löner” som gör att den intagne kan tjäna ihop pengar även till sin familj på utsidan. Detta för 
att kunna få ett samband mellan arbete och att försörja sig själv och sin familj. När det gäller 
utvärdering av programverksamhet ska man minnas att utfallet (återfall eller inte) även beror 
på övriga faktorer som nämnts ovan. Studier visar att deltagande i program totalt sett minskar 
risken för återfall i brott, men att programmen i sig inte hjälper om det inte finns motsvarande 
möjligheter i verkligheten för återintegrering. NACRO har även påvisat att 56 % av de 
intagna har svåra läs- och skrivsvårigheter som underminerat deras möjligheter att leva ett 
laglydigt liv (Burns 1998). 
 

Cognitive Skills Training in the Western Australian Prison System. 
Rapport nummer 23 från Office of the Inspector of Custodial Services (2004:23) beskriver 
programverksamhet inom Australiens Kriminalvård. Ett utvecklande steg i den Australiska 
kriminalvården är RR program (Reasoning and Rehabilitation) för klienter och ISTP 
(Interpersonal Skills Training Program) för personalen. Dessa program har utvecklats ur 
Cognitive Skills som är designat för att hjälpa klienter att förstå sitt beteende, öka sin förmåga 
till problemlösning, konfliktlösning och kommunikationsförmågan. Motsvarande finns 
sålunda även för personalen. Teoretiskt bygger den på social inlärningsteori vilken betonar 
sambandet mellan tanke och handling. Programmet framtogs i Kanadas anstalter och studier 
(utförda av programmakarna själva) visade först på goda resultat. Vid noggrannare påseende 
gällde de goda resultaten företrädesvis dem som bedömts som låg-risk förbrytare.  I RR 
programmen poängteras att programverksamheten får bäst effekt om de intagna får lära sig 
det de behöver på plats, som ”alldagligt liv- träning” ungefär. Många klienter saknar 
kunskaper om hur man beter sig på en restaurang, hur betalar man räkningar eller hur man gör 
på ett bibliotek. En variant av RR, STOP (Straight Thinking on Probation) visade sig ha den 
positiva effekten att de registrerade återfallen avsåg mindre allvarliga brott än i 
kontrollgruppen (Office of the Inspector of Custodial Services  2004:23). 
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I rapporten (Office of the Inspector of Custodial Services  2004:23) konstateras att i 
Storbritannien har kriminalvården minskat användandet av Cognitive Skills program då de 
inte givit entydiga positiva resultat. Resultatsträvan i sig antas bero på att Cognitive Skills 
kommit efter ”What Works” vågen. Denna innebar att kraven på ackreditering ökat och detta 
förfarande riskerar att snabba på uteslutandet av program som inte fungerar enligt ”valuta för 
pengarna modellen” (a.a. 2004:23). 
 
I Australien används Cognitive Skills inte med förebyggande av återfall i brott som det 
primära målet, utan mer för att den intagne helt enkelt ska klara av fängelsevistelsen (Office 
of the Inspector of Custodial Services Report 23  2004:23). Den intagne ska inte skada sig 
själv eller begå självmord. Målet är även att den intagne ska bli mer foglig att arbeta med och 
lättare kunna ta till sig anstaltens övriga verksamheter, som exempelvis utbildning. Klienten 
ska lära för livet. Frågan ställs då om denna strävan efter ett lärande livet går att legitimera då 
det inte är möjligt att redovisa kvantitativa data om dess resultat. De intagna anser i vart fall 
att stämningen förbättras mellan såväl intagna som i relationen till personalen. Rapporten 
presenterar slutsatsen att det inte spelar någon roll hur bra ett program är om man inte beaktar 
helheten och risken för social utestängning, som är ett paraplybegrepp omfattande utbildning, 
arbete, drogmissbruk, hälsa, attityder, boende, familjenätverk, ekonomi och livsfärdigheter 
(Office of the Inspector of Custodial Services Report 23  2004:23).  

Anstalt och empowerment. Tre försök till bättre frigivning  
Heule (2005) beskriver i denna rapport projektet Bättre frigivning som bedrivits i Sverige 
mellan 2002-2005 inom ramarna för EQUAL- vilket är ett program inom den Europeiska 
socialfonden. I denna studie har de intagna själva berättat om hur de ser på sina behov inför 
frigivning.  EQUAL - programmet påbjuder bland annat att empowerment/delaktighet ska 
prägla arbetet. Den gemensamma målsättningen för bättre frigivning i Sverige är att 
klienternas egna resurser tillvaratas och förstärks. Ett annat omfattande mål är att samverkan 
mellan myndigheter, organisationer, ideella föreningar, företag med flera ska stärkas för att 
möjliggöra kontinuitet och kompetens under frigivningsprocessen (Heule 2005). 
 
Återkommande i rapporten (Heule 2005) är den skillnad mellan personalens och de intagnas 
berättelser om vad fängelse egentligen innebär. Fängelser som totala institutioner betraktat, 
fungerar mer som förvaringsinrättningar enligt de intagna, medan anstaltspersonalen 
framhåller att de arbetar med behandlingsmetoder. Det finns uppenbara motsättningar i den 
rådande tidsandan då individernas egenmakt och personlig autonomi poängteras, samtidigt 
som straffmätningsbestämmelserna skärps. Paradoxen blir än tydligare då anstaltsplaceringens 
inbyggda krav på självutplåning, plötsligen kastas om till att personen vid frigivning ska vara 
en ansvarsfull medborgare. De intagnas slutsatser om vad som behöver förbättras i 
frigivningssituationen avser; formerna för kontakter med sociala myndigheter, möjligheter till 
arbete, bostad och kontakter med ett socialt nätverk. De intagna efterlyste även en rimlig 
möjlighet att kunna förbereda sin frigivning i god tid innan frigivningen. När det gäller arbetet 
med att främja empowerment har det sett olika ut på de tre anstalterna där projektet bedrivits. 
Praktiska hinder uppstår i att stärka klienternas egenmakt genom de säkerhetsaspekter som 
omgärdar verksamheten. Angående gruppverksamhet på anstalterna finns det en ingrodd 
misstänksamhet mot detta från anstaltspersonalen, då det finns risk att samarbetet mellan 
gruppen intagna och personalgruppen försvåras. Heule (2005) konstaterar avslutningsvis att 
sättet att arbeta med empowerment kommer att ta tid och en omfattande diskursändring krävs. 
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Fångars levnadsförhållanden. Resultat från en levnadsnivåundersökning 
Nilsson & Tham (2003) redovisar i sin rapport statistiska resultat från jämförelsen mellan 
fängelsedömdas situation och normalbefolkningens. År 1997 dömdes 13 408 personer till 
fängelse varav 9112 togs in i fängelse, resterande fick alternativpåföljder. Ett tydligt samband 
mellan socialklasser finns, men inte anmärkningsvärt och författarna menar att detta även kan 
bero på skillnader i risk att lagföras för brott. Däremot finns stora skillnader i 
hemförhållandena mellan intagna och normalbefolkningen när det gäller faktorer som hjälp 
med läxor, ekonomiska svårigheter, enföräldersfamilj, allvarliga slitningar eller sjukdom i 
familjen eller missbrukande föräldrar (Nilsson & Tham 2003). 
 
Mot bakgrund av att flertalet intagna är lågutbildade är utbildningsbehovet stort. 
Undersökningen visar att 37 % av de intervjuade intagna genomgick någon utbildningsform 
inne på anstalt (Nilsson & Tham 2003).  Strafftiden inverkar på om man hinner genomföra en 
utbildning. Intagna efterlyser ökade möjligheter till studier samt bättre kvalitet på denna. 
Andelen arbetslösa är 37 % bland intagna och 12 % i normalbefolkningen. När det gäller 
ekonomi säger 22 % av intagna att de under det senaste året i frihet varit tvungna att begå 
brott för att få pengar till mat/hyra. En tredjedel (35 %) av alla intagna kategoriseras som 
personer i ekonomisk kris. Skulder på genomsnittligen 125 000 har så gott som alla 
intervjuade intagna i undersökningen och 10 % har skuld på 1000 000 kr eller mer. När det 
gäller boende bestäms detta i stort av ekonomiska resurser och 15 % var bostadslösa före 
frihetsberövandet. Fängelsestraffet i sig kan leda till att man förlorar bostaden (ekonomi, nya 
familjekonstellationer) och hälften av dem som hade bostad innan kommer inte att kunna 
flytta tillbaka (Nilsson & Tham 2003). 
 
Rapporten (Nilsson & Tham 2003) visar fortsättningsvis att när det gäller relationer uppger 
två tredjedelar att de har icke kriminella bekanta som de umgås med i stort sett dagligen. Av 
intagna är det 42 % som själva anser att de har alkohol-, drogrelaterade problem och enligt 
skattningar på kriminalvården är det ca 60 % som har ett känt missbruk. Den psykiska hälsan 
är sämre hos intagna enligt de uppgifter som framkommer, 10 % av dem anser sig ha psykiska 
besvär, jämfört med 2 % av normalbefolkningen. Det handlar ofta om sömnproblem, 
depression och ångest, vilket frihetsberövandet i sig kan antas bidra till. När det gäller 
politiska resurser avses individens förmåga att tillvarata sina intressen och rättigheter i olika 
situationer. Det är en större andel av intagna än jämförelsepopulationen som kan författa en 
skrivelse till en myndighet, 82 % jämfört med 74 %. Kanhända beror detta på skillnader i 
varianter av myndighetskontakter. Valdeltagandet är dock lägre hos intagna, 28 % jämfört 
med 72 % i normalbefolkningen. Sammantaget visar undersökningen på en försämring av 
intagnas levnadsförhållanden jämfört med en motsvarande undersökning från1960. 
Försämringen gäller även jämfört med normalbefolkningen En fjärdedel av intagna 
rapporterar fler än tre välfärdsproblem medan endast 1 % av normalbefolkningen rapporterar 
fler än tre välfärdsproblem. De intagna definieras därför som en marginaliserad och socialt 
utestängd grupp. Orsak och verkan till detta torde ha ett dubbelriktat perspektiv med undantag 
för uppväxt som föregår fängelsevistelsen i tid. Orsaksfrågan mellan levnadssituation och 
brott är dock inte relevant i jämförelse med fokus på vad man ska göra åt dessa brister som 
framkommit. Det är resurserna för förbättring som behöver lyftas fram, inte skuldfrågan 
(Nilsson & Tham 2003). 

Överlevnad och förändring. Vardagsliv och behandling av 
sexualbrottsdömda på Skogomeanstalten. 
Denna rapport är skriven av Månsson, Hedin, Kuosmanen & Lindholm (2002). De konstaterar 
att det i praktiken är kontaktmannen på anstalten som i tät kontakt med den intagne ska 
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förbereda frigivningen genom behandlingsplanering avseende permissioner, frigång och 
behandling utanför anstalten. Den intagne kan även få besök på anstalten inför frigivningen, 
av socialsekreterare och arbetsförmedling. Under senare delen av anstaltsvistelsen vanligen 3-
6 månader före frigivningen pågår intensiva förberedelser för livet i frihet. Många intagna på 
kriminalvårdsanstalter bekymrar sig för frigivningen och deras humör svänger kraftigt, ett 
tillstånd de själva kallar ”muckarsjuka”. Många känner sig ensamma och enkla 
vardagsproblem blir oöverstigliga. Ett problem vid frigivning är att det finns en otydlig 
ansvarsfördelning mellan olika myndigheter, vilket gör att den frigivne har svårt att få hjälp 
(Månsson, Hedin, Kuosmanen & Lindholm 2002).   
 
