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Abstract	  	  
The	  purpose	  of	  this	  essay	  is	  to	  describe	  how	  probation	  service	  officers	  regard	  their	  
professional	  role	  and	  their	  liberty	  of	  action	  within	  the	  motivational	  treatment	  program,	  
MIK,	  and	  the	  probation	  organization.	  To	  answer	  the	  purpose	  three	  questions	  were	  
formulated:	  1)	  Does	  the	  probation	  service	  organization	  affect	  the	  individual	  discretion	  
for	  the	  probation	  service	  officers,	  and	  in	  that	  case	  how?	  2)	  Does	  the	  motivational	  
treatment	  program,	  MIK,	  influence	  the	  probation	  officers’	  professionalism	  and	  their	  
professional	  role?	  3)	  What	  advantages	  and	  disadvantages	  do	  the	  probation	  service	  
officers	  consider	  MIK	  being	  related	  to?	  The	  method	  conducted	  in	  the	  study	  was	  
interviews	  with	  five	  probation	  service	  officers	  in	  Stockholm.	  The	  interviews	  were	  
combined	  with	  a	  theoretical	  framework	  based	  on	  themes	  as	  organization,	  professional	  
role,	  professionalism	  and	  motivation.	  The	  result	  showed	  that	  probation	  officers	  consider	  
themselves	  to	  have	  a	  relatively	  high	  discretion	  within	  their	  work.	  They	  also	  think	  that	  
work	  with	  treatment	  programs	  generally	  increases	  their	  professionalism	  and	  it	  provides	  
a	  more	  distinct	  professional	  role	  in	  meeting	  with	  clients.	  An	  advantage	  of	  MIK	  is	  that	  it	  is	  
more	  suited	  to	  the	  client.	  A	  disadvantage	  is	  that	  it	  can	  be	  perceived	  as	  difficult	  to	  know	  
how	  big	  effect	  the	  program	  will	  have	  in	  the	  long	  term.	  
	  
	  
Key	  Words:	  MIK,	  probation,	  organization,	  discretion,	  professional	  role,	  professionalism	  
Nyckelord:	  MIK,	  frivård,	  organisation,	  handlingsfrihet,	  yrkesroll,	  professionalitet	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Innehållsförteckning	  
	  
1.	  Inledning	  ............................................................................................................................................................	  5	  
1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  ...................................................................................................................	  7	  
1.2	  Begreppsförklaringar	  ...........................................................................................................................	  7	  

2.	  Kunskapsläge	  ...................................................................................................................................................	  8	  
2.1	  Sökprocess	  .................................................................................................................................................	  8	  
2.2	  Frivårdsinspektörers	  yrkesroll	  ........................................................................................................	  8	  
2.3	  Brottsförebyggande	  arbete	  .............................................................................................................	  10	  
2.4	  Motivationsarbete	  inom	  frivården	  ...............................................................................................	  11	  
2.5	  Sammanfattning	  av	  kunskapsläge	  ................................................................................................	  12	  

3.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  ...........................................................................................................................	  14	  
3.1	  Organisationer	  ......................................................................................................................................	  14	  
3.2	  Kontroll	  ....................................................................................................................................................	  15	  
3.3	  Gräsrotsbyråkrater	  .............................................................................................................................	  15	  
3.4	  Professionalitet	  ....................................................................................................................................	  16	  
3.5	  Yrkesroll	  ..................................................................................................................................................	  17	  
3.6	  Kunskap	  ...................................................................................................................................................	  17	  

4.	  Metod	  ................................................................................................................................................................	  19	  
4.1	  Kvalitativ	  metod	  ...................................................................................................................................	  19	  
4.2	  Urval	  och	  metod	  ...................................................................................................................................	  19	  
4.2.1	  Intervjuer	  .......................................................................................................................................	  20	  

4.3	  Datainsamling	  och	  analys	  ................................................................................................................	  21	  
4.4	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  .............................................................................	  21	  
4.5	  Etiska	  aspekter	  .....................................................................................................................................	  23	  

5.	  Resultat	  och	  analys	  .....................................................................................................................................	  24	  
5.1	  Organisation	  ..........................................................................................................................................	  24	  
5.1.1	  Organisationens	  mål	  ..................................................................................................................	  24	  
5.1.2	  Organisatorisk	  kontroll	  ............................................................................................................	  25	  
5.1.3	  Organisationens	  styrkor	  och	  svagheter	  ............................................................................	  26	  
5.1.4	  Analys	  av	  organisation	  .............................................................................................................	  27	  

5.2	  Yrkesrollen	  .............................................................................................................................................	  29	  
5.2.1	  Det	  dagliga	  arbetet	  .....................................................................................................................	  29	  
5.2.2	  Frivårdens	  inverkan	  på	  yrkesrollen	  ...................................................................................	  29	  
5.2.3	  Frihet	  i	  yrkesutövningen	  .........................................................................................................	  30	  
5.2.4	  Programmens	  inflytande	  .........................................................................................................	  31	  
5.2.5	  Analys	  av	  yrkesrollen	  ................................................................................................................	  32	  



	  

5.3	  Professionalitet	  ....................................................................................................................................	  33	  
5.3.1	  Utbildning	  .......................................................................................................................................	  33	  
5.3.2	  Professionellt	  arbete	  .................................................................................................................	  35	  
5.3.3	  Personliga	  mål	  ..............................................................................................................................	  36	  
5.3.4	  Analys	  av	  professionalitet	  .......................................................................................................	  36	  

5.4	  MI/MIK	  .....................................................................................................................................................	  37	  
5.4.1	  Motiverande	  arbete	  ....................................................................................................................	  37	  
5.4.2	  MIK	  –	  arbete	  och	  hantverk	  ......................................................................................................	  38	  
5.4.3	  MIK	  –	  styrkor	  och	  svagheter	  ..................................................................................................	  39	  
5.4.4	  Analys	  av	  MIK	  ...............................................................................................................................	  40	  

6.	  Diskussion	  ......................................................................................................................................................	  42	  
6.1	  Diskussion	  av	  resultat	  och	  analys	  ................................................................................................	  42	  
6.1.1	  Inverkar	  frivården	  som	  organisation	  på	  omfattningen	  av	  det	  individuella	  
handlingsutrymmet	  för	  frivårdsinspektörerna,	  och	  i	  så	  fall	  hur?	  .....................................	  42	  
6.1.2	  Har	  MIK-‐insatsen	  något	  inflytande	  över	  frivårdsinspektörernas	  
professionalitet	  och	  yrkesroll?	  .........................................................................................................	  43	  
6.1.3	  Vilka	  fördelar	  och	  nackdelar	  anser	  frivårdsinspektörerna	  att	  det	  finns	  med	  
MIK?	  .............................................................................................................................................................	  44	  

6.2	  Metoddiskussion	  ..................................................................................................................................	  45	  
6.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  ............................................................................................................	  45	  

Referenslista	  ......................................................................................................................................................	  47	  
Bilaga	  1	  .................................................................................................................................................................	  50	  
Bilaga	  2	  .................................................................................................................................................................	  51	  
	  
	  



5	  

1.	  Inledning	  
	  
Tidningen	  Dagens	  Nyheter	  tar	  i	  en	  artikel	  upp	  om	  hur	  kriminalitet	  påverkar	  samhället.	  
Kriminologen	  Jerzy	  Sarnecki	  beskriver	  hur	  kriminaliteten	  tär	  på	  resurser	  inom	  
socialtjänsten,	  vården,	  polisen,	  rättsväsendet	  och	  Kriminalvården.	  Han	  menar	  att	  ur	  ett	  
samhällsekonomiskt	  perspektiv	  skulle	  det	  löna	  sig	  att	  satsa	  på	  att	  förebygga	  brott	  och	  få	  
personer	  som	  utför	  kriminella	  handlingar	  att	  bryta	  med	  sin	  kriminella	  livsstil	  (Ekmark,	  
2013).	  Detta	  går	  hand	  i	  hand	  med	  vad	  som	  anges	  i	  lagförarbeten	  angående	  
Kriminalvårdens	  uppgifter.	  Kortfattat	  ska	  Kriminalvården	  verkställa	  domar	  ”på	  ett	  
säkert	  och	  humant	  sätt”	  och	  där	  en	  viktig	  del	  är	  att	  arbeta	  brottsförebyggande	  (SOU	  
2009:80	  s.	  268).	  I	  det	  brottsförebyggande	  arbetet	  är	  det	  också	  viktigt	  med	  fungerande	  
behandlingsprogram	  för	  motivation	  och	  förändringsarbete	  (Kriminalvården,	  2013).	  
	  
Kriminalvården	  är	  en	  statlig	  verksamhet	  och	  har	  ett	  nära	  samarbete	  med	  polis,	  åklagare	  
och	  domstolar	  för	  att	  minska	  brottslighet	  och	  på	  så	  sätt	  öka	  tryggheten	  i	  samhället	  
(Kriminalvården,	  2013).	  Enligt	  förordning	  (2007:1172	  §	  2)	  med	  instruktion	  för	  
Kriminalvården	  	  ska	  denna	  verka	  för	  att	  utdömda	  påföljder	  verkställs	  på	  ett	  säkert	  och	  
humant	  sätt.	  Dessutom	  har	  man	  till	  uppgift	  att	  se	  till	  att	  lagföringen	  sker	  effektivt	  och	  att	  
återfall	  i	  brott	  förebyggs.	  
	  
Frivården	  är	  en	  del	  av	  den	  svenska	  Kriminalvården	  och	  har	  till	  huvuduppgift	  att	  ansvara	  
för	  de	  klienter	  som	  blivit	  dömda	  för	  brott,	  men	  där	  domen	  inte	  innebär	  fängelse	  utan	  
annan	  form	  av	  straff.	  Alternativt	  ska	  frivården	  ansvara	  för	  personer	  som	  är	  villkorligt	  
frigivna	  efter	  fängelsedom.	  Grundtanken	  bakom	  frivårdens	  verksamhet	  är	  inte	  att	  
fungera	  som	  ett	  fängelse	  i	  frihet	  för	  klienterna,	  utan	  att	  ge	  dem	  verktyg	  som	  hjälp	  till	  
självhjälp.	  Exempelvis	  vill	  man	  ge	  dem	  en	  inre	  drivkraft	  till	  att	  ta	  avstånd	  från	  
kriminalitet	  (Svensson,	  2010).	  
	  
I	  förordning	  (2007:1172	  §	  4)	  med	  instruktion	  för	  Kriminalvården	  beskrivs	  frivårdens	  
övergripande	  verksamhetsmål:	  
”Frivårdsorganisationen	  ska	  vara	  utformad	  så	  att	  den	  dels	  tillgodoser	  behovet	  av	  kontroll,	  
stöd	  och	  andra	  åtgärder	  när	  det	  gäller	  klienter,	  dels	  främjar	  ett	  effektivt	  samarbete	  med	  
Kriminalvårdens	  övriga	  verksamheter	  och	  med	  övriga	  myndigheter”.	  	  
	  