Frigivningsprocessen genomgår fyra faser där den första är själva planerandet under slutet av 
anstaltsvistelsen (Månsson, Hedin, Kuosmanen & Lindholm 2002). Fas två är den faktiska 
frigivningen då den dömde kvitterar ut sina tillhörigheter och säger adjö till personal och 
medintagna. Fas tre är första tiden i frihet när den frigivne befinner sig i en marginalsituation 
mellan två världar och försöker finna ett lämpligt arbete, skaffa sig bostad, få fram medel till 
försörjningen samt återuppta kontakten med familj, anhöriga och vänner. Den fjärde fasen 
gäller uppbyggnadsperioden när den frigivne försöker bygga upp ett nytt liv, kanske på en 
annan ort med nytt arbete och bostad, arbete och nya relationer. Till uppbyggnaden hör också 
en reparation av det sociala nätverket som havererat i samband med rättegång, dom och 
fängelsevistelse (Månsson, Hedin, Kuosmanen & Lindholm 2002). 
 
Förutom programverksamhet bedrivs även olika utbildningar, varav föräldrautbildning är ett 
exempel. Genomförda sådana har utvärderats och visade att en majoritet av deltagarna ansåg 
att de fått ökade kunskaper om barns utveckling. Utbildningen hade även medfört att några 
sade sig vara beredda att arbeta vidare med sina relationer och problematik. Allmänt förefaller 
påverkansprogrammen fylla anstaltslivet med meningsfullt innehåll för de intagna, och även 
leder till personligare kontakter mellan de intagna och personalen (Månsson, Hedin, 
Kuosmanen & Lindholm 2002). 
 

Teorier 
Perspektivet i denna uppsats är inte brottsoffrens, samhällekonomins, behandlingsmodellernas 
eller unga lagöverträdares, utan det är på klientens perspektiv som fokus ligger. Genom att 
betrakta representanterna för dessa perspektiv som olika system kan sammanhangen lättare 
studeras. Systemteorin blir härmed en god grund för att på övergripande nivå analysera 
frigivning som fenomen. I sammanhang där flera systemnivåer är inblandade är det intressant 
att studera maktsystem och empowermentfrämjande arbete. Inom Kriminalvården bedrivs 
som framgår i tidigare forskning omfattande programverksamhet för att förändra individen, 
vilket gör en presentation av teorin om kriminalitet som livsstil intressant i sammanhanget. 

Systemteori i praktiken /Nätverksterapi 
Att tänka systemteoretiskt innebär enligt Öqvist (2003) att se världen i helheter, där allt 
hänger ihop och ingen del är viktigare än någon annan. Målet är att tillföra fler valmöjligheter 
av hur problem definieras och därmed öppna nya vägar för människor att förändra sin 
situation. Systemteorin utmanar vår djupt inrotade vana att ta oss själva som utgångspunkt för 
allt vad vi företar oss och att vi gärna tillskriver människor egenskaper, som egentligen är 
beteenden komna ur situationen. Från att betrakta individen ”i sig” behöver vi se individen ”i 
sitt sammanhang” (Öqvist 2003). 
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Öqvist (2003) menar att beteende i överordnade hierarkier justerar beteenden på lägre nivåer. 
När det gäller förändringar av beteenden bör man sålunda rikta in sig på den systemnivå som 
är mest meningsfull för problemets lösning. Det är då heller inte meningen att man ska bryta 
ner systemet utan, som ovan, presentera fler möjliga problemdefinitioner. Det påpekas att 
slutna system, som fängelser, i vissa hänseenden kan ha positiv effekt för systemet som 
helhet. Men slutna system har en tendens att bli ritualiserade och utvecklingshämmande. För 
att hjälpa en alkoholmissbrukare med att sluta dricka kan man inte ge sig in i 
symtombehandling om klienten befinner sig i ett stabilt förhållande till sitt problem. En sådan 
insats skulle troligen möta motstånd, då man försöker rubba jämvikten i det, förvisso 
utarmande, men stabila systemet (Öqvist 2003).  Payne (2002) tar i kritiken mot denna teori 
upp att den är svag ur klass och konfliktanlyshänseende då systemteoretiker förvisso 
analyserar den rådande ordningen, men att de sedan utan vidare accepterar den. Öqvist (2003) 
menar å sin sida att den andra generationens systemteori ser på organisationer som öppna och 
stadda i ständig förändring och det därmed inte råder några problem att utgå från den rådande 
ordningen. Den är ju ändå under förändring. 
 
Forsberg & Wallmark (1998) skriver att systemteorin ligger som grund för arbete med 
nätverk. Ett sätt att definiera nätverk är att de utgörs av människor som samverkar- frivilligt 
eller ofrivilligt- runt den problematik som fört en hjälpsökande person till en hjälpare. Det 
gäller såväl professionella som privatpersoner och de behöver varken vara ense eller ens 
känna till varandra. En professionell hjälpare ska ta hänsyn till klientens hela sociala 
sammanhang. Genom att fråga vilka fler som känner till problemet och vilka människor den 
sökande tycker kan vara ett stöd, kommer man snabbare i ett läge där känsla av hopplöshet 
vänds mot frigörande utveckling. Problembeskrivningar underlättar förståelsen av en upplevd 
verklighet, jämfört med en diagnos eller etikett som riskerar ”göra” problemet statiskt och 
olösligt. Problem konstrueras socialt och det handlar mycket om vårt språk. Ett exempel på 
när språket skapar språkliga gränssystem, är då gränsen i systemet dras mellan de offentliga 
och privata sfärerna i klientens liv. När klienten inte förmår att lösa sina problem invaderas 
nätverket av professionella, som definierar klientens problem på en mängd varierande sätt, var 
och en utifrån sin yrkesroll (Forsberg & Wallmark 1998).  
 
Bilden av en ”multimyndighetsklient” växer fram (Forsberg & Wallmark 1998). 
Professionella som inte ser sig som del i ett myndighetsnätverk kan råka ut för förvirrande 
situationer som härrör från andra myndighetsinsatser. De problem som då kan uppstå i 
samspelet med klienten förklaras gärna som egenskaper hos klienten, trots att det handlar om 
brister i myndigheternas samsyn. Klienten riskerar då att förses med ytterligare 
problemetiketter och om möjligt aktiveras fler hjälpare för att ta itu med det nytillkomna 
problemet.  Samverkan mellan myndigheter kan ofta spara både tid och pengar och 
framförallt fokuseras på klientens resurser snarare än dennes brister. Det kräver dock att 
myndighetspersonerna är beredda att söka nätverkslösningar över gränserna mellan 
professioner och hierarkier (Forsberg & Wallmark 1998).  

Empowerment 
Heule (2005) menar att det idag talas allt mer om klienters och intagnas medinflytande. 
Metoder som främjar utsatta individers empowerment eftersträvas. Empowerment är ett 
mångtydigt begrepp och används lika ofta med utgångspunkt i individens ansvar och hjälp till 
självhjälp, som gruppsammanslutningar med syfte att förändra världen. Det påpekas att 
begreppet riskerar att bli en retorisk undanflykt för minskat offentligt ansvarstagande. 
Emellertid visar den vittspridna acceptansen att empowerment är en nödvändig del i social 
service genom de aktiviteter som poppar upp i akt och mening att stärka individer på 
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mesonivå i samhället (Heule 2005). Adams (2003) menar att det viktiga är att se hur makten 
fördelas och fungerar. Per automatik är relationen professionell – klient ojämlik i 
makthänseende. Även om det är lagstiftat om att individens egenmakt ska stödjas finns det 
socialarbetare som är ovilliga att fördela makt till klienten. Den makt klienten kan använda sig 
av är att vägra samarbeta och protestera. De kan också betvivla att socialarbetaren har för 
situationen adekvata kunskaper och väljer därför att hellre klara sig själva. Syftet med 
empowerment är att hjälpa klienterna att få makt över beslut och handlingar som rör deras 
eget liv. Detta kan ske genom advocacy/företrädarskap där socialarbetaren representerar de 
maktlösa klienternas intressen i förhållande till mäktiga grupper och sociala strukturer. Det 
gäller att ta ställning till vems kunskap som är viktig och ta tillvara den (Adams 2003). Payne 
(2002) anser att för socialarbetarens del ska arbetet inriktas på att öka klienternas medvetenhet 
om sin rätt. Då fattigdom är ett faktum i många klienters liv blir strävan efter ekonomiskt 
välstånd en angelägen aspekt. Stöttning kan fås genom Citizen advocacy som innebär att man 
engagerar frivilliga när det gäller att skapa relationer till isolerade klienter. Peer advocacy är 
en variant av självhjälpsorganisationer och innebär att personer med egen erfarenhet av 
problemet stöttar andra. För de individer som är intagna på institution kan deltagande i 
gruppsammanslutningar minska de beroendeskapande effekter som institutionsvård kan skapa 
(Payne 2002).  
 
Det handlar inte om att tillfälligt ge andra makt (enablement), utan att främja aktivt 
deltagande i åtgärder och beslut. Klienternas medvetenhet om sin egen kompetens ska 
prioriteras (Payne 2002). Detta kan, enligt Freire (1972), uppnås genom pedagogik av det 
problematiserande slaget. Allt socialt arbete innebär att ta ställning till politiska frågor, som 
att antingen acceptera eller förkasta den sociala ordningen. Medvetenhet om den sociala 
ordningen ska förmedlas genom att individer själva definierar problemet och dess lösning. 
Empowerment handlar om detta, att för alltid lämna över makt för att främja klienternas egen 
kontroll sina liv. Konstaterandet att klienterna faktiskt har makt, som de av olika anledningar 
inte kan utnyttja, är ett mer bejakande synsätt, än att se dem som maktlösa och helt igenom 
strukturellt förtryckta (Freire 1972). För att jämna ut maktpositionerna är det bra om 
socialarbetaren kan presentera sig som en kunskapskälla, till gagn för klienten i dennes 
problemlösningsarbete. Socialarbetaren ska vidare underlätta, inte leda, klientens arbete, utan 
att för den delen frånskjuta sig ansvaret för att adekvata möjligheter presenteras. Kritiken mot 
empowermentteorin är att arbetet inte alltid grundas på adekvata strukturella analyser ( Payne 
2002). 

Kriminalitet som livsstil  
Bergström (1997) ställer sig frågan vad det är som driver en människa tillbaka till kriminalitet 
även när hon har goda föresatser att byta livsstil. Bergström skriver att det har visat sig att 
återfallsprocessen oftare startar med brott än med droger. Om det är så att kriminaliteten lever 
ett eget liv behöver den beskrivas för att vi ska hitta effektiva insatser. Andra teorier om 
kriminalitet är exempelvis: inlärningsteori, målteori, social kontrollteori, stämplingsteori, 
psykoanalytisk teori, spänningssökande-sjuklig stimulansjakt, rationell teori samt teorin om 
självbilden. Bergström presenterar elva grundantaganden om kriminalitet som livsstil, samt 
flera aspekter på den kriminella personligheten och dessutom beskrivs den kriminelles 
tankemönster och karriär. Enligt första antagandet konstateras att brottslighet kan ses som en 
livsstil med fyra grunddrag; allmän ansvarslöshet, njutningslystnad, en kränkande hållning 
mot andra människor samt upprepade brott mot lagar, normer och moral. I andra antagandet 
beskrivs att de villkor som påverkar att någon utvecklar en kriminell livsstil härrör från 
biologiskt-, socialt-, psykologiskt- och andligt perspektiv (Bergström 1997).       
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På frågan om kriminalitet kan behandlas svarar Bergström (1997) med antagande nummer 
elva: ”Eftersom beteende är en funktion av de attityder och tankar som en person har om en 
situation kan kriminellt beteende inte förändras om den kriminelle inte först ändrar sitt sätt 
att tänka” (Bergström 1997:108). Moralpredikningar hjälper sålunda inte och varken social 
färdighetsträning eller yrkesutbildning kan förväntas påverka de kriminella tankarna som är 
kriminalitetens motor. Det hjälper inte att arbeta med den kriminelles synliga 
beteendeproblem. De framsteg man kan uppnå på en institution är inte automatiskt 
överförbara på livet utanför. Arbetet bör inriktas specifikt på kriminaliteten för att 
beteendeförändringen ska bli bestående. När det gäller återfall konstateras att en person som 
lämnar ett behandlingsprogram och omedelbart återupptar sin kriminalitet inte har återfallit då 
han helt enkelt återupptar det kriminella liv han endast tagit en paus ifrån. Den kriminelle 
behöver de närmsta åren efter genomgånget program övervaka sina kriminella tankar, 
dagligen. Återfall sker ofta när personen försöker gå vidare till en ny fas i livet, utan att först 
ha klarat av det som krävs för detta (Bergström 1997). 
 
 

Metod 

Metodval   
Då författaren av föreliggande uppsats har arbetat och praktiserat inom två av kriminalvårdens 
grenar, anstalt och frivård, i sammanlagt två år finns en viss förförståelse och kunskap i 
ämnet. För att kunna använda ett klientperspektiv har medvetna metodval varit viktiga för 
undersökningen. Ett fenomenologiskt perspektiv, med betoning på öppenhet och att 
medvetandegöra sin egen förförståelse, har använts som ansats för studien. Detta för att 
underlätta sättet att se på kunskap när nu den sökta kunskapen finns hos klienterna. Studiens 
syfte är att beskriva klienternas upplevelse av frigivningssituationer, med fokus på vad som 
fungerat bra och vad som fungerat dåligt, samt att presentera förslag på förbättringar.  
 
Då det är beskrivningar av frigivningssituationen som fenomenen som är det intressanta, inte 
mängdbestämning av olika frigivningsvarianter eller dylikt, har kvalitativa metoder valts för 
att besvara syftet explorativt. Den kvalitativa forskningen belyser människors egna berättelser 
och tolkning av sin situation (Holme & Solvang 1997, Silverman 2000). Arbetet utgår från 
ord, inte siffror, och det är det specifika som eftersträvas framför allmängiltiga åsikter (Kvale 
1997).  Tanken från början var att använda fokusgrupper som metod. Dessa skulle bäst tjäna 
det kvalitativa perspektivet, men vidare studier gjorde att metoden valdes bort då det inte 
skulle gå att genomföra på ett etiskt förvarbart sätt. Valet blev då istället att göra individuella 
intervjuer. 
 
Kvale (1997) skriver om det fenomenologiska förhållningssättet vilket varit dominerande i 
kvalitativ forskning. Enligt honom är klientens beskrivning av sin egen upplevelse av 
livsvärlden överordnad de vetenskapliga basfakta som kan fås genom exempelvis enkäter. 
Forskningsintervjun har sin grund i vardagligt samtal med syfte att i professionaliserad form 
få fram den intervjuades beskrivning av ett visst fenomens innebörd. Intervjun sker mellan 
olikställda parter där intervjuaren presenterar ämnet och granskar samtalet. Under intervjun 
fokuseras vissa teman, dock utan att intervjun är varken strängt strukturerad eller helt ostyrd. 
Explorativa intervjuer rör sig med öppna frågor, vars svar sedan följs upp genom sökandet 
efter nya infallsvinklar till ämnet. Intervjuaren bör dock ha vissa förkunskaper om ämnet, men 
inte låta detta styra intervjun mot sina egna åsikter.  Intervjuaren ska försöka sätta sina egna 
kunskaper och åsikter inom parentes. Detta har tillgodosetts genom att den första frågan i 
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intervjuguiden lämnar öppet för respondent/informant att svara det som faller denne in. Även 
efterföljande teman har lämnat möjlighet för den intervjuade att svara utifrån sina specifika 
erfarenheter.  
 
Bandspelare användes inte, på grund av risken för oro från respondenter/informant angående 
konfidentialiteten. Dessutom kan frånvaro av bandspelare ge en mer nyanserad dialog då 
varken respondent/informant eller intervjuare behöver förhålla sig till denna ”tredje” person 
(Kvale 1997). Att inte använda bandspelare underlättade även vid val av intervjuplatser då det 
inte alltid finns förutsättningar att använda dessa, till exempel på offentliga platser med 
mycket bakgrundsljud. En intervju kan registreras genom att intervjuaren medvetet använder 
sin förmåga att minnas samt sin empatiska förmåga vid nedtecknandet av de viktigaste 
aspekterna efter intervjun. Nackdelen är risken för selektivitet i minnet och att intervjuaren 
kan ”minnas” det som passar dennes syften. Detta problem undviks genom att intervjuaren 
direkt förmedlar sin tolkning till intervjupersonen, samt att intervjuaren utgår från det 
fenomenologiska perspektivet som betonar lyssnade utan förutfattade meningar. Dessutom 
har författaren erfarenheter från tidigare intervjuer av att göra minnesanteckningar av stödord 
under pågående intervju vilket användes även här. 
 
Kvale (1997) presenterar olika typer av intervjufrågor, varav samtliga har använts här: 
inledande, uppföljande, sonderande, specificerande, direkta, indirekta, strukturerade och 
tolkande frågor samt även utrymme för tysta pauser. Den ideala intervjun ska vara tolkad, 
validerad och förmedlad när intervjun är slut. Tolkningen kunde ske förhållandevis enkelt 
genom att författaren, med hjälp av de olika frågetyperna, under pågående intervju kunde 
förmedla sin tolkning av det sagda och direkt få respondentens/informantens respons. 
Valideringen av intervjuresultaten är med andra ord hög.  
 
Nedtecknandet efter intervjun strukturerades under teman utifrån intervjuguiden, samt de nya 
teman som framkom under intervjuerna. Valet att presentera undersökningen med hjälp av 
teman bestämdes direkt efter val av undersökningsområde. 

Metodkritik 
Den mellanmänskliga dynamiken i intervjusituationen kan innebära en felkälla om inte det 
ömsesidiga inflytandet intervjuare och respondent/informant har på varandra erkänns (Kvale 
1997). I detta fall kan hänvisas till Brottsförebyggande rådets rapport (2000:20) som beskriver 
att då en myndighetsperson är intervjuaren, kan denne ses som representant för det samhälle 
som många klienter känner starkt agg emot. Det kan i sin tur få den effekten att respondenten 
vill ställa kriminalvården i en sämre dager genom att förringa den hjälp man fått. Även 
motsatsen kan inträffa om det finns en solidaritetskänsla med dem som varit till hjälp och 
respondenten, varvid denne överdriver fördelarna. Författaren som arbetar inom frivården fick 
förvisso några informativa svar, ämnade att upplysa författaren som myndighetsperson om 
omständigheter inom frivården, men därutöver anas ingen påverkan av svarsinnehållet. En 
intressant fråga är dock om resultaten blivit desamma om studien genomförts under 
författarens period som kriminalvårdare på anstalt. Hade svaren då koncentrerats mer kring 
arbetet inom anstalt? 
 
Trost (1997) menar att intervjuaren inte ska sammanfatta under en pågående intervju och att 
tolkningar och analyser ska göras i lugn och ro. Han föreslår att om intervjuaren är osäker på 
vad den intervjuade har menat så är det bättre att fortsätta fråga då sammanfattningar kan bli 
obehagliga avbrott i intervjun. Risken finns även att den intervjuade av artighet håller med om 
sammanfattningen. Detta går tvärtemot Kvale (1997) som menar att den ideala intervjun ska 
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vara analyserad vid intervjuns slut. Författaren av denna uppsats anser att Kvales resonemang 
om direkt återkoppling är den mest tillförlitliga metoden. Såväl intervjuare som 
respondenter/informant har haft möjlighet att kontakta varandra vid ytterligare frågor eller 
övriga funderingar. Silverman (2000) menar att metoden med motbevisning ska användas. I 
denna undersökning kunde exempelvis intervjuer med samhällsaktörerna ha genomförts för 
att få deras uppfattning med. Dock valdes denna metod bort med hänvisning till den korta 
tiden för undersökningen samt att klientperspektivet valts.  

Litteratursökningsförfarande 
Litteratursökning har skett genom sökning på Örebro universitets databaser Elin och Libris 
samt via Internet på adresser www.kvv.se och www.sagepub.com. Relevant litteratur 
publicerad av Brottsförebyggande rådet har lånats från frivården Dalarna. 
Följande sökord har använts: parole, recidivism, criminality, release och life situation.  Det 
var inga problem att hitta och låna svensk forskning om ämnet frigivning. Det fanns även 
goda möjligheter att finna internationell forskning, men det gick tyvärr inte att låna hem alla 
de utländska artiklar som föll inom ämnesområdet. Örebro Universitet bidrog med god 
sökhjälp men kostnaden för studien hade övergått författarens ekonomiska möjligheter om all 
litteratur skulle ha köpts hem. Sammanfattningsvis är de refererade studierna av hög relevans 
för studien. 

Urval och tillvägagångssätt  
Syftet med studien ska styra valet av respondenter/informanter (Holme & Solvang 1997). 
Trost (1997) och Silverman (2000) menar att det i samband med kvalitativa studier är 
ointressant med i statistisk mening representativa urval. Urvalet skall vara heterogent inom en 
given ram där skall finnas variation, men inte mer än att någon enstaka person är extrem eller 
"avvikande". En metod för att få vad som brukar kallas strategiskt urval, i motsats till 
representativt, är bekvämlighetsurval. Det innebär att man intervjuar de från kriterier passande 
personer man råkar finna genom annonser, i kassakön eller anslag på lämpliga ställen. Denna 
undersöknings målgrupp är män som någon varit dömda till fängelse eller haft alternativ 
fängelsestrafftid utsatt i domen. De är per definition respondenter i denna uppsats då de själva 
varit eller är del av frigivning som fenomen (Kvale 199, Holme & Solvang 1997). Inledande 
kontakt med respondenterna skedde på olika sätt, genom personligt sammanträffande, 
telefonsamtal eller genom förmedlande kontakt. Fyra personer som inte är aktuella ärenden 
inom kriminalvården, och tre som är aktuella, intervjuades.  
 
För att bredda undersökningsenheterna (Holme & Solvang 1997) genomfördes även en 
intervju med en person som har stor erfarenhet inom området Det är en myndighetsperson 
som arbetat över trettio år inom kriminalvården. Personen har arbetat inom kriminalvårdens 
tre verksamhetsgrenar, häkte, anstalt, frivård och har genom sitt arbete samtalat med 
oräkneligt antal klienter om frigivningssituationen. Denne benämns här informant då han själv 
står utanför frigivning som fenomen (Kvale 1997), men har stor kunskap om ämnet och 
valdes utifrån ett bekvämlighetsurval ( Trost 1997, Silverman 2000). 
 
Antalet intervjuade är åtta vilket är det antal som avses täcka in kravet för undersökningen 
samt göra intervjugenomförandet rimligt. Samtliga tillfrågade ställde upp på intervjun och 
intervjusituationerna präglades av god respons. 
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Genomförande 
Efter den inledande kontakten fick respondenterna/informanten själva bestämma tid och plats 
för intervjun. Intervjuerna varierade i tid mellan 1-2 timmar. Information enligt följebrev 
(bilaga 1) gicks igenom innan intervjun som inte var strängt strukturerad. Intervjuaren 
använde intervjuguiden (bilaga 2) som stöd för att täcka in så många teman som möjligt. Då 
respondenterna/informant även kom in på teman som inte fanns med i intervjuguiden hanns ej 
alla teman med i alla intervjuer. Följebrevet innehöll information om vart intervjuaren kunde 
nås vid ytterligare frågor eller funderingar. Under intervjun med informanten anpassades 
frågeformuleringen i intervjuguiden till dennes kunskap om ämnet grundad på klientsamtal.  