Inom	  frivården	  finns	  det	  alltså	  olika	  arbetsområden	  där	  den	  främsta	  uppgiften	  gäller	  
olika	  sorters	  övervakning,	  men	  även	  behandlingsprogram	  för	  motivation	  och	  påverkan	  
är	  viktigt.	  De	  behandlingsprogram	  som	  används	  inom	  Kriminalvården	  är	  främst	  
beteendeinriktade	  och	  kognitiva.	  Det	  finns	  13	  typer	  av	  behandlingsprogram	  som	  riktar	  
sig	  till	  olika	  målgrupper.	  Exempel	  på	  målgrupper	  är	  personer	  med	  missbruksproblem	  
och	  i	  fall	  där	  det	  förekommer	  våld	  i	  nära	  relationer.	  Alla	  programmen	  är	  ackrediterade,	  
vilket	  innebär	  att	  de	  har	  genomgått	  en	  vetenskaplig	  bedömning	  innan	  de	  implementeras	  
i	  programverksamheten	  (Kriminalvården,	  2013).	  	  
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För	  att	  det	  brottsförebyggande	  arbetet	  ska	  bära	  frukt	  behöver	  frivårdsinspektörerna	  
effektiva	  behandlingsmetoder,	  som	  kan	  motivera	  till	  en	  förändringsprocess	  hos	  de	  
individer	  som	  utför	  kriminella	  handlingar.	  MI	  (Motivational	  Interviewing)1	  som	  metod	  
har	  funnits	  inom	  Kriminalvården	  i	  drygt	  tio	  år	  (Forsberg,	  2011).	  MI	  har	  som	  grundidé	  
att	  locka	  fram	  klientens	  egen	  motivation	  till	  förändring,	  istället	  för	  att	  den	  ska	  förmedlas	  
från	  en	  behandlare.	  MI	  har	  i	  flertalet	  studier	  visat	  sig	  ha	  effekt	  på	  klienter	  med	  
missbruksproblematik,	  men	  även	  på	  personer	  med	  annan	  form	  av	  problematik,	  så	  som	  
ohälsa	  och	  negativ	  livsstil	  (Kriminalvården,	  2013;	  Forsberg,	  Ernst	  &	  Farbring,	  2010).	  
	  
MIK	  (Motiverande	  samtal	  Inom	  Kriminalvården)	  är	  en	  ny	  metod	  som	  utvecklats	  inom	  
den	  svenska	  Kriminalvården	  och	  som	  används	  sedan	  år	  2012.	  Utgångspunkten	  för	  MIK	  
är	  metoden	  MI	  och	  samtalsledaren	  arbetar	  ihop	  med	  klienten	  mot	  ett	  bestämt	  
förändringsmål.	  Inom	  MIK	  har	  samtalsledaren	  åtta	  olika	  moduler	  att	  välja	  mellan,	  som	  
man	  arbetar	  med,	  utefter	  de	  behov	  som	  klienten	  har.	  Man	  anpassar	  insatsen	  efter	  
klienten	  istället	  för	  tvärtom.	  För	  att	  tydliggöra	  skillnaden	  mellan	  MI	  och	  MIK,	  så	  skulle	  
man	  kunna	  beskriva	  det	  som	  att	  MIK	  är	  ett	  mer	  specificerat	  program	  för	  hur	  
behandlingen	  ska	  genomföras,	  medan	  MI	  är	  teorin	  bakom	  (Kriminalvården,	  2013).	  	  
	  
Det	  finns	  en	  problematik	  när	  man	  ska	  implementera	  evidensbaserade	  
behandlingsprogram	  eller	  metoder	  i	  praktiken.	  Detta	  då	  den	  mesta	  forskningen	  som	  
publiceras	  visar	  på	  god	  effekt.	  En	  förklaring	  till	  att	  den	  publicerade	  forskningen	  endast	  
påvisar	  positiva	  resultat	  kan	  vara	  att	  forskning	  som	  inte	  visar	  på	  fullgod	  effekt,	  eller	  i	  
vissa	  fall	  till	  och	  med	  negativ,	  inte	  publiceras.	  Detta	  medför	  att	  negativa	  utfall	  inte	  blir	  
granskade	  på	  samma	  sätt	  som	  de	  positiva	  studierna	  och	  därmed	  får	  de	  inte	  heller	  
samma	  status,	  legitimitet	  och	  spridning	  (McCord,	  2003).	  	  
	  
Vi	  finner	  det	  intresseväckande	  att	  vikten	  av	  effektiva	  behandlingsmetoder	  inom	  
Kriminalvården	  framhålls	  som	  central,	  samtidigt	  som	  den	  forskning	  som	  publiceras	  
angående	  diverse	  behandlingsmetoder	  riskerar	  att	  vara	  överdrivet	  positiv.	  Hur	  upplevs	  
metoderna	  ute	  på	  fältet,	  i	  realiteten,	  av	  de	  som	  de	  facto	  arbetar	  med	  dessa?	  Det	  
handlingsutrymme	  som	  frivårdsinspektörerna	  har	  i	  metodanvändningen	  påverkar	  
säkerligen	  deras	  yrkesutövning,	  men	  vi	  tror	  också	  att	  arbetsmetoden	  påverkar	  deras	  
professionalitet	  och	  vice	  versa.	  Vi	  finner	  det	  även	  troligt	  att	  organisationen	  har	  en	  
betydelsefull	  inverkan	  på	  handlingsutrymmet.	  För	  att	  möta	  dessa	  frågor	  eller	  hypoteser	  
har	  vi	  valt	  att	  göra	  en	  intervjubaserad,	  kvalitativ	  studie	  med	  frivårdsinspektörer	  som	  
jobbar	  med	  det	  motivationsstärkande	  behandlingsprogrammet	  MIK	  –	  Motiverande	  
samtal	  Inom	  Kriminalvården.	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1	  MI	  benämns	  på	  svenska	  ”motiverande	  samtal”.	  
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1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Vårt	  syfte	  är	  att	  beskriva	  frivårdsinspektörers	  syn	  på	  den	  egna	  yrkesrollen	  och	  det	  
individuella	  handlingsutrymmet	  inom	  ramen	  för	  frivården	  som	  organisation.	  Uppsatsen	  
syftar	  vidare	  till	  att	  belysa	  frivårdsinspektörernas	  subjektiva	  upplevelser	  av	  hur	  de	  
organisatoriska	  ramarna	  och	  det	  individuella	  handlingsutrymmet	  påverkas	  vid	  
användning	  av	  arbetsmetoden	  för	  MIK.	  	  
	  
Uppsatsen	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  följande	  frågeställningar:	  

• Inverkar	  frivården	  som	  organisation	  på	  omfattningen	  av	  det	  individuella	  
handlingsutrymmet	  för	  frivårdsinspektörerna,	  och	  i	  så	  fall	  hur? 

• Har	  MIK-‐insatsen	  något	  inflytande	  över	  frivårdsinspektörernas	  professionalitet	  
och	  yrkesroll? 

• Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  anser	  frivårdsinspektörerna	  att	  det	  finns	  med	  MIK?	  	  

1.2	  Begreppsförklaringar	  	  
	  

• Frivårdsinspektör	  –	  En	  samlingstitel	  för	  all	  personal	  inom	  frivården.	  Dock	  har	  
personalen	  olika	  yrkesroller,	  vilket	  påverkar	  vad	  de	  har	  för	  arbetsuppgifter	  
(Kriminalvården,	  2013).	  

• Intensivövervakning	  -‐	  Verkställande	  av	  dom	  på	  fängelsestraff	  om	  högst	  tre	  
månader	  utanför	  anstalt.	  Fotboja	  används	  för	  att	  övervaka	  klienten	  
(Nationalencyklopedin,	  2013).	  

• Klient	  –	  Person	  som	  har	  en	  form	  av	  social	  insats	  från	  samhället.	  I	  denna	  studie	  
hänvisas	  begreppet	  klient	  oftast	  till	  en	  person	  som	  är	  dömd	  till	  en	  frivårdspåföljd,	  
sitter	  häktad	  eller	  befinner	  sig	  i	  fängelse	  (Kriminalvården,	  2013).	  

• Kriminalitet	  –	  Begångna,	  straffbelagda	  handlingar.	  Kopplat	  till	  termen	  
brottslighet	  (Nationalencyklopedin,	  2013).	  

• Samhällstjänst	  –	  Är	  en	  brottspåföljd	  där	  klienten	  får	  utföra	  ett	  oavlönat	  arbete	  
(Nationalencyklopedin,	  2013).	  

• Skyddstillsyn	  –	  En	  påföljd	  där	  frivårdsklienten	  döms	  till	  övervakning	  
(Nationalencyklopedin,	  2013).	  

• Villkorlig	  frigivning	  –	  En	  tidigare	  frigivning	  av	  person	  som	  tilldömts	  
fängelsestraff	  (Nationalencyklopedin,	  2013).	  
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2.	  Kunskapsläge	  
	  

2.1	  Sökprocess	  	  
	  
Det	  första	  vi	  gjorde	  var	  att	  vi	  sökte	  efter	  nationell	  och	  internationell	  litteratur	  som	  vi	  
upplevde	  som	  relevant	  på	  olika	  forskningsdatabaser.	  Exempel	  på	  forskningsdatabaser	  vi	  
använde	  oss	  av	  är:	  DIVA,	  EBESCO	  Discovery	  Service,	  ProQuest	  Social	  Sciences,	  Libris,	  
Google	  Scholar.	  Sökord	  som	  vi	  använde	  enskilt	  eller	  i	  kombination	  har	  bland	  annat	  varit:	  
	  
Behandling,	  beteende,	  brottsförebyggande	  arbete,	  BSF,	  frivården,	  frivårdsinspektör,	  
förändring,	  handlingsutrymme,	  Kriminalvården,	  MI,	  MIK,	  Motiverande	  samtal	  Inom	  
Kriminalvården,	  kriminalitet,	  motivational	  interviewing,	  motiverande	  samtal,	  
organisation,	  probation,	  probation	  service	  officers,	  professionalitet,	  recidivism,	  samtal,	  
upplevelser,	  yrkesroll	  samt	  återfall.	  	  
	  
I	  EBESCO	  Discovery	  Service	  databas	  har	  även	  sökord	  använts	  tillsammans	  med	  
databasens	  avgränsningsord	  AND,	  OR	  och	  NOT.	  Exempel	  på	  sökordskombinationer	  är	  
”Probation	  AND	  Service	  Officers”	  och	  ”MI	  OR	  Motiverande	  samtal”.	  Våra	  sökningar	  gav	  
väldigt	  många	  träffar,	  så	  därför	  använde	  vi	  oss	  också	  av	  sökmöjligheten	  Peer	  Reviewed.	  
Det	  innebär	  att	  litteraturen	  är	  granskad	  av	  andra	  forskare	  inom	  ämnet	  
(Vetenskapsrådet,	  2013).	  Detta	  avgränsade	  materialet	  avsevärt,	  vilket	  var	  till	  hjälp	  för	  
oss	  när	  vi	  sökte	  efter	  relevanta	  artiklar	  och	  litteratur.	  Vi	  försökte	  även	  fokusera	  på	  
publiceringsdatum	  som	  inte	  var	  äldre	  än	  fem	  år.	  Detta	  för	  att	  avgränsa	  i	  tid	  och	  för	  att	  
därmed	  hålla	  oss	  till	  någorlunda	  aktuellt	  material.	  
	  