Bortfallsanalys 
Någon bortfallsanalys är inte relevant i denna typ av undersökning som grundas på 
bekvämlighetsurval. När det gäller besvarade teman har svaren redovisats i sammanfattad 
form och i de fall respondenterna avgivit svar med motsatt mening har detta redovisats i 
resultatdelen.  

Databearbetning och analysförfarande 
Trost (1997) menar att det vid analyserandet av kvalitativa intervjuer inte finns någon 
uppsättning regler för hur man ska göra. I denna undersökning tolkades intervjuerna under 
själva intervjun. Vid litteraturgenomgång av teorier och tidigare forskning, som genomfördes 
efter intervjuerna, återkopplades till genomförda intervjuer under hela studien för att till sist 
formuleras i uppsatsens analysdel. Svaren från respondenterna och informanten redovisas 
under separata stycken. Även i analys och diskussion särskiljs även dessa åt, förutom då 
svaren är liktydiga, och då refereras till som intervjusvar. De olika teman som presenteras 
motsvarar i stort intervjuguiden, detta för att försäkra att respondenternas berättelser redovisas 
detaljrikt under det tema som svaren avgivits.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Traditionellt menar man enligt Trost (1997) med reliabilitet eller tillförlighet, att en mätning 
är stabil och inte utsatt för slumpinflytelser. Detta innebär att alla intervjuare ska fråga på 
samma sätt och under samma förutsättningar. Mätningen ska kunna ge samma resultat vid en 
förnyad mätning. Detta förutsätter ett statiskt förhållande som inte går att förvänta sig i denna 
undersökning, vars undersökningsobjekt är aktiva människor i process, som ska beskriva ett 
fenomens för dem personliga innebörd. Det som vid kvalitativa studier kallas 
slumpinflytelser, felsägning eller missuppfattning, ska intervjuaren notera och registrera inför 
analysen av intervjun. Denna risk minimerades då analys av intervjun genomfördes med 
möjlighet till direkt återkoppling på intervjuarens tolkning.  
 
Trost (1997) beskriver vidare att det med validitet eller giltighet menas att instrumentet eller 
frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Trovärdigheten utgör ett av det största problemen 
med kvalitativa studier. Det blir nödvändigt att visa att data är insamlade på sådant sätt att de 
är relevanta för den aktuella problemställningen och att etiska överväganden gjorts. Kvale 
(1997) för resonemanget vidare genom konstaterandet att validering med mängdangivelser är 
fel i kvalitativa studier. Istället förordar han en strävan efter falsifiering, om att ge argument 
för den relativa trovärdigheten och ständigt utföra kritisk analys av sitt eget arbete. Kritiken 
gäller att de intervjuades rapporter kan vara falska. Kvale (1997) menar som motvikt att de 
kvalitativa metoderna i sig innebär en exemplarisk möjlighet att spegla och ifrågasätta den 
komplicerat sammansatta sociala verkligheten. När det gäller denna undersökning kunde 
naturligtvis resultatet ha blivit helt annorlunda om samtliga respondenter representerat en del 
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av populationen som anser att frigivningssituationen i stort sett fungerat bra. Det hade varit 
intressant att göra en statistisk uppskattning av hur många personer som skulle stå för en 
sådan uppfattning. Med hänvisning till Kvales (1997) hävdande att validiteten hos 
intervjuarens tolkningar av intervjuresultaten säkerställs genom att intervjupersonen får 
verifiera författarens tolkning av det sagda under intervjun, anses att validiteten är hög. 
 
När det gäller generaliserbarhet konstateras att resultatet för denna undersökning gäller endast 
deltagande respondenter. När det gäller generaliserbarhet konstaterar Silverman (2000) att 
detta inte har hög relevans i undersökningar av föreliggande typ då det ändå inte finns några 
absoluta sanningar. Kvale (1997)  menar att det är upp till läsaren att avgöra om 
undersökningen har någon betydelse för fler än de intervjuade.  

Etiska överväganden   
Målsättningen har varit att följa de fyra huvudprinciper för etik som utformats av humanistisk 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HFSR 2002) avseende: information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Kvale (1997) tar även upp den viktiga principen om hänsyn till 
tänkbara konsekvenser för de intervjuade. 
 
Respondenterna har informerats om syftet med studien och att deltagandet är frivilligt och när 
som helst kan avbrytas. De informerades även om att de kunde höra av sig på adress nämnd i 
informationsbrevet, för den händelse intervjun framkallade frågor och reflektioner. 
Intervjuerna innehöll inga terapeutiska inslag utan hölls strikt på en undersökande nivå (Kvale 
1997). Platsen för intervjun valdes av de intervjuade själva och motsvarade deras egna krav på 
möjligheter till konfidentialitet. Vid nedtecknandet av svaren på teman i intervjuerna kodades 
respondenterna på ett sådant sätt att ingen mer än författaren kunde veta vem som avsågs. 
Intervjuanteckningar som utförts har förstörts. Analysen sker på den beskrivande nivån och 
går således inte på djupet i de historiskt grundade personella olikheter, som kan vara 
betecknande för att just den personen gav de svar han gjorde. Svaren redovisas i 
avpersonifierad sammanställd form med belysande utdrag ur intervjusvaren. Angående 
nyttjandekravet klargjordes i informationsbrevet (bilaga 1) hur studien kommer att användas.  

Metoddiskussion 
Valet låg inledningsvis på att genomföra fokusgrupper. Det bortföll emellertid på grund av 
risken för att sekretessen gruppmedlemmar emellan skulle äventyras och diskussionen lida 
brist på mer personliga erfarenheter omkring relationer, hälsa och eget ansvar. Att 
intervjuerna genomfördes innan litteraturgenomgång hade det syftet att inte intervjuaren 
skulle bli styrd i förväntningar på svaren och lättare kunna anamma/behålla det 
fenomenologiska betraktelsesättet. Frågan om resultaten blivit annorlunda om studien 
genomförts under författarens period som kriminalvårdare på anstalt berör även diskussionen 
hur dennes förförståelse påverkat analysen. Genom att författaren har använt sig av ett 
fenomenologiskt perspektiv med direkt återkoppling under pågående intervju, minimeras 
risken att författarens egen förförståelse åsidosätter klientperspektivet. 

 

Resultat och analys  
Respondenterna har sammanlagt blivit dömda för flera olika typer av brott. De har 
sinsemellan varit varierande antal år i fängelse samt sammantaget varit placerade på alla 
säkerhetsklasstyper av anstalter. Svaren redovisas i sammanställd form med belysande utdrag 
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ur intervjusvaren. Även utdragen har redigerats för att underlätta för läsaren (Kvale 1997). 
Redigeringen avser pauser och fyllnadsord, inte språkbruk. Informantintervjun redovisas i 
sista stycket under fyra intervjuteman Informanten har arbetat över trettio år inom 
kriminalvården och har erfarenhet från samtal med intagna inom områdets tre 
verksamhetsgrenar; häkte, anstalt och frivård. Intervjumaterialet har analyserats ställt mot 
tidigare forskning och teorier och analysen redovisas under varje intervjutema. Några 
exemplifierande ämnen under tema 5 har förts in på anslutande tema och bostad och 
samverkan myndigheter går in under tema 3.  

1) Erfarenheter kring frigivning.  
Genom denna inledande fråga framkommer svar som tyder på att frigivningssituationen inte 
fungerat bra då fem av respondenterna svarar att de inte fått någon hjälp. Kritiken gäller 
främst det bristande samarbetet, dels mellan individ och myndigheter och dels mellan de olika 
myndighetsinstanserna. ”Inget har funkat som det är tänkt.” Det har även betydelse vilken 
typ av anstalt klienten friges ifrån. ”Om det är från en sluten anstalt har man mer ilska i sig, 
kontrasten blir större och det kan omgående bli problem.” En berättelse visar att det var 
lättare både i samhället och på anstalterna under 1970-talet. Om man vid frigivningen inte 
hade bostad så ordnade socialtjänsten med boende på hotell tills det ordnat sig. Det gick oftast 
ganska snabbt då det inte var så mycket regler och krav kring hyreskontrakt och 
socialtjänstbiståndet då. Det har blivit en tuffare attityd i samhället, och även inne på 
anstalterna är det mer våld och okamratlighet. ”Det har trappats upp på båda sidor.”  
 
En respondent säger sig ha byggt upp ett stort myndighetsförakt genom åren och en annan 
svarar att vart han än kommer så blir han betraktad som en hopplös kriminell. Tilliten till 
myndigheterna grusas och de ses till sist bara som kontrollerande, inte stödjande. ” ...de bara 
snokar”. Svårigheter med att få hjälp exemplifieras genom en respondents berättelse om hur 
han försökt få hjälp med sin psykiska hälsa men blivit hänvisad till att han måste sluta med 
drogerna först. ”... men det är ju drogerna som hållit mig vid liv. Jag kan inte sluta med 
drogerna om jag inte får passande medicin istället och någon att prata med.” 
 
Informanten menar att de flesta går tillbaka till sin ursprungliga situation och att 
anstaltsvistelsen inte inneburit möjlighet till nystart i livet. För många har fängelset blivit 
deras sociala hemvist och alternativ i samhället blir svårare att bygga upp. Tidigare fanns det 
större möjligheter att behålla sociala kontakter genom närhetsprincipen (placering i anstalt så 
nära hemorten som möjligt), som har försvårats då flera lokalanstalter lags ned. Idag är det 
samhälleliga systemet för fyrkantigt då det inte tillåter flexibilitet i vare sig engagemang, 
tillgänglighet eller möjligheter för okonventionella lösningar. Det har många gånger uppstått 
så kallade ”moment 22” situationer då den som friges lämnas åt sitt öde mellan 
frigivningsdagen och tiden på socialförvaltningen. Den frigivne är kanske utelämnad åt 
uteboende eller kompisar med negativ påverkan, och förmår inte bibehålla den nykterhet han 
uppnått under anstaltstiden. Nykterhet är ofta ett krav för att få ekonomiskt bistånd från 
socialtjänsten och därmed har en god chans till förändring försvårats.  
 
Analys: 
Sammanfattningsvis tyder intervjusvaren på att frigivningssituationen inte fungerat 
brottspreventivt. Analysen visar att resultaten från intervjuerna och resultaten från tidigare 
forskning i stort sett stämmer överens. I den forskning som refereras konstateras att 
frigivningsarbetet behöver förbättras. Månsson m.fl. (2002)  beskriver att det under senare 
delen av anstaltsvistelsen pågår intensiva förberedelser för livet i frihet. Detta förhållande kan 
ifrågasättas vid jämförelse med BRÅ:s rapport (2001.15). Däri konstateras att arbetet med 
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frigivningsförberedelserna brister då knappt hälften av de intagna omfattades av en 
behandlingsplan och att av dem hade heller inte alla varit delaktiga i planerandet. Burns 
(1998) påpekar att deltagande i program totalt sett minskar risken för återfall i brott. Han 
tillägger att programmen i sig inte hjälper om det inte finns adekvata möjligheter att 
genomföra förändringarna i praktiken. Många intagna på kriminalvårdsanstalter bekymrar sig 
för frigivningen och deras humör svänger kraftigt, ett tillstånd de själva kallar ”muckarsjuka”. 
Detta plus svårigheter att få hjälp på grund av otydlig ansvarsfördelning mellan olika 
myndigheter förbättrar inte situationen (Månsson m.fl. 2002).  
 