Vi	  har	  även	  haft	  nytta	  av	  och	  fått	  inspiration	  från	  olika	  referenser	  som	  vi	  har	  funnit	  i	  
tidigare	  forskning,	  avhandlingar	  och	  i	  andra	  C-‐uppsatser.	  Vår	  första	  kontakt	  med	  
frivården	  inspirerade	  oss	  att	  lägga	  mer	  fokus	  på	  den	  nyare	  arbetsmetoden	  MIK	  
(Motiverande	  samtal	  Inom	  Kriminalvården)	  istället	  för	  den	  äldre	  arbetsmetoden	  BSF	  
(Beteende	  Samtal	  Förändring).	  Det	  har	  varit	  svårt	  att	  finna	  någon	  specifik	  forskning	  just	  
om	  MIK	  utanför	  Kriminalvårdens	  organisation.	  Detta	  har	  gjort	  att	  vi	  sökt	  inom	  
närliggande	  områden	  av	  MIK	  såsom	  Motiverande	  samtal,	  där	  det	  finns	  mer	  gedigen	  
forskning	  sedan	  tidigare.	  
	  
2.2	  Frivårdsinspektörers	  yrkesroll	  	  
	  
Oavsett	  om	  man	  arbetar	  med	  socialt	  arbete	  inom	  frivården,	  socialtjänsten	  eller	  
sjukvården,	  så	  kräver	  dessa	  yrken	  oftast	  en	  gemensam	  utbildningsgrund	  i	  form	  av	  
socionom-‐	  eller	  beteendevetarexamen.	  Det	  är	  inom	  de	  specifika	  professionerna	  som	  
yrkesrollen	  skapas.	  Socialarbetaren	  har	  inte	  fritt	  spelrum	  att	  forma	  sin	  yrkesroll	  helt	  på	  
egen	  hand.	  Den	  formas	  av	  den	  kunskapsbas	  som	  socialarbetaren	  besitter,	  av	  den	  
organisation	  i	  vilken	  socialarbetaren	  verkar	  samt	  av	  den	  sociala	  roll	  som	  skapas	  mellan	  
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den	  egna	  synen	  och	  klientens	  syn	  på	  professionen	  (Svensson,	  Johnsson	  och	  Laanemets,	  
2013).	  
	  
I	  sin	  avhandling	  om	  frivården	  beskriver	  Kerstin	  Svensson	  (2001)	  hur	  handläggarna,	  det	  
vill	  säga	  frivårdsinspektörerna,	  ser	  som	  sin	  huvudsakliga	  arbetsuppgift	  att	  övervaka	  hur	  
klienterna	  sköter	  sina	  kontakter	  gentemot	  frivården.	  Enligt	  frivårdsinspektörerna	  i	  
avhandlingen	  är	  det	  också	  genom	  den	  föreskrivna	  kontakten	  som	  det	  möjliggörs	  en	  
stödfunktion	  från	  myndighetens	  sida	  gentemot	  klienten.	  
	  
Enligt	  Svenssons	  avhandling	  bör	  man	  inte	  se	  frivårdsinspektörer	  som	  en	  egen	  
yrkesgrupp,	  utan	  som	  en	  professionstyp	  som	  kan	  beskrivas	  som	  statens	  professionella	  
(jmf.	  Brante	  i	  Svensson,	  2001;	  1989).	  Svensson	  gör	  också	  en	  koppling	  till	  Michael	  
Lipskys	  begrepp	  ”street-‐level	  bureaucracy”,	  vilket	  på	  svenska	  översätts	  till	  
”gräsrotsbyråkrati”	  (jmf.	  Lipsky,	  2010).	  Relationen	  till	  klienterna	  är	  
gräsrotsbyråkraternas	  fundament	  i	  arbetet.	  Detta	  kan	  dock	  medföra	  att	  
gräsrotsbyråkraterna	  hamnar	  i	  kläm.	  	  Dels	  mellan	  att	  ta	  till	  vara	  på	  den	  professionella	  
relationen	  med	  klienten	  och	  dels	  av	  de	  krav	  som	  yrket	  och	  organisationen	  ställer	  på	  
dem.	  Då	  frivårdsinspektörerna	  både	  ska	  arbeta	  ihop	  och	  relationellt	  med	  sina	  klienter,	  
samtidigt	  som	  de	  representerar	  en	  kontrollerande	  organisation,	  så	  hamnar	  de	  lätt	  i	  
fokus	  för	  klienternas	  motstånd	  (Svensson,	  2001).	  	  
	  
Frivårdsinspektörerna	  i	  studien	  ansåg	  att	  deras	  professionalitet	  främst	  blev	  tydlig	  i	  
jämförelse	  med	  lekmannaövervakarna,	  vars	  medverkan	  bygger	  på	  medmänsklighet	  och	  
frivillighet.	  Det	  var	  framförallt	  deras	  utbildning	  som	  gav	  frivårdsinspektörerna	  en	  större	  
yrkesskicklighet,	  då	  de	  bättre	  kunde	  få	  en	  överblick	  över	  problemområdets	  komplexitet	  
och	  förstå	  de	  olika	  faktorer	  som	  påverkar	  (Svensson,	  2001).	  Delar	  av	  Svenssons	  svar	  
överensstämmer	  med	  de	  resultat	  som	  Stina	  Wingfors	  finner	  i	  sin	  avhandling	  
Socionomyrkets	  professionalisering	  (2004).	  I	  andra	  fall	  avviker	  resultaten	  från	  varandra.	  
Wingfors	  anser	  exempelvis	  att	  professionell	  kompetens	  i	  högre	  grad	  kan	  likställas	  med	  
en	  personlig	  och	  individuell	  kunskap,	  jämfört	  med	  tidigare	  då	  kopplingen	  till	  formell	  
kompetens	  var	  tydligare	  (jmf.	  Svensson,	  2001).	  Det	  kan	  ses	  som	  att	  grunden	  är	  
positionen	  och	  de	  uppgifter	  man	  utför.	  Professionalitet	  kräver	  självständighet,	  men	  
självständigheten	  kräver	  i	  sin	  tur	  styrning	  genom	  professionalism.	  Det	  ena	  förutsätter	  
det	  andra	  och	  vice	  versa.	  Socionomers	  (gräsrotsbyråkraternas)	  arbete	  styrs	  till	  stor	  del	  
av	  lagar	  och	  regler,	  men	  de	  utvecklar	  i	  sitt	  arbete	  också	  olika	  former	  av	  individuella	  
metoder	  som	  inte	  alltid	  har	  delegerats	  uppifrån	  i	  systemet	  (Wingfors,	  2004).	  
	  	  
Professionella	  yrkesutövare	  får	  sin	  legitimitet,	  inte	  bara	  från	  formell	  utbildning	  utan	  
även	  från	  samhället,	  eftersom	  de	  förväntas	  ställa	  sina	  personliga	  mål	  åt	  sidan	  och	  
fullfölja	  de	  kollektiva	  överenskommelser	  som	  är	  förknippade	  med	  yrkesrollen.	  Samma	  
mekanismer	  är	  verksamma	  i	  relationen	  mellan	  arbetsgivare	  och	  arbetstagare.	  Där	  
förutsetts	  ett	  professionellt	  arbetssätt,	  då	  arbetsgivaren	  visar	  tilltro	  till	  att	  arbetstagaren	  
kan	  utföra	  sitt	  arbete.	  Strävan	  efter	  yrkesprofessionalitet	  har,	  utöver	  det	  faktum	  att	  det	  
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genererar	  status	  och	  olika	  belöningar,	  möjlighet	  till	  anspråk	  på	  tolkningsföreträde	  i	  
yrkesutövandet.	  Många	  arbetsuppgifter	  kräver	  att	  ett	  personligt	  ansvar	  läggs	  på	  
yrkesutövarens	  professionella	  omdöme.	  Riktlinjer	  och	  lagar	  kan	  ibland	  gå	  emot	  den	  
egna	  bedömningen	  i	  ett	  ärende.	  Därmed	  kan	  det	  uppstå	  en	  etisk	  konflikt	  som	  tvingar	  
socialarbetaren	  att	  välja	  vilka	  värden	  som	  väger	  tyngst.	  För	  att	  lösa	  detta	  har	  etikkoder	  
utvecklas	  inom	  yrkesgruppen.	  Dessa	  fyller	  två	  syften.	  Dels	  underlättar	  de	  för	  den	  
enskilde	  socialarbetaren	  och	  dels	  ger	  de	  yrkesgruppen	  en	  trovärdighet	  i	  allmänhetens	  
ögon.	  För	  socialarbetaren	  är	  yrkesetiken	  grundläggande	  för	  att	  överhuvudtaget	  kunna	  
bedriva	  sitt	  arbete.	  Genom	  att	  påvisa	  den	  etiska	  problematiken	  i	  arbetet,	  förstärker	  man	  
den	  egna	  yrkesgruppens	  legitimitet,	  vilket	  kan	  användas	  som	  förhandlingsinstrument	  
vid	  fackliga	  tvister	  och	  som	  en	  bas	  vid	  relationsskapandet	  med	  klienterna.	  Den	  tyngst	  
vägande	  symbolen	  som	  en	  yrkesgrupp	  kan	  erhålla	  är	  den,	  av	  staten,	  sanktionerade	  
legitimationen.	  Den	  ger	  yrkesgruppen	  ett	  kompetensområde	  där	  endast	  de	  själva	  har	  
tolkningsföreträde	  (Wingfors,	  2004).	  
	  
2.3	  Brottsförebyggande	  arbete	  
	  
Den	  första	  formen	  av	  programverksamhet	  som	  frivården	  genomförde,	  startade	  1985	  och	  
kallades	  ”Rattfällan”.	  Programmet	  var	  riktat	  till	  personer	  som	  blivit	  dömda	  för	  
rattfylleri.	  Det	  bestod	  av	  ett	  antal	  möten,	  där	  man	  diskuterade	  brottet	  och	  personernas	  
förhållande	  till	  alkohol.	  Fokus	  låg	  på	  individen	  och	  att	  denne	  skulle	  inse	  vad	  den	  hade	  
gjort	  och	  vilken	  skada	  det	  vållat	  andra.	  Under	  mitten	  av	  1990-‐talet	  var	  det	  obligatoriskt	  
för	  alla	  som	  var	  dömda	  till	  en	  intensivövervakning	  att	  medverka	  i	  någon	  form	  av	  
behandlingsprogram.	  Ambitionen	  var	  även	  att	  låta	  de	  som	  var	  dömda	  till	  skyddstillsyn	  
få	  en	  möjlighet	  att	  ingå	  i	  något	  behandlingsprogram.	  Under	  senare	  delen	  av	  1990-‐talet	  
skulle	  behandlingen	  och	  de	  metoder	  man	  använde	  sig	  av	  baseras	  på	  vetenskapliga	  
resultat,	  det	  vill	  säga	  ”What	  Works”-‐devisen.	  Fokus	  låg	  fortfarande	  på	  att	  individen	  
skulle	  förändra	  sitt	  beteende,	  men	  med	  en	  kognitiv	  inriktning.	  De	  program	  som	  nu	  växte	  
fram	  gick	  under	  beteckningen	  ”Cognitive	  Skills”	  och	  används	  än	  idag.	  Man	  strävade	  efter	  
att	  exempelvis	  få	  klienterna	  att	  öka	  sin	  empatiska	  förmåga,	  att	  kunna	  kontrollera	  sina	  
impulser	  samt	  att	  förstå	  sociala	  sammanhang.	  I	  början	  av	  2000-‐talet	  ändrade	  
behandlingsprogrammen	  återigen	  fokus.	  De	  kom	  då	  att	  rikta	  sig	  allt	  mindre	  till	  de	  
klienter	  som	  redan	  visade	  sig	  motiverade	  att	  förändra	  sitt	  beteende,	  för	  att	  istället	  
fokusera	  på	  de	  klienter	  som	  inte	  visade	  någon	  vilja	  att	  förändra	  sig	  (Svensson,	  2001).	  
	  
2011	  publicerades	  en	  kvalitativ	  studie	  i	  Norge	  om	  fängelseklienters	  upplevelser	  av	  de	  
brottsförebyggande	  programmens	  effektivitet.	  Av	  totalt	  56	  tillfrågade	  klienter	  ställde	  
endast	  26	  upp.	  Resultatet	  visade	  att	  69	  procent	  av	  dessa	  inte	  trodde	  att	  fängelsevistelsen	  
skulle	  få	  dem	  mindre	  benägna	  för	  att	  återfalla	  i	  brott	  när	  de	  blev	  frisläppta.	  Detta	  trodde	  
de	  berodde	  på	  att	  de	  brottsförebyggande	  programmen	  inte	  var	  tillräckligt	  
individanpassade.	  Några	  faktorer	  som	  klienterna	  angav	  skulle	  kunna	  vara	  bidragande	  
till	  varför	  man	  återfaller	  i	  brott	  var	  ensamhet	  eller	  isolering,	  återfall	  i	  drogmissbruk	  
samt	  att	  hamna	  i	  riskfyllda	  återfallssituationer.	  En	  förklaring	  till	  de	  nedslående	  
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resultaten	  ansågs	  höra	  ihop	  med	  den	  låga	  motivationen	  till	  förändringsarbete	  hos	  
klienterna	  och	  att	  detta	  därför	  också	  kan	  ha	  påverkat	  hur	  de	  svarade	  under	  intervjuerna	  
(Værøy,	  Andreson	  &	  Mowinkel,	  2011).	  
	  

2.4	  Motivationsarbete	  inom	  frivården	  
	  
I	  en	  studie	  om	  MI	  visar	  Anstiss,	  Polaschek	  och	  Wilson	  (2009)	  att	  detta	  arbetssätt	  hade	  
en	  positiv	  effekt	  gällande	  förebyggande	  av	  återfall	  i	  brottslighet.	  Studien,	  som	  
genomfördes	  i	  Nya	  Zeeland,	  visade	  att	  återfallen	  i	  brottslighet	  bland	  de	  dömda	  
personerna	  minskade	  med	  21	  procent.	  Dessutom	  framkom	  det	  i	  studien	  att	  17	  procent	  
färre	  av	  klienterna	  som	  genomgått	  MI,	  åter	  blev	  dömda	  till	  fängelse	  i	  jämförelse	  med	  de	  
som	  använde	  sig	  utav	  TAU	  (Treatment	  as	  usual).	  	  	  
	  
I	  Austin,	  Williams	  &	  Kilgours	  studie	  (2011),	  undersökte	  man	  effekterna	  av	  det	  MI-‐
baserade	  programmet	  SMP	  (Short	  Motivational	  Programme).	  Där	  träffades	  
samtalsledaren	  och	  klienten	  en	  timme	  i	  veckan	  under	  en	  femveckors-‐period.	  SMP	  var	  
alltså	  inte	  ett	  rent	  MI-‐program,	  utan	  man	  använde	  MI	  för	  att	  förmedla	  olika	  KBT-‐
relaterade	  uppgifter	  till	  klienter	  med	  hög	  risk	  för	  återfall	  i	  brottslighet	  efter	  avtjänad	  
fängelsedom.	  Grundtanken	  bakom	  programmet	  var	  dock	  fortfarande	  att	  öka	  
motivationen	  hos	  klienterna,	  så	  att	  de	  var	  tillräckligt	  benägna	  att	  påbörja	  en	  annan	  
behandling	  eller	  insats	  efter	  att	  de	  lämnat	  fängelset.	  Resultaten	  från	  studien	  visade	  att	  
klienter	  som	  genomgått	  SMP	  hade	  en	  förhöjd	  grad	  av	  motivation	  3-‐12	  månader	  efter	  
behandling,	  jämfört	  med	  innan	  programmet.	  Man	  såg	  dessutom	  signifikant	  skillnad	  i	  
mängden	  återfall	  i	  jämförelse	  med	  klienter	  som	  inte	  genomgått	  SMP.	  Om	  än	  inte	  riktigt	  
lika	  goda	  resultat	  som	  studien	  genomförd	  av	  Anstiss	  et	  al.	  från	  2009	  (Austin	  et	  al,	  2011).	  
	  
Mary	  McMurran	  har	  i	  en	  mindre	  metaanalysstudie	  från	  2009	  sammanställt	  resultaten	  
från	  13	  publicerade	  studier	  och	  6	  avhandlingar	  om	  MI:s	  effekter	  på	  dömda	  brottslingar	  
och	  deras	  återfallsrisk.	  Precis	  som	  i	  de	  andra	  studierna,	  visade	  sig	  MI	  ha	  en	  signifikant	  
effekt.	  Tydligast	  var	  effekten	  vid	  motivationsarbete	  med	  klienter	  som	  hade	  olika	  typer	  
av	  beroende.	  Men	  dessa	  resultat	  berodde	  på,	  precis	  som	  man	  kom	  fram	  till	  i	  Lundahl,	  
Kunz,	  Brownell,	  Tollefson	  &.	  Burkes	  studie	  från	  2010,	  att	  merparten	  av	  studierna	  riktade	  
sig	  mot	  just	  klienter	  med	  beroendeproblematik.	  	  
	  
Att	  använda	  MI	  som	  metod	  har	  tre	  olika	  huvudsyften.	  För	  det	  första	  att	  öka	  klienternas	  
medverkan	  och	  engagemang	  i	  olika	  behandlingsprogram,	  för	  det	  andra	  att	  öka	  
klienternas	  motivation	  till	  förändring	  samt	  för	  det	  tredje	  att	  förändra	  ett	  negativt	  
beteende.	  MI	  kan	  fungera	  som	  en	  motor	  för	  att	  klienterna	  ska	  stanna	  i	  behandling,	  men	  
troligen	  finns	  det	  andra	  mer	  konkreta	  komponenter	  som	  skulle	  ha	  större	  effekt.	  Det	  kan	  
vara	  svårt	  att	  koppla	  en	  förhöjd	  förändringsmotivation	  till	  en	  reell	  beteendeförändring.	  
Detta	  kan	  bero	  på	  att	  det	  är	  svårt	  att	  mäta	  de	  olika	  stadier	  som	  individen	  genomgår	  
under	  själva	  förändringsprocessen.	  Vid	  ett	  lyckat	  förändringsarbete	  är	  det	  svårt	  att	  följa	  
om	  förändringarna	  håller	  i	  sig	  över	  tid.	  I	  så	  fall	  behöver	  man	  även	  räkna	  in	  andra	  
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stödjande	  faktorer,	  exempelvis	  hjälp	  från	  familj,	  vänner	  och	  arbete.	  Ytterligare	  en	  aspekt	  
som	  McMurran-‐studien	  belyser	  är	  att	  MI	  oftast	  används	  ihop	  med	  andra	  insatser,	  vilket	  
gör	  det	  svårt	  att	  analysera	  unika	  MI-‐effekter.	  Sammanfattningsvis,	  som	  McMurran	  pekar	  
ut,	  behövs	  det	  mer	  och	  bättre	  forskning	  när	  det	  gäller	  MI	  och	  dess	  effekter	  på	  klienter	  
inom	  Kriminalvården	  (McMurran,	  2009).	  
	  
I	  metaanalysstudien	  av	  effekter	  gällande	  MI	  av	  Lundahl	  et	  al.	  (2010),	  finner	  forskarna	  
små	  men	  signifikanta	  resultat	  som	  visar	  att	  MI-‐metoder	  har	  en	  god	  effekt	  inom	  en	  
mängd	  olika	  områden.	  Den	  mesta	  forskningen	  som	  analyseras	  i	  studien	  är	  dock	  kopplad	  
till	  någon	  form	  av	  alkohol-‐	  eller	  drogmissbruk	  och	  det	  anses	  följaktligen	  vara	  inom	  detta	  
problemområde	  som	  metoden	  ger	  bäst	  resultat.	  I	  metaanalysen	  hänvisas	  till	  resultat	  
som	  pekar	  på	  the	  Dodo	  bird	  verdict.	  Detta	  innebär	  att	  det	  är	  de	  gemensamma	  faktorerna	  
i	  olika	  behandlingsmodeller	  som	  är	  utslagsgivande	  avseende	  graden	  av	  
behandlingseffekt,	  vilken	  gör	  sig	  gällande	  även	  vid	  behandling	  med	  MI.	  I	  analysen	  av	  
resultaten	  fann	  man	  att	  manualbaserade	  MI-‐metoder	  visade	  på	  en	  sämre	  effekt	  jämfört	  
med	  när	  man	  arbetade	  fritt	  med	  MI.	  En	  förklaring	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  MI	  ska	  vara	  
klientcentrerat	  och	  denna	  aspekt	  kan	  gå	  förlorad	  om	  behandlaren	  i	  alltför	  hög	  grad	  
fokuserar	  på	  en	  manual.	  Tidigare	  utbildning	  så	  som	  socionom-‐,	  sjuksköterske-‐	  eller	  
psykologexamen	  visade	  sig	  inte	  ha	  någon	  utslagsgivande	  effekt	  vid	  utövandet	  av	  MI.	  
Störst	  inverkan	  på	  ökningen	  av	  klientmotivationen	  hade	  istället	  behandlarens	  förmåga	  
att	  känna	  empati	  med	  sin	  klient	  (Lundahl	  et	  al,	  2010).	  
	  