Resonemanget om otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter stärks utifrån en 
systemteoretisk analys. När klienten inte förmår att lösa sina problem kan nätverket invaderas 
av professionella, som tillsammans definierar klientens problem på en mängd varierande sätt. 
Intervjusvaren innehåller flera exempel på ”moment 22 händelser”, som exempelvis det fall 
där respondenten behöver hjälp för sin psykiska hälsa men avvisas med hänvisning till att han 
måste bli drogfri först. Forsberg & Wallmark (1998) poängterar att samverkan mellan 
myndigheter ofta kan spara både tid och pengar. Det kräver dock att myndighetspersonerna är 
beredda att söka nätverkslösningar över gränserna mellan professioner och hierarkier  
 

2) Vad är det som fungerat bra? 
Under intervjuernas gång framkommer olika exempel på vad som fungerat bra. Flera svar 
handlar om att det till viss del är beroende på personkemin med den myndighetsperson de 
träffar vilken hjälp de får. En respondent beskriver att socialtjänsten har varit till stor hjälp 
och en annan hänvisar till den hjälp en bra övervakare kan ge. ”... någon som trodde på mig, 
att jag skulle kunna klara det och som samtidigt ställer krav på mig.” Även 
Kronofogdemyndigheten får erkännande som en resonabel myndighet då man alltid kan 
diskutera med dem och hitta en avbetalningslösning. ”Det är ju inte deras fel att jag har 
skulder.” En respondent konstaterar att han haft tur som haft jobb och bostad kvar hela tiden. 
 
När det gäller förberedelse för frigivning säger en person att det var lättare när han kom ut 
från anstalt där han genomgått påverkansprogrammet Cognitive Skills. ”Det funkade för mig 
att få prata om känslor och hur jag tänker. Man borde få mer sådant innan. Men 
påverkansprogram fungerar bara på öppen anstalt, på sluten är det för mycket spänningar 
och sånt och det är svårt att lita på någon”. En respondent menade att det som diskuterades 
under Cognitive Skills var självklarheter, men lägger till att han var med i ett av de första 
programmen och att det säkert ser olika ut nu och mellan anstalter. En respondent menar att 
personer som arbetar med missbruks- och kriminalitetsproblematik bör ha egen erfarenhet för 
att inte bli bortmanipulerade.  
 
Analys 
Respondenternas svar beskriver relationsaspekter och möjligheter till personlig utveckling och 
några rent pratiska exempel ges inte. Jämförelse med tidigare forskning visar att även den 
fokuserar på relationer och personlig utveckling, men det framkommer även mer praktiska 
detaljer. Forskning presenterad av Burns (1998) visar att en anställning minskar risken för 
återfall i brott med över 30 %, beteendemodifierande program och färdighetsprogram med 20 
% var. Forskarna Marc och Marc (1996) pekar dock på svårigheter i att avskärma olika 
variabler för att kunna fastställa dem statistiskt. De presenterar ändå den slutsatsen att ju 
tidigare det inträffar sociala förändringar som exempelvis giftermål (efter 21 års ålder), 
anställning eller drogavvänjning, desto kortare blir den kriminella karriären.  
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Resonemanget ovan om personlig utveckling är grunden i Bergströms (1997) teori om 
kriminalitet som livsstil. Han anser att behandlingen av kriminalitet måste riktas mot den 
kriminelles sätt att tänka. Genom respondenternas svar visas att påverkansprogram har olika 
effekt på olika individer och vikten av individuellt anpassade program framträder. Bergström 
(1997) skriver i sitt andra antagande om den kriminella livsstilen att de villkor som påverkar 
att någon utvecklar en kriminell livsstil härrör från såväl biologiskt-, socialt-, psykologiskt- 
som andligt perspektiv. En fråga att ställa sig är om klienter som lyckas avstå från brott efter 
att ha genomgått program skulle ha lyckats ändå? Förslag på svar framkommer av Rydén - 
Lodis rapport (2005) där hon konstaterar att det som i tidigare studier visat sig ha betydelse 
för upphörande med kriminalitet är att undvika kontakt med andra kamratgäng med negativt 
inflytande, en längtan med åren efter nära sociala relationer, meningsfullt arbete och 
fritidsaktiviteter samt mognad att göra nödvändiga val för att sluta med alkohol-, 
drogmissbruk. Sammanfattningsvis kan konstateras att frigivningsarbetet är mycket komplext 
och att individuella bedömningar är viktiga i brottspreventivt syfte. 
   

3) Vad är det som fungerat dåligt? 
En brist som påtalas är kontakten med arbetsmarknaden. De resurser som förmedlas genom 
arbetsmarknadsersättningsplatser (AME) anses bara vara till för att statistiken ska se bra ut. 
Det ger inga riktiga arbeten som är viktiga om klienten ska kunna stå emot trycket från 
kompisar och kunna försörja sig själv. Bostad är ett annat problemområde. För att 
socialtjänsten ska hjälpa till med hyra och ekonomi ställs ofta krav på att den sökande ska 
bevisa sin drogfrihet genom att lämna drogtest på vårdcentral, öppenvårdsmottagning eller 
annat. Detta innebär problem då klienten som sagt är utan bostad och är hänvisad till att bo 
ute eller hos kompisar. ” Hur ska man kunna hålla sig drogfri i en knarkarkvart?” En 
respondent menar att det verkar som om socialsekreterarna tar ur sin egen börs eftersom det är 
så svårt att få hjälp. Det påtalas att det är svårt att byta stil vid frigivning eftersom man är 
påpassad av alla, främst polisen. Direkt kommer det också en kallelse till frivården utan att 
man fått vara med och bestämma tiden. ”Man blir inte respekterad”. 
 
Körkortsfrågan är en problemkälla för flera. ”Hur ska jag kunna ta eller sköta ett jobb om jag 
inte har körkort? Arbetsplatserna är ofta långt bort och på varierande platser och ingen 
jobbarkompis i närheten... här i skogslänet finns ju inte bussförbindelser överallt och inte på 
fungerande tider heller. Det borde vara individuell prövning på körkort. Många kör för att de 
måste, de kör bra, men åker dit gång på gång då de inte har körkort.” 
 
Informanten menar att den rådande arbetsträningen som finns på anstalterna inte ger relevant 
träning inför ett vanligt arbete. Ur såväl samhällsekonomisk som individuell synvinkel finns 
mycket att förbättra i ett system där kriminalvården i ett tänkt fall investerar runt 250 000 kr 
för en anstaltsvistelse varunder den intagne i de flesta fall uppnår nykterhet och drogfrihet. 
Sedan händer det som nämndes ovan, personen tar ett återfall timmarna/dagen mellan 
frigivning och socialtjänstträff, och personen bedöms som icke motiverad av socialtjänsten, 
som avslår vidare eftervårdskostnad.  
 
Analys 
Intervjusvaren gäller här mer de praktiska omständigheterna som arbete, bostad, körkort samt 
vissa bemötandeaspekter, som respekt. Vikten av kontinuitet i frigivningsarbetet poängteras 
med informantens exempel på de kritiska timmarna direkt efter frigivning. Detta stärks av 
konstaterandet i BRÅ: s rapport (2000:20) att själva frigivningsdagen behöver planeras noga 
för att den intagne inte genast ska återfalla i brottslighet. Problemen med bostad och ett riktigt 
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lönearbete belyses i intervjusvaren. Detta speglas till viss del i Office of the Inspector of 
Custodial Services Report no 23 (2004), där det konstateras att det inte spelar någon roll hur 
bra ett program är om man inte beaktar helheten. Även om klienternas beteende och 
tankemönster kan behöva förändras så råder detta inte över risken för social utestängning. 
Även Burns (1998) har påpekat att vissa verksamheter i anstalt kan hjälpa den intagna att 
avstå från att begå brott, men att detta inte får någon effekt då förutsättningar för 
återintegrering inte skapats. BRÅ visar i sin rapport (2000:20) att 72 % av de intagna ansåg att 
de inte genomgått successiv utslussning och att det främst är de med kort strafftid som varit 
svårast att hjälpa då tiden i anstalt är för kort.   
 
Respondenternas svar angående bostad stärks av de 10 % som placerat boendefrågan på tredje 
plats när det gäller faktorer som ökar återfallsrisken (Rydén-Lodi 2005). Denna placering kan 
tyckas vara låg då man ser till hur många som omfattas av boendeproblem. När det gäller 
boende bestäms detta i stort av ekonomiska resurser samt av förändringar som kommer av 
anstaltsvistelsen. Enligt Nilsson & Tham (2003) var 15 % bostadslösa före frihetsberövandet 
och hälften av dem som hade bostad innan kommer inte att kunna flytta tillbaka. Ryden- Lodi, 
af Klinteberg & Stattin (2005) ställer frågan om någon bör friges utan att ha en bostad. 
 
Under detta tema kan systemteorin tillämpas. Målet är att öppna nya vägar för människor att 
förändra sin situation. Systemteorin innebär att se världen i helheter, där allt hänger ihop och 
ingen del är viktigare än någon annan. Dock ger förändringar i överordnade system större 
effekt på underordnade system än den effekt förändringar i underordnade system har för de 
överordnade. När det gäller förändringar av beteenden bör man sålunda rikta in sig på den 
nivå i systemet som är mest meningsfull för problemets lösning. Det är inte meningen att man 
ska bryta ner systemet, utan avsikten är att tillföra fler variationer och alternativ till hur 
problemet kan definieras (Öqvist 2003). Detta resonemang är intressant att tillföra analysen av 
intervjuresultaten. Det påpekas såväl i intervjusvar som i tidigare forskning att det inte har 
någon betydelse hur väl klienten påverkats till förändring om det inte samtidigt ges adekvata 
förutsättningar för denne att använda sig av de nya färdigheterna. En förändring i det 
överordnade samhällssystemet skulle sålunda ha större effekt för klientens möjligheter att 
lyckas.  

4) Har/hur har klienters egen motivation tagits tillvara? 
Redan under anstaltstiden är det rent praktiskt stopp. Det är svårt att ens få tillgång till en 
telefon och sällan på de telefontider som olika myndigheter har. Det finns även en bristande 
respekt i bemötandet och klienterna känner det som att de inte är värd någonting någonstans. 
Det är för mycket regler kring arbete, bostad, ekonomi och det är svårt att se någon ljusning. 
”Man är bara en samhällsparasit.” När det gäller eget ansvar/vilja/förmåga menar fem 
respondenter att viljan är allt, men att det ändå behövs hjälp om förändring ska fungera i 
praktiken. ”Det första viktiga är att förändra sitt eget tänk. Man är så fokuserad på sitt så 
man ser inte sammanhangen, de man gjort illa och så vidare.  Man kan till och med tro att 
man gjort dem en tjänst, som vid ekobrott. Man ser inte att det är ens egna handlingar som 
gör det. Man måste få viljan väckt och inte bara säga sådant som andra vill att man ska 
säga.” 
 
Informanten: För att den intagnes egen vilja och motivation ska kunna komma till sin rätt ska 
samverkan med myndigheter bedrivas inne på anstalterna. Detta för att ta tillvara på den 
nyktra period som anstaltsvistelsen innebär för de flesta intagna. Det kan många gånger vara 
så att myndighetsrepresentanter, under besök på anstalten, för första gången ser klienten 
nykter och får på så sätt en annan uppfattning om denne. 
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Analys 
Intervjusvaren tyder på svårigheter av praktisk karaktär i kontakten med myndigheter och 
klienternas egen motivation kan antas ha fått litet utrymme att utvecklas. I BRÅ:s rapport 
(2000:20) och i Månsson m.fl. (2002) presenteras att ju högre motivation den intagne har, 
desto mer hjälp får densamme. Detta antas bero på att kontaktmännen följer upp den intagnes 
motivation och därmed själva blir mer benägna att bistå. Det antas även att de mindre 
motiverade intagna även är mindre benägna att erkänna att de fått hjälp. Oavsett hur det är 
ställt med klienternas motivation har det visats i tidigare forskning att samarbete mellan 
myndighet och klient brister (BRÅ 2000:20).  
 