I	  en	  svensk	  studie	  om	  MI-‐träning	  för	  samtalsledare	  inom	  Kriminalvården,	  fann	  man	  att	  
de	  efter	  en	  tid	  tappade	  sina	  färdigheter	  i	  MI.	  Man	  tittade	  på	  tre	  olika	  grupper	  där	  två	  av	  
dessa	  använde	  MI	  som	  metod,	  men	  där	  den	  ena	  gruppen	  fick	  återkoppling	  av	  inspelade	  
MI-‐samtal	  från	  utbildade	  instruktörer,	  medan	  den	  andra	  MI-‐gruppen	  var	  utan	  
återkoppling.	  Den	  tredje	  gruppen	  hade	  endast	  vanliga	  planeringssamtal.	  Resultaten	  
visade	  att	  den	  MI-‐grupp	  som	  fick	  återkoppling	  hade	  lättast	  för	  att	  använda	  olika	  MI-‐
tekniker	  i	  studien.	  En	  slutsats	  av	  studien	  var	  enligt	  forskarna	  att	  det	  är	  viktigt	  det	  finns	  
utrymme	  för	  återkoppling	  och	  fortbildning	  i	  programmet	  (Forsberg,	  Ernst	  &	  Farbring,	  
2010).	  
	  
2.5	  Sammanfattning	  av	  kunskapsläge	  	  
	  
Frivårdens	  huvudsyfte	  är	  att	  ge	  klienter	  möjlighet	  att	  upphöra	  med	  kriminalitet.	  
Frivårdsinspektörerna	  övervakar	  de	  dömda	  personerna	  och	  det	  är	  genom	  den	  
kontakten	  som	  det	  ges	  en	  möjlighet	  att	  påverka	  klienterna.	  Frivårdsinspektörernas	  
utmaning	  ligger	  i	  att	  värna	  om	  den	  professionella	  relationen	  till	  klienten	  samtidigt	  som	  
de	  ska	  kontrollera	  personen	  (klienten)	  i	  fråga.	  Enligt	  frivårdsinspektörerna	  kommer	  
deras	  professionalitet	  främst	  från	  deras	  utbildning,	  som	  ger	  dem	  en	  djupare	  kunskap	  om	  
de	  psykologiska	  och	  sociologiska	  faktorer	  som	  påverkar	  individers	  beteende.	  Samtidigt	  
visar	  forskning	  att	  positionen	  och	  den	  individuella	  kunskapen	  har	  en	  signifikant	  
inverkan	  på	  professionaliteten.	  	  
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Frivården	  har	  sedan	  1990-‐talet	  alltmer	  börjat	  arbeta	  med	  behandlingsprogram	  som	  har	  
en	  vetenskaplig	  grund.	  MI	  har	  i	  många	  studier	  visat	  sig	  ha	  tydlig	  effekt	  på	  motivationen,	  
dels	  vad	  gäller	  att	  motivera	  till	  en	  reell	  förändring	  hos	  klienterna	  och	  dels	  till	  att	  få	  
klienter	  att	  söka	  andra	  och	  mer	  omfattande	  behandlingar.	  Det	  är	  dock	  av	  vikt	  att	  
fortbildning	  och	  återkoppling	  finns	  för	  att	  bibehålla	  kompetensen	  inom	  MI.	  Att	  det	  finns	  
en	  tydlig	  effekt	  i	  dessa	  resultat	  ska	  dock	  inte	  likställas	  med	  att	  MI	  är	  en	  universalmetod	  
som	  kan	  tillämpas	  inom	  alla	  områden.	  	  
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3.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  
	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  vi	  redogöra	  för	  de	  teoretiska	  begrepp	  som	  kan	  kopplas	  till	  
handlingsfriheten	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  för	  frivårdsinspektörer	  och	  specifikt	  när	  det	  
gäller	  deras	  arbete	  med	  motivationsmetoden	  MIK.	  Vi	  kommer	  nedan	  att	  redogöra	  för	  
betydelsen	  av	  organisation	  inom	  socialt	  arbete.	  Vidare	  kommer	  vi	  att	  beskriva	  
begreppen	  kontroll,	  gräsrotsbyråkrat,	  yrkesrollen,	  professionalitet	  och	  kunskap	  (inom	  
socialt	  arbete)	  samt	  hur	  dessa	  påverkar	  handlingsfriheten.	  
	  

3.1	  Organisationer	  
	  
Organisationer	  har	  betydelse	  för	  oss	  och	  vi	  människor	  organiserar	  oss	  på	  olika	  sätt	  på	  
vår	  fritid	  och	  i	  arbetslivet.	  Det	  är	  svårt	  att	  tänka	  sig	  ett	  samhälle	  helt	  utan	  
organisationer.	  Abrahamsson	  &	  Aarum	  Andersen	  definierar	  organisationen	  som	  ”(…)	  en	  
planmässig	  inrättad	  sammanslutning	  av	  personer,	  vilka	  har	  syftet	  att	  nå	  vissa	  mål.”	  
(Abrahamsson	  &	  Aarum	  Andersen,	  1998,	  s.	  13).	  Socialt	  arbete	  sker	  alltid	  i	  
organisationsform	  och	  när	  vi	  som	  individer	  utför	  socialt	  arbete,	  gör	  vi	  det	  som	  
representanter	  för	  en	  organisation.	  Vid	  organisering	  av	  socialt	  arbete	  är	  det	  riktlinjer	  
och	  direktiv	  kring	  vem	  som	  ska	  göra	  vad,	  var	  det	  ska	  göras	  och	  hur	  själva	  
genomförandet	  ska	  bedrivas	  som	  står	  i	  fokus	  (Svensson,	  Johnsson	  &	  Laanemets,	  2010).	  
Organisationer	  inom	  socialt	  arbete	  är	  människobehandlande	  och	  det	  innebär	  att	  det	  är	  
mänskliga	  individer	  som	  är	  den	  primära	  varan,	  samtidigt	  som	  de	  är	  kunder.	  Det	  finns	  tre	  
olika	  typer	  av	  människobehandlande	  organisationer	  (Hasenfeld,	  1983):	  
	  

• Kategoriserande;	  vilket	  innebär	  att	  de	  klassificerar	  och	  administrera	  människor.	  
Exempelvis	  betygsättning	  från	  skolan.	  

• Bevarande;	  arbetar	  efter	  att	  bevara	  människors	  välmående.	  Exempelvis	  
hemtjänst.	  

• Förändrande;	  organisationer	  som	  jobbar	  med	  förändringsarbete.	  Exempelvis	  
missbruksvård.	  

	  
Dessa	  tre	  former	  av	  människobehandlande	  organisationer	  är	  av	  det	  mer	  kvalitativa	  
slaget,	  vilket	  gör	  att	  deras	  arbete	  är	  svårt	  att	  mäta.	  De	  har	  ofta	  sina	  verksamheter	  
uppbyggda	  på	  möten	  mellan	  människor.	  Detta	  medför	  att	  det	  är	  oklart	  vad	  som	  är	  målet	  
och	  vad	  som	  är	  medlen,	  eftersom	  relationerna	  som	  skapas	  både	  fungerar	  som	  verktyg	  
och	  som	  produkter	  av	  den	  verksamhet	  som	  organisationen	  bedriver	  (Svensson	  et	  al,	  
2010).	  
	  
Utöver	  dessa	  tre	  former	  av	  människobehandlande	  organisationer,	  så	  finns	  det	  även	  olika	  
organiseringsprinciper.	  Exempel	  på	  sådan	  kan	  vara	  behandlingsidealet	  och	  
byråkratiidealet.	  Inom	  behandlingsidealet	  är	  det	  behandlingsmetoden	  som	  står	  i	  fokus	  
och	  tjänstemannens	  roll	  är	  att	  verka	  som	  utförare	  av	  metoden.	  Behandlingens	  syfte	  är	  
att	  få	  till	  en	  positiv	  förändring	  hos	  klienten.	  När	  tjänstemannen	  arbetar	  efter	  
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behandlingsidealet	  får	  denne	  ofta	  en	  tydlig	  yrkesroll.	  Men	  samtidigt	  blir	  
handlingsutrymmet	  för	  tjänstemannen	  snävt,	  eftersom	  det	  är	  metoden	  som	  är	  
vägledande	  för	  hur	  arbetet	  ska	  bedrivas.	  Byråkratiidealet	  inom	  offentliga	  organisationer	  
bygger	  på	  lagar	  och	  föreskrifter.	  Inom	  dessa	  organisationer	  är	  det	  organisationens	  
regler	  som	  är	  målet.	  Arbetet	  och	  de	  beslut	  som	  tas	  ska	  vara	  förutsägbara	  och	  följa	  en	  
tydlig	  linje.	  Tjänstemannen	  förväntas	  ha	  en	  tydlig	  roll	  och	  klienten	  ska	  ha	  en	  tydlig	  roll	  
som	  medborgare.	  Trots	  att	  lagar	  och	  regler	  är	  styrande	  och	  begränsar	  handlingsfriheten,	  
så	  finns	  det	  ofta	  ett	  visst	  utrymme	  för	  tolkning	  av	  dessa.	  Det	  gäller	  särskilt	  inom	  det	  
sociala	  arbetet,	  som	  bygger	  på	  styrning	  via	  ramlagar.	  	  Dessa	  organisationer	  har	  höga	  
krav	  på	  dokumentation,	  utvärderingar	  och	  att	  de	  handlingar	  som	  görs	  i	  organisationens	  
namn	  ska	  vara	  evidensbaserade	  (Svensson	  et	  al,	  2010).	  
	  
3.2	  Kontroll	  
	  
Det	  är	  genom	  organisationen	  som	  gräsrotsbyråkraten	  ges	  möjlighet	  att	  ha	  en	  
eftersträvad	  positiv	  inverkan	  på	  enskilda	  klinters	  liv.	  Med	  andra	  ord	  så	  är	  det	  
organisationen	  och	  dess	  syfte	  som	  skapar	  handlingskapaciteten.	  Men	  det	  innebär	  inte	  
att	  gräsrotsbyråkraten	  har	  frihet	  att	  själv	  utnyttja	  organisationens	  resurser	  utan	  att	  bli	  
styrd	  och	  kontrollerad.	  Att	  kontrollera	  gräsrotsbyråkraten	  är	  dock	  en	  komplicerad	  fråga.	  
För	  det	  är	  både	  problematiskt	  att	  mäta	  hur	  gräsrotbyråkraten	  utför	  sitt	  arbete,	  samtidigt	  
som	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  exakt	  vad	  som	  ska	  mätas	  i	  arbetet	  (Johansson,	  2007).	  	  

För	  gräsrotsorganisationen	  finns	  det	  tre	  huvudsakliga	  sätt	  att	  kontrollera	  och	  utöva	  
makt	  över	  tjänstemannen.	  Det	  första	  är	  med	  den	  grundläggande	  betalningsmakten,	  
vilket	  innebär	  att	  organisationen	  betalar	  sina	  medlemmar.	  De	  som	  utför	  ett	  gott	  arbete,	  
enligt	  organisationen,	  ges	  bättre	  betalt	  alternativt	  får	  behålla	  sina	  jobb.	  Denna	  makt	  ses	  
som	  en	  grundläggande	  makt.	  De	  två	  övriga	  alternativen	  för	  maktutövande	  eller	  kontroll	  
inom	  gräsrotsorganisationen	  är	  dels	  byråkratisk	  makt,	  där	  man	  begränsar	  och	  bygger	  in	  
handlingsalternativ	  inom	  organisationen	  och	  där	  det	  finns	  tydliga	  riktlinjer	  för	  var,	  när	  
och	  hur	  beslut	  skall	  tas.	  Dels	  är	  det	  normativ	  makt,	  vilket	  innebär	  att	  organisationen	  
kognitivt	  påverkar	  sina	  byråkraters	  värderingar	  och	  åsikter	  (Johansson,	  2007).	  

3.3	  Gräsrotsbyråkrater	  
	  
År	  1980	  myntade	  Michael	  Lipsky	  begreppet	  Street-‐level	  Bureaucracy.	  Han	  ville	  med	  
begreppet	  visa	  på	  hur	  människor	  som	  i	  sin	  yrkesroll	  jobbar	  i	  direktkontakt	  med	  civila	  
människor,	  är	  representanter	  för	  en	  organisation	  eller	  myndighet.	  I	  begreppet	  ingår	  
också	  att	  gräsrotsbyråkraten	  åläggs	  att	  ta	  beslut	  med	  effekt	  på	  enskilda	  individers	  liv.	  
Enligt	  Lipsky	  är	  yrken	  såsom	  tjänstemän	  inom	  myndigheter,	  lärare,	  poliser	  och	  
socialarbetare	  exempel	  på	  där	  man	  räknas	  som	  gräsrotsbyråkrat	  (Lipsky,	  2010).	  
	  
I	  sin	  doktorsavhandling	  Vid	  byråkratins	  gräns	  vidareutvecklar	  Roine	  Johansson	  (2007)	  
gräsrotsbyråkratbegreppet	  och	  för	  in	  det	  i	  en	  nationell	  kontext.	  För	  gräsrotsbyråkraten	  
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är	  relationen	  till	  klienten	  avgörande.	  Tjänstemannen	  är	  beroende	  av	  klienten	  och	  
dennes	  problem	  för	  sitt	  eget	  existensberättigande.	  Dessutom	  är	  klienten	  beroende	  av	  
gräsrotsbyråkratens	  bedömningar	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  adekvat	  hjälp.	  Således	  blir	  
relationen	  symbiotisk.	  Johanssons	  intresse	  riktar	  sig	  mot	  de	  begränsningar	  som	  
påverkar	  handlingsutrymmet	  för	  gräsrotsbyråkraterna,	  exempelvis	  organisationens	  
struktur	  samt	  gräsrotsbyråkraternas	  reella	  arbetsuppgifter.	  Johansson	  anser	  vidare	  att	  
det	  är	  kontexten,	  inom	  vilken	  organisationen	  verkar,	  som	  avgör	  förutsättningarna	  för	  
hur	  relationen	  mellan	  klienten	  och	  gräsrotsbyråkraten	  ska	  se	  ut.	  Oftast	  innebär	  det	  att	  
klienten	  blir	  klientificerad,	  det	  vill	  säga	  påtvingad	  en	  ”byråkratisk	  identitet”.	  Detta	  för	  att	  
till	  exempel	  klientens	  förfrågan	  eller	  ansökan	  ska	  behandlas	  av	  gräsrotsbyråkraten	  
överhuvudtaget.	  
	  
3.4	  Professionalitet	  
	  
I	  Sverige	  har	  gräsrotsbyråkraterna	  oftast	  en	  examen,	  vilket	  ger	  dem	  möjlighet	  att	  jobba	  
med	  socialt	  arbete.	  Detta	  kan	  exempelvis	  vara	  utbildning	  till	  socionom,	  beteendevetare	  
eller	  diakon.	  Att	  ha	  en	  utbildning	  för	  att	  syssla	  med	  socialt	  arbete	  har	  två	  viktiga	  
betydelser.	  För	  det	  första	  innebär	  det	  att	  gräsrotsbyråkraten	  har	  en	  grundläggande	  
kunskap	  om	  de	  faktorer	  som	  påverkar	  människor	  i	  utsatta	  livssituationer	  och	  miljöer.	  
För	  det	  andra	  ger	  det	  dem	  en	  legitimitet	  från	  omvärlden	  (Svensson	  et	  al,	  2013).	  

Utbildningen	  ger	  en	  generell	  kompetens	  att	  ha	  som	  grund	  i	  arbetet,	  men	  
yrkeskompetensen	  påverkas	  också	  beroende	  på	  var	  man	  arbetar.	  Till	  exempel	  så	  
utvecklar	  en	  frivårdsinspektör	  en	  annan	  slags	  kompetens	  i	  jämförelse	  med	  en	  
socialsekreterare,	  eftersom	  de	  arbetar	  i	  olika	  organisationer	  och	  med	  olika	  
klientgrupper	  (Svensson	  et	  al,	  2013).	  Att	  man	  har	  examen	  från	  en	  specifik	  utbildning	  
genererar	  förväntningar	  att	  man	  innehar	  en	  viss	  kompetensnivå,	  såsom	  att	  man	  är	  insatt	  
i	  olika	  lagar	  och	  olika	  behandlingsprogram.	  Sedan	  kan	  man	  ha	  en	  reell	  kompetens	  utöver	  
utbildningen,	  exempelvis	  att	  man	  har	  varit	  i	  liknande	  situation	  som	  ens	  klienter	  och	  
därmed	  kan	  förstå	  dem	  på	  ett	  mer	  direkt	  plan.	  Samhället	  förväntar	  sig	  att	  arbetet	  ska	  
utföras	  på	  ett	  vetenskapligt	  sätt	  och	  inom	  områden	  belastade	  av	  sociala	  problem.	  För	  att	  
då	  kunna	  vara	  professionell	  inom	  sitt	  yrke,	  så	  behövs	  kontinuerlig	  vidareutbildning	  och	  
kunskap	  om	  forskningen	  inom	  det	  egna	  yrkesfältet.	  Detta	  kan	  bland	  annat	  innebära	  
utbildning	  inom	  olika	  behandlingsprogram	  och	  metoder	  som	  passar	  det	  aktuella	  
arbetsområdet.	  Denna	  kunskap	  breddas	  ytterligare	  allt	  eftersom	  yrkeserfarenheten	  
byggs	  på	  under	  yrkeslivet.	  Detta	  sammantaget	  utgör	  tjänstemannens	  reella	  kompetens	  
(Svensson	  et	  al,	  2013).	  	  

I	  kapitel	  2.2	  Frivårdsinspektörers	  yrkesroll,	  kopplades	  begreppet	  professionalitet	  till	  att	  
det	  är	  den	  egna	  yrkesgruppen	  som	  har	  den	  kunskap	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  göra	  de	  
finkänsliga	  värderingarna	  i	  det	  dagliga	  klientarbetet.	  Det	  kan	  uppstå	  en	  konflikt	  mellan	  
den	  professionella	  bedömningen,	  som	  bygger	  på	  erfarenhet	  och	  evidensbaserad	  
vetenskap,	  samt	  de	  lagar	  under	  vilket	  det	  sociala	  arbetet	  sanktioneras.	  Det	  är	  i	  
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skärningspunkten	  mellan	  dessa	  som	  det	  verkligt	  professionella	  arbetet	  för	  
gräsrotsbyråkraten	  uppstår	  (jmf.	  Wingfors,	  2004).	  	  
	  
3.5	  Yrkesroll	  	  
	  
Gräsrotsbyråkratens	  yrkesroll	  kan	  enklast	  beskrivas	  som	  en	  social	  roll	  utformad	  i	  
samspelet	  mellan	  organisationen,	  professionen,	  klienten	  och	  den	  egna	  individen.	  Det	  är	  
lagar	  och	  riktlinjer	  som	  styr	  den	  formella	  arbetsbeskrivningen.	  Även	  organisationens	  
inre	  samt	  yttre	  faktorer,	  såsom	  kollegor	  och	  samhället,	  i	  kombination	  med	  hur	  den	  
enskilda	  tjänstemannen	  tolkar	  rollen,	  är	  avgörande	  för	  yrkesrollen.	  Hur	  
gräsrotsbyråkraten	  utövar	  sin	  yrkesroll	  präglas	  därtill	  av	  tidigare	  erfarenheter	  och	  
kunskap.	  Yrkesrollen	  varierar	  således	  beroende	  på	  vilken	  organisation	  man	  tillhör	  och	  
vad	  enskilda	  gräsrotsbyråkrater	  bär	  med	  sig	  in	  i	  rollen	  (Svensson	  et	  al,	  2013).	  

Det	  finns	  en	  poäng	  med	  att	  skilja	  på	  yrkesrollen	  och	  yrkesidentiteten.	  	  Yrkesidentiteten	  
är	  den	  inre	  bild	  som	  personen	  har	  om	  sig	  själv	  som	  yrkesutövare,	  utan	  att	  samtidigt	  vara	  
representant	  för	  organisationen.	  Denna	  yrkesidentitet	  förändras	  också	  med	  tidens	  gång	  
genom	  att	  individen	  får	  mer	  erfarenhet	  och	  vidareutbildning.	  Yrkesrollen	  är	  inte	  heller	  
en	  statisk	  position,	  som	  nämnts	  ovan.	  Den	  utformas	  bland	  annat	  genom	  en	  
anpassningsprocess,	  där	  gräsrotsbyråkraten	  socialiseras	  in	  den	  roll	  som	  organisationen	  
behöver	  eller	  vill	  ha.	  Exempelvis	  kan	  processen	  ske	  genom	  att	  gräsrotsbyråkraten	  lär	  sig	  
organisationens	  administrativa	  arbete	  eller	  genom	  att	  få	  lära	  sig	  tillämpa	  de	  språkkoder	  
som	  organisationen	  använder.	  Handledning	  i	  arbetet	  är	  ett	  sätt	  anpassas	  in	  i	  yrkesrollen	  
och	  har	  en	  positiv	  inverkan	  på	  både	  den	  egna	  yrkesidentiteten	  och	  på	  arbetsgruppens	  
identitet	  (Svensson	  et	  al,	  2013).	  

Inte	  heller	  den	  organisation	  som	  gräsrotsbyråkraten	  är	  verksam	  inom	  är	  statisk.	  Den	  är	  
en	  produkt	  av	  det	  samhälle	  den	  verkar	  i	  och	  av	  den	  socialpolitiska	  agendan.	  Utmaningen	  
för	  gräsrotsbyråkraten	  ligger	  i	  att	  utveckla	  både	  sig	  själv	  och	  professionen	  utifrån	  den	  
organisatoriska	  ramen	  och	  tillsammans	  med	  klienterna	  hitta	  lösningar	  som	  fungerar	  för	  
dem	  (Svensson	  et	  al,	  2013).	  