Under detta tema är teorin om empowerment särskilt relevant. Payne (2000) beskriver att det 
viktiga är att se hur makten fördelas och fungerar. Per automatik är relationen professionell – 
klient ojämlik i makthänseende. Även om det är lagstiftat om att klientens egenmakt ska 
stödjas finns det socialarbetare som är ovilliga att fördela makt till klienten. Problem med 
detta exemplifieras såväl i tidigare forskning (Heule 2005) som i intervjusvaren. Heule (2005) 
skriver om misstänksamhet inför klientgruppsammanslutningar.  Samtidigt konstateras i 
empowermentteorin att just gruppsammanslutningar kan undanröja de beroendeskapande 
effekter som institutionsvård kan ge upphov till för individen. Arbetet med att stärka 
klienternas egenmakt utifrån empowermentteorin kommer att ta tid och en omfattande 
diskursändring krävs (a.a.). Inget av intervjusvaren innehåller detta med 
gruppsammanslutningar inom anstalten. Däremot föreslås samverkan mellan myndigheter och 
klient, vilket i praktiken innebär en gruppkonstellation.   

5) Delaspekter i frigivningsarbetet 
En diskussion som kom upp utöver intervjuguidens teman var huruvida åldern innebär något 
i sig. En respondent menar att yngre personer kan vilja ge kriminaliteten en chans, men om 
den unge sedan ser att det finns poänger med ett vanligt liv så hjälper det denne att sluta begå 
brott. Två respondenter beskriver att det blivit viktigare med relationer då de blivit äldre och 
fått egna barn och barnbarn. En av dessa poängterar att han vill leva annorlunda och vara en 
bra förebild för sina barn, ”för att försäkra att inte kriminalvården får tag i mina barn.” 
 
Analys ålder 
Respondenterna beskriver ålder i samband med sociala händelser som att hitta alternativ till 
brott och att motivationen att avstå brott ökar då man får familjeansvar. Marc och Marc 
(1996) skriver att det finns forskare som menar att ålder i sig har effekt för att bryta ett 
kriminellt beteende, oavsett livserfarenheter. Sedan finns det forskare som menar att just 
livserfarenheterna avgör om personen lyckas byta stil eller inte. Det sista alternativet verkar 
trovärdigast om man betänker respondenternas svar. Den företeelse där ålder är intressant att 
tala om är kopplingen mellan genomsnittsålder och brott.  Kriminologer i Storbritannien har 
uppmärksammat att genomsnittsålder för brott har höjts från 14-15 år till 21 år. Tidigare har 
ungdomar mognat från att begå brott, men nu fortsätter ungdomar begå brott in i vuxenstadiet 
Burns (1998). Återigen väcks frågan på vilket sätt ungdomarna mognat från att begå brott, av 
åldern i sig eller genom livserfarenheter. 
 
På temat drog- alkoholmissbruks behandling konstaterar en respondent att då det finns 
droger även inne på anstalterna så kan man inte utvecklas där heller om man inte själv vill. En 
respondent säger också att drogmissbruket orsakar många psykiatriska diagnoser. Ytterligare 
en koppling till hälsan finns då en respondent relaterar till att det är lättare att avstå droger om 
man tränar fysiskt. En respondent poängterar vikten av att inse drogernas effekter på 
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människan; ”Om man varit konstant påverkad i 30 år, hur ska man då kunna ta beslut om 
någonting, hur ska man kunna veta vad olika val innebär. Om man dessutom setat inne så vet 
man inte alls vad som menas. Om man som ung sitter inne och sedan ska välja en massa 
saker då blir det mest så att man säger något som låter bra bara, man vet inte vad det 
innebär.” 
 
Analys drog- alkoholmissbruks behandling 
Av de intagna är det 42 % som själva anser att de har alkohol-, drogrelaterade problem och 
enligt skattningar på kriminalvården är det ca 60 % som har känt missbruk (Nilsson & Tham 
2003). Enligt Rydén- Lodi (2005) placerar 46 % av de intervjuade intagna missbruk på första 
plats för brottsåterfallsrisker. Enligt Rydén- Lodi, (2005) har 98 % av männen använt droger 
någon gång och merparten använde det fortfarande frekvent. Ett stort antal studier har visat att 
avslutande av missbruk är nödvändigt för att upphöra med kriminalitet. Samtidigt ska vägas in 
att vissa använder droger som självmedicinerig för att må bra, vilket innebär en problematik 
för sig. Ovanstående respondentsvar pekar på de rent fysiska komplikationerna av alkohol-
drogmissbruk. Kunskap om olika drogers effekt torde vara av stor vikt för alla som arbetar 
med frigivningsarbete. 
 
För att hjälpa en alkoholmissbrukare med att sluta dricka bör man även ta hänsyn från ett 
systemteoretiskt perspektiv. Om klienten befinner sig i ett stabilt förhållande till sitt missbruk 
kan man inte ge sig in symtombehandling. En sådan insats skulle troligen möta motstånd, då 
man försöker rubba jämvikten i det, förvisso utarmande, men stabila systemet (Öqvist 2003). 
Risken är att ett missbruk ersätts med ett annat. Detta resonemang stöds av Bergströms (1997) 
teori om kriminalitet som livsstil. Enligt honom har det visat sig att återfallsprocessen oftare 
startar med brott än med droger. Om det är så att kriminaliteten styrs av klientens sätt att 
tänka så hjälper det inte med att klienten avslutar ett drogmissbruk.  
 
När det gäller ekonomi menar en respondent att det vore bra om man hade en buffert på 
kontot redan när man kliver ut, för att slippa paniken innan socialtjänsmötet. Huruvida 
”Svenssonlivet” lönar sig ekonomiskt eller inte belyses av följande resonemang. ”Det är ju 
billigare att knarka, men tyvärr åker man ju dit... Det gäller att se vinsterna utan droger, men 
det kan vara knepigt med det där att köpa kläder, särskilt om man inte har något ordnat 
boende för då försvinner både mat och kläder när man ska flytta runt,  så därför blir det 
billigare att knarka.” 
  
Analys ekonomi 
Respondenternas svar belyser återigen problemen med myndighetskontakter. Även när det 
gäller att se fördelarna med att laglydigt liv påtalas problem. Enligt Nilsson & Tham (2003) 
svarar 22 % av intagna att de under det senaste året i frihet varit tvungna att begå brott för att 
få pengar till mat/hyra. Forskarna kategoriserar en tredjedel (35 %) av alla fångar som 
personer i ekonomisk kris.  
 
För att få arbete/sysselsättning menar de flesta respondenter att det till stor del hänger på 
deras egen vilja och engagemang. Det finns riktiga arbeten att söka menar en respondent, men 
man blir oftast genom arbetsförmedlingens regelsystem inplacerad i statistikvänliga AME 
platser. En respondent poängterar att drogfrihet kommer före arbete och att drogfriheten 
därför måste prioriteras. Ett alternativ som fungerat för en respondent att få arbete var att söka 
arbete utomlands. Det var lättare att få arbete då är ingen visste vem han var och ingen 
förväntade sig att han skulle strula till det. ”Jag fick en ärlig chans.” När det gäller 
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utbildning menar flera respondenter att det vore bra om mer möjligheter till studier på 
gymnasienivå erbjöds under anstaltstiden. 
 
Informanten refererar till arbetsträningens monotona utformning och menar att det bör satsas 
mer på utbildning och påverkansprogram. Dessutom bör den arbetsträning som ska finnas 
som alternativ värderas högre, så att det verkligen skapas ett samband mellan att arbeta och 
försörja sig. För att få kontinuitet under frigivningsprocessen ska arbetsförmedlingen 
presentera sig inne på anstalt, vilket sker på vissa anstalter idag. 
 
Analys arbete/sysselsättning och utbildning  
Intervjusvaren angående arbetsträning överensstämmer med resultat framlagda av Burns 
(1998). Han beskriver att arbetsträningen inom anstalt oftast är väsensskild från yrkesarbete i 
samhället. I Tyskland har Kriminalvården infört ”riktiga löner” som gör att den intagne kan 
tjäna ihop pengar till sin familj på utsidan. Detta torde vara ett bra exempel på det som 
informanten föreslår i sitt svar. Respondenternas beskrivning av problem att komma in på 
arbetsmarknaden belyses även av Marc & Marc (1996) som menar att återintegration av 
förbrytare försvåras då det är överlag är hög arbetslöshet. Nilsson & Tham (2003) redovisar 
att andelen arbetslösa bland intagna är 37 % och 12 % i normalbefolkningen. Att arbete är 
viktigt konstateras av Marc & Marc (1996), då den som arbetar har mindre tid att begå brott, 
mer att förlora på att bli gripen, har inkomst och inte riskerar utsättas för brottstillfällen. 
 
Respondenternas önskan om ökade utbildningsmöjligheter stärks av resultaten i tidigare 
forskning. NACRO har påvisat att 56 % av de intagna har svåra läs-, och skrivsvårigheter, 
vilket underminerat deras möjligheter att leva ett laglydigt liv (Burns1998). Nilsson & Tham 
(2003) påpekar att utbildningsbehovet är stort då flertalet intagna i Sverige är lågutbildade.  
 
Ämnet fritidsaktiviteter får skilda svar. En respondent menar att det tog tid innan han insåg 
att även han var normal fastän han inte hade några specifika fritidsintressen. Den gängse 
uppfattningen är ju att man ska ha fritidsaktiviteter. Tre respondenter svarar att de som tränat 
under anstaltstiden förslagsvis kunde få ett årskort på gymmet för att bibehålla intresset att 
sköta sig och sin hälsa och det ger möjlighet att skapa nya kontaktnät. 
 
Analys                                  
Möjligheten till nya kontaktnät fokuseras och analysen av temat sker i samband med analysen 
av temat ”relationer med personligt nätverk” nedan. 
 
Vad det gäller relationer med personligt nätverk (vänner, släkt, syskon, föräldrar, 
partner/s, barn) menar en respondent att det är lättare vid frigivningen om man har en 
relation sedan innan frihetsberövandet. ”Då satsar man på det och krånglar inte till det med 
nya kontakter.” Att på det sociala och psykologiska planet arbeta med relationer under 
anstaltstiden fungerar inte bra för alla. Enligt en respondent fungerar det inte som det är tänkt. 
Det blir mest ett påtryckningsmedel för anstalten. ”Gör du inte si eller så, så drar vi in 
besöken.”   Upprätthållandet av relationer fungerar bättre på öppen anstalt där klienten kan få 
frigång och hälsa på ”ute”. Det är lätt att få panik när man kommer ut och kontakter ska 
skapas eller återknytas. Det där med att kompisar väntar utanför grinden på frigivningsdagen, 
det beror på vem man är.  
 
När det gäller umgänge och relationer inne på anstalt konstaterar en respondent att han inte 
orkar med den miljön längre. Han har också avslutat den relation han hade med en 
missbrukande kvinna då det innebar att han skulle skaffa droger till båda och på det sättet fick 
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sitta inne två-tre gånger per år.  Det kan vara svårt att bryta sitt beteende om man inte får vara 
ifred för kompisar och det gäller att sätta sig i respekt och se till att man inte är skyldig någon 
person pengar eller tjänster. Ämnet familjebildning exemplifieras av följande; Det där med 
barn har ju inte blivit av, man vill inte skaffa barn när man drogar. Jag vet ju själv hur jag 
haft det med bakfulla föräldrar, slagsmål och eländet. Farsan var min inkörsport. Han gav 
mig droger när jag var 9 år.” 
 
Analys relationer med personligt nätverk 
Respondenternas svar tyder på att funktionen hos olika relationer är viktiga för individens liv. 
Deras svar stärks på många plan i den forskning som bedrivits tidigare. Studier visar till 
exempel att sammanboende med partner ökar risken för brottsligt beteende i åldern 18-21 för 
att därefter ha motsatt effekt. För övrigt konstateras att det inte går att säga något om en 
relations effekt utan att höra efter hur relationen är beskaffad Marc & Marc (1996). Detta 
faktum belyses av respondenten som brutit förhållandet med den missbrukande partnern. En 
relation behöver inte automatiskt vara konstruktiv och trygghetsskapande för båda parter. 
 
Respondenternas hänvisning till kompistryck stärks av Rydén - Lodi, af Klinteberg & Stattin 
(2005) då de presenterar en skillnad mellan återfallsförbrytare och klienter som avbrutit sin 
kriminella karriär. De som lyckats bryta hade mindre kontakt med belastade vänner. En 
fingervisning om möjligheten att byta umgänge påvisas av Nilsson & Tham (2003) då två 
tredjedelar av de intagna uppger sig ha icke kriminella bekanta som de umgås med i stort sett 
dagligen. Detta kan tolkas som en förhållandevis hög siffra, vilket ger goda förutsättningar för 
i vart fall dessa intagna att kunna byta nätverk. Det problematiska med anstaltsvistelse 
påpekas i BRÅ: s rapport (2000:20) som visar att det sociala nätverket ofta glesnat under 
anstaltsvistelsen. Möjligheten att ha frigång till sitt arbete eller påbörja aktiviteter i sin 
hemkommun är avhängigt närhet mellan anstalt och hemkommun. Frigivningsprocessen 
beskrivs i fyra faser (Månsson m.fl. 2002) Den tredje och fjärde fasen berör flera situationer 
där relationer är viktiga. Särskilt nämns återupptagande av kontakten med familj, anhöriga 
och vänner. Arbetet i den fjärde fasen kan innebära att den frigivne har fått börja om på nytt 
på annan ort och ska bygga upp ett nytt nätverk. Här kan även tema arbete och tema 
fritidsaktiviteter relateras till då dessa aktiviteter i sig kan skapa nya kontaktnät för individen, 
vilket respondenterna berättat om. 
 
Huruvida relationsarbete är produktivt på anstalt kan ifrågasättas med hänvisning till 
respondenternas berättelse om indragna besökstillstånd. Ett positivt exempel ges i (Månsson 
m.fl. 2002) som beskriver hur genomförda föräldrautbildningar medfört att några klienter sade 
sig vara beredda att arbeta vidare med sina relationer och sin problematik. Positivt är även att 
påverkansprogrammen rent allmänt verkar fylla anstaltslivet med meningsfullt innehåll för de 
intagna, samt leda till personligare kontakter mellan de intagna och anstaltspersonalen.  
 
Systemteorin är relevant här då den ligger till grund för arbete med nätverk. Ett sätt att 
definiera nätverk är att de utgörs av människor som samverkar- frivilligt eller ofrivilligt- runt 
den problematik som fört en hjälpsökande person till en hjälpare. I praktiken ska den 
professionelle hjälparen ta hänsyn till klientens hela sociala sammanhang och ta reda på vilka 
människor den intagna tycker kan vara ett stöd (Forsberg & Wallmark 1998). Detta arbete 
försvåras på anstalt bland annat av de säkerhetsaspekter som omgärdar verksamheten. Nilsson 
& Tham (2003) påvisar frihetsberövandet i sig kan bidra till psykisk ohälsa och att 10 % av de 
intagna anser sig ha psykiska besvär, jämfört med 2 % av normalbefolkningen. Även detta har 
betydelse i hänseende vad det innebär att byta system, socialt nätverk och då särskilt om det 
sker under tvingande omständigheter. 
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Funktionen hos frivilliga föreningar ses av respondenterna mer som någonstans att gå, ett 
vistelsealternativ till det gamla kompisgänget. Ofta gör dessa föreningar ingen större egentlig 
nytta då det ju till syvende och sist är myndigheterna som kan påverka och har makten. Vissa 
föreningar som erbjuder boende trots drogpåverkan anses bara underlätta och underhålla 
eländet. 
 
Analys frivilliga föreningar 
Respondenterna verkar ha mer av ett förvaringsperspektiv än av påverkansperspektiv i sina 
erfarenheter av frivilligorganisationer.  Enligt empowermentteorin innebär Citizen advocacy 
att man engagerar frivilliga när det gäller att skapa relationer till isolerade klienter och att 
representera deras behov (Payne 2002). Detta engagemang  kan utifrån tolkning av 
respondentsvaren antas ha brustit. 

 6) Förslag på förändring av frigivningsförberedelser  
Flera förlag finns; - mer programverksamhet liknande Cognitive Skills, -riktiga jobb vid  
frigivning, - att bli respektfullt bemött och få delta i planering och genomförande,- samarbete 
med arbetsförmedling, socialtjänsten och andra myndigheter inne på anstalt, träningskort på 
gym eller bidrag till annan fritidsaktivitet samt utökade utbildningsmöjligheter i anstalt.  
En respondent säger att det gäller att väcka viljan, att få folk att se sanningen om sina liv. 
Förslagsvis kan någon före detta kåkfarare gå runt på anstalten, skapa kontakter och prata med 
de intagna utan att det behöver vara så märkvärdigt. Det uppstår en paradox då klienten 
varken kan eller får ta eget ansvar under anstaltstiden. ”Andra talar om för en när man ska 
sova, sedan förväntas man ta ansvar för jobb, bostad och allt samma dag man kommer ut.”  
Ett bra alternativ är utslussverksamheten med elektronisk boja då klienten får prova på ett 
normalt liv, ”men ändå ha en piska över sig.” 
 
Analys  
Respondenternas svar berör såväl praktiska omständigheter som ”den egna viljan”. I 
Australien används Cognitive Skills inte med förebyggande av återfall i brott som det första 
primära målet, utan mer för att den intagne helt enkelt ska klara av fängelsevistelsen och 
kunna ta till sig övriga verksamheter. Där poängteras att programverksamhet får bäst effekt 
om de intagna får lära sig det de behöver på plats och klienten ska lära för livet. Frågan väcks 
då om denna strävan efter ett lärande för livet går att legitimera då det inte är möjligt att 
redovisa kvantitativa data om dess resultat (Office of the Inspector of Custodial Services 
Report no 23 2004). Respondenternas svar tyder på brister i möjligheten att rent praktiskt och 
även ansvarsmässigt kunna få förbereda sig för ett liv i frihet.  De slutsatser som dragits i 
tidigare forskning om vad som behövs för att förbättra frigivningssituationen bekräftas av 
intervjusvaren. Det är kontakter med sociala myndigheter, möjligheter till arbete, bostad och 
kontakter med ett socialt nätverk som anses behöva förbättras.  
 

7) Vad är viktigt att tänka på ur ett långtidsperspektiv för att förhindra 
återfall i brott. 
För samhället, exempelvis myndighetsorganisationer och föreningar 
Den rådande fokuseringen inom socialtjänsten på hemmaplanslösningar kommer upp och en 
respondent menar att det nog inte fungerar så bra, ”man kan behöva bryta helt ett tag.” 
Överlag anser respondenterna att hela samhällsmaskineriet är för kortsiktigt planerat. Var och 
en av myndigheterna tänker på ”sitt eget konto” och det är ofta korta insatser som prioriteras, 
utan att sedan följas upp. Det är svårt att få komma in i samhället då man betraktas som en 
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kriminell och inget annat och ingen litar på att man kan om man vill. Såväl den psykiatriska 
vården som missbruksvården behöver förbättras då den är eftersatt som det ser ut idag. 
 
Informanten redovisar ett mycket konkret förslag där boende och sysselsättning prioriteras. 
Det viktigaste är att ha ett ordnat boende dit man kan åka direkt på frigivningsdagen. För 
bostadslösa ska kommunen tillhandahålla ett nyktert boende. Boendet ska utformas som ett 
vanligt boende, dock med krav om nykterhet, drogfrihet och förbud mot hot och våld. 
Kommunen bekostar fastigheten, mat och den ständigt tillgängliga personalen och på sikt ska 
den boende utslussas i för den personen relevant boende och även ha ett för den personen 
lämpligt arbete. Om personen har bostad kan övervakaren hämta personen vid 
frigivningstidpunkten och hjälpa denne att fylla på basförråden i bostaden, som mat, 
hygienartiklar mm. I och med detta kan man undvika resonemang som att det uteslutande är 
socialtjänstens fel att klienten återföll i missbruk och/eller kriminalitet. Det krävs en 
långsiktighet i att våga genomföra okonventionella lösningar och att erkänna att inte alla kan 
anpassas till vad vi ofta kallar ”Svenssonliv”. Informanten anser även att olika myndigheter 
behöver lära sig att se varandra som resurser. Framför allt kan man bättre ta tillvara på den tid 
en person står under övervakning. Då finns oftast två personer från frivården (handläggande 
tjänsteman och lekmannaövervakare) som är till stöd och hjälp för den övervakade. 
 
Analys För samhället, exempelvis myndighetsorganisationer och föreningar 
I intervjusvaren framkommer tankar om kortsiktighet och svaren tyder även på en brist i 
samhällsplaneringen avseende frigivningsarbetet. Vid genomgång av tidigare forskning väcks 
frågan om vad som egentligen är målet med Kriminalvårdens verksamhet. I Storbritannien har 
kriminalvården enligt rapporten Office of the Inspector of Custodial Services Report no 23 
(2004) minskat användandet av Cognitive Skills program då de inte givit entydiga positiva 
resultat enligt ”valuta för pengarna modellen”. Nilsson & Tham (2003) visar på en försämring 
av intagnas levnadsförhållanden jämfört med en undersökning gjord 1960. En fjärdedel av de 
intagna rapporterar fler än tre välfärdsproblem medan motsvarande andel hos 
normalbefolkningen är 1 %. Således definieras intagna på anstalt som en marginaliserad och 
socialt utestängd grupp. Resurserna för förbättring behöver lyftas fram. 
 
Ett relevant förslag finns grundat i empowermentteorins idé om att socialarbetaren ska 
presentera sig som en kunskapskälla, till gagn för klienten i dennes problemlösningsarbete 
(Payne 2002). En kombination med systemteoretiska analyser om vilken nivå hjälpen ska 
sättas in exemplifieras genom informantens förslag om en hjälpande övervakare som bistår på 
den nivå problemen finns. Enligt informantens förslag behövs i vart fall en mellanstation på 
den samhälleliga spelplanen för att klienterna ska få en reell chans till empowerment och 
förändring.  
 
För lagstiftningen 
Det bör enligt flera respondenter skapas fler möjligheter till utslussmöjligheter, som till 
exempel det nya förslaget med boja i slutet av fängelsestraff. En respondent menar att de som 
begår sitt förstagångsbrott inte bör dömas till fängelse utan få boja istället. Fängelsevistelse 
saboterar bara för de som är engångsförbrytare. Vissa kan däremot vara i behov av fängelse 
för att kunna bryta och vila upp sig från drogandet. Hela Kriminalvårdslagen är för luddig 
med alla formuleringar; ”om så, såvida inte, under förutsättning att.”  Detta får den effekten 
att det inte ens går att ta en diskussion om vad som är rätt och fel då det hela tiden finns så 
stor tolkningsmån.   
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Informanten menar att former för samverkan mellan myndigheter ska vara bindande och det 
ska skrivas in i lagtext att, när och hur det ska ske, i all synnerhet när det gäller 
frigivningsarbetet med klienter. 
 