3.6	  Kunskap	  	  
	  
För	  att	  gräsrotsbyråkraten	  ska	  få	  möjlighet	  att	  skapa	  handlingsutrymme,	  så	  behövs	  
information	  om	  det	  fält	  där	  man	  utför	  sitt	  arbete.	  Den	  sortens	  kunskap	  som	  
gräsrotsbyråkraten	  behöver	  kan	  ses	  som	  skicklighet,	  attityd	  och	  helhetssyn.	  	  Kunskap	  
bör	  dock	  inte	  ses	  som	  ett	  konkret	  redskap	  som	  inhämtas	  utanför	  fältet,	  utan	  kunskap	  
skapas	  om,	  i	  och	  av	  socialt	  arbete.	  Med	  kunskap	  om	  det	  sociala	  arbetet,	  menas	  att	  man	  
behöver	  se	  hela	  fältets	  bredd,	  alltså	  vad	  som	  görs	  inom	  fältet,	  hur	  fältets	  gränser	  ser	  ut	  
samt	  effekterna	  av	  det.	  Kunskap	  i	  socialt	  arbete	  kan	  innebära	  en	  ”tyst”	  kunskap,	  där	  
invanda	  handlingsmönster	  utförs	  utan	  att	  vara	  uttalade.	  Tydligast	  bör	  det	  ses	  som	  den	  
kunskap	  som	  formas	  när	  det	  sociala	  arbetet	  utförs	  i	  handling.	  Kunskap	  av	  socialt	  arbete	  
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är	  resultatet	  av	  de	  två	  tidigare	  kunskaperna.	  För	  att	  utföra	  arbetet	  så	  behöver	  man	  lära	  
sig	  det	  och	  för	  att	  lära	  sig	  arbetet,	  så	  behöver	  man	  utföra	  det.	  Gräsrotsbyråkraten	  
behöver	  distansera	  sig	  och	  se	  sig	  själv	  i	  den	  kunskap	  som	  produceras.	  Exempelvis	  är	  en	  
del	  av	  arbetet	  att	  kategorisera	  människor	  i	  olika	  fack,	  vilket	  görs	  utifrån	  den	  
kunskapsrepertoar	  som	  gräsrotsbyråkraten	  har.	  Detta	  får	  en	  inverkan	  på	  klientens	  val	  
av	  handlingar.	  Gräsrotsbyråkraten	  behöver	  se	  sin	  egen	  del	  av	  kunskapen	  som	  därmed	  
genererar	  handlingsutrymme.	  Förändringsarbetet	  blir	  möjligt	  via	  samarbetet	  med	  
klienten	  och	  när	  man	  har	  kunskap	  om	  organisationen,	  den	  egna	  professionella	  
yrkesrollen	  samt	  klientens	  roll	  och	  situation	  (Svensson	  et	  al,	  2013).	  
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4.	  Metod	  	  
	  
I	  det	  följande	  beskrivs	  den	  metod	  vi	  valt	  för	  uppsatsen,	  hur	  vi	  gjort	  vårt	  urval	  och	  hur	  vi	  
gått	  till	  väga	  vid	  dataanalysen.	  Efter	  det	  följer	  en	  diskussion	  kring	  uppsatsens	  validitet,	  
reliabilitet	  och	  generaliserbarhet.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  diskussion	  kring	  de	  etiska	  
aspekterna	  gällande	  studien.	  	  
	  
4.1	  Kvalitativ	  metod	  
	  
Med	  utgångspunkt	  i	  vårt	  syfte	  för	  studien	  ansåg	  vi	  att	  en	  kvalitativ	  metod	  var	  den	  bäst	  
lämpade.	  Datainsamlingen	  har	  genomförts	  i	  form	  av	  halvstrukturerade	  intervjuer	  som	  
tagit	  sin	  utgångspunkt	  i	  en	  på	  förhand	  utformad	  intervjuguide.	  Fokus	  har	  varit	  
frivårdsinspektörernas	  egna	  upplevelser	  av	  att	  arbeta	  med	  MIK	  och	  hur	  detta	  
behandlingsprogram	  kan	  ha	  påverkat	  deras	  syn	  på	  sin	  yrkesroll	  och	  sitt	  
handlingsutrymme	  inom	  frivården	  som	  organisation.	  	  
	  
I	  uppsatsen	  har	  vi	  utgått	  från	  ett	  hermeneutiskt	  perspektiv.	  I	  resultatet	  och	  analysen	  har	  
vi	  därmed	  sökt	  efter	  uttalanden	  och	  svar	  i	  intervjuerna	  som	  vi	  ansåg	  av	  vikt	  för	  att	  få	  
svar	  på	  våra	  frågeställningar	  och	  vårt	  syfte.	  Dessa	  har	  vi	  sedan	  försökt	  tolka	  utifrån	  ett	  
hermeneutiskt	  perspektiv,	  där	  vår	  förförståelse	  spelat	  en	  viktig	  roll,	  samt	  med	  hjälp	  av	  
vår	  teoretiska	  utgångspunkt	  (jmf.	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  	  Att	  medvetandegöra	  sig	  
om	  sin	  förförståelse	  är	  en	  viktig	  del	  inom	  hermeneutiken,	  eftersom	  man	  inte	  helt	  kan	  
frigöra	  sig	  från	  åsikter,	  fördomar,	  känslor	  och	  värderingar.	  Genom	  att	  vara	  medveten	  om	  
sin	  förförståelse	  kan	  man	  sedan	  pröva	  om	  denna	  påverkat	  tolkningen	  av	  resultatet	  och	  
vid	  behov	  söka	  andra	  tolkningar	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  Dessutom	  har	  vi	  i	  enlighet	  
med	  det	  hermeneutiska	  synsättet,	  i	  resultatet	  och	  analysen	  växlat	  mellan	  delarna	  (de	  
enskilda	  intervjuerna)	  och	  helheten	  (den	  sammantagna	  förståelsen	  av	  intervjuerna	  
tillsammans).	  Detta	  sätt	  att	  arbeta	  utgår	  från	  den	  så	  kallade	  ”hermeneutiska	  cirkeln”	  
(Larsson,	  Lilja	  &	  Mannheimer,	  2009).	  
	  
4.2	  Urval	  och	  metod	  
	  
Urvalet	  har	  gjorts	  i	  flera	  steg,	  där	  ett	  beslut	  har	  kunnat	  påverka	  nästa	  steg	  i	  processen.	  	  
För	  det	  första	  fann	  vi	  ett	  behov	  av	  att	  göra	  en	  geografisk	  avgränsning.	  Frivården	  finns	  i	  
hela	  Sverige	  och	  den	  är	  omfattande	  i	  storlek	  både	  vad	  gäller	  personal	  och	  klienter.	  
Därför	  valde	  vi	  att	  enbart	  kontakta	  de	  frivårdskontor	  som	  finns	  i	  Stockholmsområdet.	  Vi	  
ansåg	  att	  dessa	  frivårdskontor	  mer	  än	  väl	  skulle	  kunna	  hjälpa	  oss	  att	  få	  tag	  i	  lämplig	  
mängd	  av	  respondenter.	  Dessa	  tre	  kontor	  kontaktades	  via	  Kriminalvårdens	  hemsida	  per	  
mejl.	  I	  vårt	  mejl	  (se	  bilaga	  1)	  presenterade	  vi	  oss,	  syftet	  med	  vår	  studie,	  att	  vi	  ville	  
intervjua	  frivårdsinspektörer	  samt	  klargjorde	  att	  medverkan	  i	  studien	  byggde	  på	  
frivillighet.	  Det	  skulle	  visa	  sig	  att	  det	  enbart	  var	  ett	  frivårdskontor	  som	  hörde	  sig	  inom	  
vår	  tidsram	  och	  som	  dessutom	  hade	  möjlighet	  att	  ställa	  upp.	  
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För	  det	  andra	  kom	  vi	  ganska	  snart	  att	  inse	  att	  man	  inom	  Kriminalvården	  och	  därmed	  
inom	  frivården	  använder	  ett	  stort	  antal	  behandlingsprogram.	  Därför	  blev	  vi	  tvungna	  att	  
göra	  ett	  urval	  även	  här.	  Det	  behandlingsprogram	  som	  vi	  först	  valt	  i	  vårt	  urval	  blev	  vi	  
ganska	  snart	  tvungna	  att	  ändra	  på,	  då	  vi	  genom	  våra	  kontakter	  med	  frivården	  
uppmärksammades	  på	  att	  det	  var	  på	  väg	  att	  bli	  inaktuellt.	  Vi	  fick	  rekommendationen	  att	  
fokusera	  på	  MIK	  istället,	  då	  detta	  behandlingsprogram	  är	  hyfsat	  nytt	  och	  framförallt	  på	  
uppgång.	  	  
	  
För	  det	  tredje	  var	  vi	  tvungna	  att	  begränsa	  vårt	  urval	  av	  respondenter.	  I	  denna	  process	  
kom	  vi	  att	  använda	  oss	  av	  första-‐bästaurval	  för	  att	  få	  fram	  lämpliga	  sådana	  (jmf.	  
Esaiasson,	  Gilljam,	  Oscarsson	  &	  Wängnerud,	  2012).	  Efter	  vårt	  första	  mejlutskick	  fick	  vi	  
kontakt	  med	  en	  programutbildare	  inom	  frivården.	  I	  samråd	  med	  och	  med	  hjälp	  av	  denna	  
person	  kom	  vi	  sedan	  i	  kontakt	  med	  lämpliga	  respondenter.	  I	  vårt	  fall	  innebar	  detta	  
personer	  som	  passade	  in	  i	  ramen	  att	  de	  arbetade	  med	  MIK	  som	  behandlingsmetod	  samt	  
att	  de	  hade	  tid	  och	  möjlighet	  att	  ställa	  upp	  inom	  den	  uppsatta	  tidsramen.	  	  	  
	  
Eftersom	  vi	  i	  vårt	  syfte	  valde	  att	  eftersöka	  en	  subjektiv	  dimension,	  så	  blev	  det	  i	  stort	  sett	  
omöjligt	  för	  oss	  att	  genomföra	  en	  kvantitativ	  undersökning.	  Det	  bästa	  alternativet	  fann	  
vi	  vara	  en	  kvalitativ	  intervjuundersökning	  med	  ett	  begränsat	  antal	  respondenter.	  Man	  
skulle	  kanske	  kunna	  ha	  gjort	  en	  kvantitativ	  undersökning	  med	  hjälp	  av	  till	  exempel	  med	  
enkäter.	  Detta	  då	  frivården	  som	  organisation	  mer	  än	  väl	  kan	  erbjuda	  tillräckligt	  antal	  
svarande	  för	  en	  intressant	  analys.	  Det	  förutsätter	  dock	  ett	  annat	  syfte	  än	  det	  vi	  satt	  upp,	  
för	  att	  kunna	  vara	  genomförbart.	  Rent	  vetenskapligt	  skulle	  man	  också	  kunna	  motivera	  
valet	  av	  kvalitativ	  metod	  med	  argumentet	  att	  denna	  form	  av	  undersökning	  är	  mindre	  
vanlig	  inom	  samhällsvetenskapen	  (jmf.	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  Men	  detta	  argument	  
är	  inte	  det	  tyngsta	  och	  mest	  avgörande	  vid	  vårt	  val	  att	  använda	  kvalitativa	  intervjuer	  
som	  framgått	  ovan.	  
	  