Analys För lagstiftningen 
Intervjusvaren visar att det finns anledning att se över lagstiftningen på flera punkter. 
Förslaget om fler utslussmöjligheter stärks i BRÅ:s rapport (2000:20). Där görs bedömningen 
att fler former för de långtidsdömda att träna sig inför det liv som de ska friges till behöver 
utformas, givetvis med hänsyn till säkerhetsaspekterna.  bilden 
 

Diskussion 
Syftet med studien är att studera frigivningssituationen ur ett klientperspektiv. Utifrån syftet 
formuleras två konkretiserande frågeställningar. Kvalitativa metodval och en fenomenologisk 
kunskapssyn har möjliggjort en bred beskrivning av klienternas egna erfarenheter och 
upplevelser av frigivningssituationer. Resultatet visar att frigivningsarbetet inte fungerat 
tillfredsställande. Detta har enligt klienterna sin grund i bristande samverkan mellan klient, 
Kriminalvård och övriga samhällsaktörer, som till exempel arbetsförmedling, socialtjänst, 
frivillig organisationer och sektorn för psykiatrisk vård. Klienterna menar även att deras egen 
vilja är grunden för förändring men att det behövs hjälp, både att väcka den och att möjliggöra 
praktiska förutsättningar att genomföra förändringen. 
 
Den första frågeställningen gällde: vilka positiva och/eller negativa omständigheter kommer 
fram om frigivningsarbetet. En positiv omständighet för en klient var att han haft någon som 
trodde på honom, att han skulle lyckas. I detta fall var det övervakaren som var den personen. 
Vikten av ett stödjande nätverk poängteras i såväl tidigare forskning som i teoretisk 
synvinkel. Payne (2002) beskriver att socialarbetaren bör presentera sig som en underlättande 
kunskapskälla, till gagn för klientens empowerment. Genom förslaget som lämnas av 
informanten om en hjälpande övervakare som bistår klienten på den nivå problemen finns, 
kan både empowermentteori och systemteori tillämpas. Det poängteras även att en relation 
inte automatiskt innebär trygghet, utan tvärtom kan innebära problem (Marc & Marc 1996). 
Även arbetet med familjerelationer på anstalt visade sig ha den dubbelbottnade funktionen av 
personlig utveckling (Månsson m.fl. 2002), eller enligt intervjusvar ett påtryckningsmedel för 
anstalten gentemot klienten.  
 
När det gäller klientens personliga utveckling finns en rad programverksamheter att tillgå 
under anstaltstiden. Respondenterna själva refererar till den egna viljan men även till 
praktiska omständigheter. I Office of the Inspector of Custodial Services Report no 23 (2004) 
beskrivs den i Australien realistiskt anpassade målsättningen med Cognitive Skills. Där 
används programmet som ett lärande för livet. Det traditionella målet med programmet, 
förebyggande av återfall i brott, har fått stå i bakgrunden för kvalitativt inriktade mål som att 
den intagne helt enkelt ska klara av fängelsevistelsen och kunna ta till sig övriga verksamheter 
 
Exempel på negativa omständigheter ges i intervjusvaren om möjligheten att rent praktiskt 
och även ansvarsmässigt kunna förbereda sig för ett liv i frihet.  Resonemanget om lärande av 
livsfärdigheter finns i Office of the Inspector of Custodial Services Report no 23 (2004). Där 
poängteras att programmet får bäst effekt om de intagna får lära sig det de behöver på plats. 
Många intagna är inte säkra på hur man beter sig i olika sociala sammanhang. En respondent 
beskriver tydligt paradoxen i att ena dagen bli tillsagd av anstaltspersonalen när han ska sova 
och nästa dag som frigiven anses kapabel att ta ansvar för jobb och bostad (tema 6). 
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Intervjusvaren presenterade även många praktiska problem som att inte ha pengar, ordnat 
boende, att slussas till arbetsmarknadsersättningsplatser trots tillgång på arbeten, 
körkortsfrågan och möjligheter till fysisk träning. Detta sammantaget med problem relaterad 
till kompisnätverk, missbrukande partners, det bistrare samhällsklimatet och det man har med 
sig av känslor vid frigivning från sluten anstalt, torde öka förståelsen för att det inte bara är 
”att ta sig i kragen”. Klienterna är i mångt och mycket underställda samhällets, anstalternas 
och sin egen livshistorias makt. 
 
Den andra frågeställningen gällde: vad behöver förändras för att skapa bättre förutsättningar 
för att frigivningsarbetet ska förebygga återfall i brott. Denna frågeställning har besvarats 
mycket omfattande. De slutsatser som dragits i all refererad tidigare forskning om vad som 
behövs för att förbättra frigivningssituationen bekräftas av intervjusvaren. Det är främst 
kontakter och samarbete med och mellan sociala myndigheter, möjligheter till arbete och 
bostad som anses behöva förbättras. 
 
Det finns omfattande tidigare forskning om orsaker till att en person begår brott. För att kunna 
hitta rätt åtgärd till ett problem behöver naturligtvis orsakerna studeras, men arbetet får inte 
stanna med det. Därefter inställer sig frågan om det är själva problembilden, som i detta fall 
individers kriminella beteende, som ska vara föremålet för åtgärderna eller orsakerna till det 
beteendet. Vanligen är det sällan produktivt att tänka i orsak - verkan termer såvida inte det 
sker i ett cirkulärt eller spiralliknande mönster. För att bringa reda i orsaksbilden kan 
systemteorin vara till stor hjälp. När det gäller problemet kriminalitet tycks samhällets 
åtgärder ha fokuserats på individnivå. Flera kriminalvårdsprogram, utbildningsinsatser och 
sysselsättningsvarianter är under utveckling med syfte att i samarbete med övriga 
myndigheter kunna förändra och återintegrera individen i samhället. Begreppet återintegrera 
tyder på att individen skulle ha varit integrerad, spårat ur, för att sedan vara föremål för 
återintegrerande insatser. Nilsson & Tham (2003) presenterar en annan bild, nämligen att de 
intagna är en marginaliserad och socialt utestängd grupp redan innan frihetsberövandet.  
Nödvändigheten att söka förklaringar även utöver individens tankemönster och genetiska 
koder blir tydlig. Både i tidigare forskning och i intervjusvaren framkommer exempel på att 
samverkan inom samhällsnivån inte fungerar. Följaktligen kan inte samarbetet mellan 
individnivå och samhällsnivå fungera heller. Detta beskrivs av Nilsson & Tham (2003) som 
konstaterar att kontinuerlig samverkan mellan individnivå, myndighetsnivå och den 
övergripande samhällsnivån är en förutsättning för en fungerande frigivningssituation. Detta 
brister dock på alla plan idag vilket medför uppenbara problem för klienten.   
 
Enligt det systemteoretiska tänkandet presenteras en förenklad och fragmenterad bild av en 
människas situation om man lägger förklaringarna till ett problem på en nivå, exempelvis 
individnivån. Om man däremot tar hänsyn till alla nivåer kan det finnas risk att en viss 
uppgivenhet smyger sig på inför den mängd aktörer som samverkar. Bilden av 
frigivningsarbetet som framkommer i denna uppsats visar att tyngdpunkten i de åtgärder som 
Kriminalvården vidtagit ligger på individnivån. Bergströms (1997) teori om kriminalitet som 
livsstil och påverkansprogram grundade i beteendemodifierande metoder beskrivna i Office of 
the Inspector of Custodial Services Report no 23 (2004) är exempel på detta. Även 
intervjusvaren innehåller en idé om att det är klientens egen vilja som är avgörande (tema 4). 
Med hänvisning till det systemteoretiska konstaterandet, att överordnade system har större 
påverkan på underordnade än tvärtom, framhålls här vikten av att åtgärder riktas mot 
samhällsnivån. Den övergripande välfärdspolitiken behöver justeras för att lämna plats för, 
idag, okonventionella lösningar på samhällsproblem. Kriminalitet är ett symtom på 
samhällsproblem likväl som det har individuella orsaker. I den tidigare forskningen och 
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intervjusvar framtonar en bild av hur klientens vilja till förändring hindras av den ram 
samhällssystemets traditionella funktioner skapar. Exemplen gäller allt från intervjusvar om 
myndigheternas telefontid och tillgång telefon på anstalt (tema 4, 6), till det faktum att många 
befinner sig i ett ingenmansland vid frigivningstidpunkten. Risken för att den nykterhet och 
vilja som uppnåtts under anstaltstiden raseras kort efter frigivningen, har beskrivits i 
intervjusvaren och i tidigare forskning (tema1, 3 och 7).  
 
Att kliva ut direkt från den totala institutionen fängelse, till ett samhällssystem där individen 
förväntas ta eget ansvar innebär problem (Heule 2005, Öqvist 2003), (tema 1 och 6). I 
intervjusvaren presenteras förslag på hur ett skapande av ett mellansystem i form av 
kommunalägt boende skulle kunna göra övergången lättare (tema 3, 7). 
 
Vidare forskning i ämnet kan omfatta utvärdering av de kommunala och individuella initiativ 
som tagits när det gäller alternativa boenden och sysselsättningar, det vill säga sådana 
åtgärder som underlättar övergången till ett liv i frihet, och som idag saknas på många orter. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev                                                                        
 
Säter 2005-11-11 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Ann-Sofie Welander och studerar sista terminen på Socionomprogrammet. 
I sista delkursen, socialt arbete, ska vi skriva en C-uppsats. Jag har valt att studera 
frigivningssituationen, vilka svårigheter som finns och vad som kan förbättras, ur 
klientperspektiv. För att få kunskap om detta har jag valt att intervjua män som någon 
gång varit dömda till fängelse eller haft alternativ fängelsestrafftid utsatt i domen. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan bryta samarbetet när Du vill. Alla uppgifter 
behandlas konfidentiellt. Namn eller andra fakta som kan röja Din identitet kommer 
inte att finnas med i uppsatsen. Anteckningar som förs under intervjun makuleras 
efter bearbetning. 
 
Undersökningsmetod är personliga intervjuer och det är värdefullt om jag kan få Din 
hjälp att genomföra studien. Intervjun tar omkring en timme och sker på tid och plats 
som vi kommer överens om.  
 
Resultaten av uppsatsen används endast för forskningsändamål. Uppsatsen kommer 
att redovisas på ett seminarium vid Örebro Universitet, 2006. Om den blir godkänd 
kommer den att presenteras för Brottsförebyggande rådet, Borlänge kommun, samt 
finnas tillgänglig på Universitetets databas för uppsatser.   
 
 
 
Vid frågor kan Du nå mig på Frivården Dalarna. 
Frivårdens telefonnummer växeln: 0243-79 10 00 
Du kan även maila mig på e-adress: ann-sofie.welander@kvv.se      
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Ann-Sofie Welander 
socionomstuderande 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

• Berätta om Dina erfarenheter kring frigivning. 
 

• Vad är det som fungerat bra? 
 

• Vad är det som fungerat dåligt? 
 

• Har/hur har Din egen motivation tagits tillvara? 
 

• Dina erfarenheter av nedanstående för frigivningsarbetet; 
o bostad  
o samverkan mellan myndigheter 
o drog- alkoholmissbruks behandling 
o ekonomi 
o arbete/sysselsättning 
o utbildning 
o fritidsaktiviteter 
o relationer med personligt nätverk (vänner, släkt, syskon, föräldrar, partner/s, 

barn) 
o fysisk och psykisk hälsa 
o eget ansvar/vilja/förmåga 
o frivilliga föreningar 

 
• Dina förslag på förändring av frigivningsförberedelser. 

 
• Vad är viktigt att tänka på ur ett långtidsperspektiv för att förhindra återfall i brott 

 
o för samhället, exempelvis myndighetsorganisationer och föreningar 
 
o för lagstiftningen 

 