Med	  utgångspunkt	  i	  fastslagen	  tidsram	  för	  uppsatsarbetet	  ansåg	  vi	  att	  fem	  respondenter	  
var	  ett	  tillräckligt	  antal	  för	  att	  kunna	  göra	  vår	  studie	  och	  analys	  (jmf.	  Kvale	  &	  
Brinkmann,	  2009).	  Urvalet	  av	  vilka	  respondenter	  som	  varit	  aktuella	  att	  intervjua	  har	  
också	  varit	  nära	  sammankopplat	  med	  syftet	  för	  uppsatsen.	  Dels	  har	  de	  varit	  tvungna	  att	  
arbeta	  inom	  frivården	  och	  dels	  skulle	  de	  ha	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  
behandlingsmetoden	  MIK.	  	  
	  
4.2.1	  Intervjuer	  
	  
Samtliga	  intervjuer	  har	  genomförts	  med	  stöd	  av	  en	  på	  förhand	  utformad	  intervjuguide	  
(se	  bilaga	  nr	  2).	  Frågorna	  i	  intervjuguiden	  hade	  vi	  knutit	  till	  vårt	  syfte	  och	  våra	  
problemformuleringar.	  I	  enlighet	  med	  hur	  man	  genomför	  halvstrukturerade	  
livsvärldsintervjuer	  delades	  intervjuguiden	  in	  i	  tre	  kategorier,	  eller	  så	  kallade	  teman,	  
såsom	  bakgrund,	  professionalitet	  och	  Motiverande	  samtal	  Inom	  Kriminalvården.	  Detta	  
gjorde	  det	  lättare	  att	  generalisera	  och	  jämföra	  i	  analysen.	  I	  de	  halvstrukturerade	  
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intervjuerna	  fanns	  det	  också	  möjlighet	  att	  ändra	  utformning	  och	  ordningsföljd	  på	  
frågorna,	  vilket	  vi	  kom	  att	  utnyttja	  vid	  ett	  par	  tillfällen	  för	  att	  till	  exempel	  kunna	  följa	  
upp	  intressanta	  svar	  som	  vi	  fått	  (jmf.	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  	  
	  
Alla	  våra	  respondenter	  arbetar	  som	  frivårdsinspektörer	  och	  har	  yrkeserfarenhet	  av	  
frivården	  på	  samma	  kontor	  i	  Stockholm.	  De	  är	  också	  utbildade	  inom	  MIK.	  Tre	  av	  de	  fem	  
respondenterna	  är	  utbildade	  socionomer	  och	  de	  övriga	  två	  har	  annan	  adekvat	  
utbildning,	  såsom	  pedagogik,	  kriminologi	  och	  juridik.	  Fyra	  av	  dem	  är	  kvinnor	  och	  en	  är	  
man.	  Idealet	  hade	  ha	  varit	  att	  få	  en	  jämn	  könsfördelning	  som	  möjligt	  mellan	  
respondenterna.	  Detta	  för	  att	  reducera	  risken	  för	  att	  slutsatserna	  blir	  knutna	  till	  
könstillhörighet.	  I	  vår	  resultatdel	  har	  vi	  valt	  att	  inte	  avslöja	  könstillhörigheten,	  utan	  
respondenterna	  benämns	  enbart	  som	  A,	  B,	  C,	  D	  och	  E.	  Detta	  är	  också	  ett	  sätt	  att	  försäkra	  
respondenterna	  om	  deras	  anonymitet	  i	  uppsatsen.	  	  
	  
4.3	  Datainsamling	  och	  analys	  
	  
Intervjuerna	  genomfördes	  på	  respondenternas	  arbetsplats,	  i	  ett	  och	  samma	  rum.	  Inför	  
varje	  intervju	  presenterade	  vi	  oss	  och	  gav	  bakgrundsinformation	  om	  studien	  och	  att	  det	  
bland	  annat	  var	  frivilligt	  att	  medverka	  samt	  hur	  vi	  skulle	  gå	  till	  väga.	  Medan	  en	  av	  oss	  
ledde	  intervjun,	  så	  var	  den	  andra	  observatör	  och	  deltog	  genom	  att	  exempelvis	  ställa	  
uppföljningsfrågor	  som	  inte	  fanns	  med	  i	  intervjuguiden,	  men	  som	  kunde	  vara	  
intressanta	  för	  vår	  studie.	  Dessa	  intervjuer	  spelades	  in	  digitalt	  och	  varje	  intervju	  tog	  
mellan	  40-‐60	  minuter.	  Vi	  turades	  om	  med	  intervjuerna	  och	  transkriberade	  sedan	  våra	  
”egna”	  intervjuer.	  För	  att	  få	  en	  struktur	  på	  texten	  läste	  vi	  igenom	  transkriberingarna	  och	  
kategoriserade	  text	  i	  olika	  teman	  som	  var	  i	  överensstämmande	  med	  teoridelen	  (jmf.	  
Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  I	  transkriberingen	  uteslöt	  vi	  vissa	  irrelevanta	  ord	  som	  
upprepades	  som	  till	  exempel	  ordet	  ”liksom”.	  I	  resultatdelen	  ha	  vi	  använt	  oss	  av	  en	  hel	  
del	  citat	  från	  intervjupersonerna.	  För	  att	  göra	  texten	  mer	  läsvänlig	  har	  vi	  ibland	  tagit	  oss	  
friheten	  att	  korta	  ner	  citaten	  och	  i	  dessa	  fall	  visar	  vi	  detta	  med	  tecknet	  ”(…)”.	  Vi	  har	  i	  
dessa	  fall	  försäkrat	  oss	  om	  att	  det	  vi	  valt	  att	  utesluta	  ur	  citatet	  inte	  på	  något	  sätt	  har	  
någon	  betydelse	  för	  tolkningen	  som	  helhet.	  Intervjuerna	  avslutades	  med	  att	  våra	  
respondenter	  fick	  möjlighet	  att	  kommentera	  intervjun	  i	  sin	  helhet,	  om	  det	  var	  något	  som	  
borde	  ha	  tagits	  upp	  eller	  ha	  lagts	  till.	  Ofta	  blev	  det	  ett	  öppet	  samtal	  om	  att	  arbeta	  inom	  
frivården.	  Efter	  intervjuerna	  blev	  respondenterna	  informerade	  om	  att	  de	  skulle	  få	  
granska	  transkriberingen,	  vilket	  även	  skulle	  öka	  vår	  validitet.	  Den	  återkoppling	  vi	  fick	  
efter	  granskningarna	  var	  dock	  mest	  förtydliganden	  från	  deras	  sida	  om	  vad	  vissa	  interna	  
uttryck,	  som	  frivården	  använder	  sig	  av,	  betyder.	  	  
	  
4.4	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  	  
	  
För	  att	  öka	  validiteten	  har	  vi	  försökt	  vara	  kritiska	  till	  det	  material	  vi	  insamlat,	  studerat	  
och	  skrivit	  om.	  Något	  som	  vi	  velat	  undvika	  är	  missuppfattningar	  mellan	  oss	  och	  våra	  
respondenter.	  För	  att	  göra	  detta	  använde	  vi	  oss	  av	  en	  intervjuguide,	  där	  vi	  i	  förväg	  gått	  
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igenom	  och	  bestämt	  vilka	  frågor	  som	  skulle	  ställas	  och	  i	  vilken	  ordning.	  Detta	  kom	  också	  
att	  öka	  validiteten	  (jmf.	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  När	  vi	  utformade	  intervjuguiden	  
tittade	  vi	  på	  andra	  intervjuguider	  för	  att	  få	  inspiration	  och	  goda	  tips.	  Vid	  genomförandet	  
av	  den	  första	  intervjun	  upptäckte	  vi	  dock	  att	  åtminstone	  två	  frågor	  var	  svårtolkade	  för	  
respondenten	  och	  att	  vi	  blev	  tvungna	  att	  definiera	  dessa	  frågor	  ytterligare.	  Detta	  innebar	  
att	  vi	  vid	  nästa	  intervju	  gjorde	  justeringar	  på	  så	  vis	  att	  vi	  redan	  vid	  ställandet	  av	  
frågorna	  definierade	  eller	  specificerade	  vad	  vi	  avsåg	  med	  dessa	  frågor.2	  Det	  vill	  säga	  att	  
även	  om	  vi	  ställde	  på	  pappret	  exakt	  samma	  frågor,	  så	  gjordes	  det	  inte	  på	  ett	  exakt	  
samma	  sätt,	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  reliabiliteten.	  
	  
Vi	  försökte	  ha	  öppna	  frågor	  nedskrivna	  i	  intervjuguiden	  samt	  undvika	  ledande	  frågor.	  
Det	  som	  var	  till	  vår	  fördel	  är	  att	  vi	  var	  två	  som	  samarbetade.	  Vi	  kunde	  på	  så	  sätt	  
komplettera	  varandra	  och	  medvetandegöra	  eventuella	  tolkningsskillnader	  i	  vårt	  arbete	  
och	  i	  vår	  analys.	  	  Något	  som	  kan	  ha	  sänkt	  validiteten	  i	  uppsatsen	  är	  att	  vi	  fick	  
respondenter	  tilldelade	  oss	  av	  vår	  kontaktperson	  inom	  frivården.	  På	  så	  sätt	  riskerade	  vi	  
att	  dessa	  respondenter	  kan	  ha	  varit	  mer	  representativa	  för	  frivården	  och	  mer	  positivt	  
inställda	  till	  motivationsprogrammet	  MIK.	  Något	  som	  vi	  dessutom	  varit	  tvungna	  att	  ha	  i	  
åtanke	  är	  att	  samtliga	  respondenter	  hade	  socionomexamen	  eller	  adekvat	  utbildning	  och	  
de	  sannolikt	  ”vet”	  i	  stort	  sett	  vilka	  svar	  de	  förväntas	  ge.	  En	  annan	  nackdel	  var	  att	  vi	  båda	  
var	  oerfarna	  att	  leda	  intervjuer.	  	  
	  
Att	  intervjuerna	  genomfördes	  i	  ett	  och	  samma	  rum,	  deras	  konferensrum	  på	  
arbetsplatsen,	  borde	  ha	  genererat	  en	  situation	  som	  för	  respondenterna	  kändes	  
någorlunda	  avslappnad	  och	  lugn.	  Något	  som	  borde	  höja	  reliabiliteten	  var	  dessutom	  att	  vi	  
var	  tydliga	  med	  att	  informera	  om	  respondenternas	  konfidentialitet,	  vilket	  kanske	  kan	  ha	  
lett	  till	  att	  de	  vågade	  öppna	  sig	  och	  ge	  ärligare	  svar	  (jmf.	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  
Andra	  saker	  som	  är	  viktiga	  med	  tanke	  på	  reliabilitet	  är	  att	  vi	  fick	  till	  liknande	  
intervjusituationer	  vid	  alla	  våra	  intervjuer,	  samt	  det	  faktum	  att	  våra	  intervjupersoner	  
har	  en	  liknande,	  om	  inte	  likadan,	  utbildning	  inom	  MIK.	  	  

Då	  vi	  fokuserat	  på	  några	  få	  enskilda	  frivårdsinspektörers	  personliga	  upplevelser,	  kan	  
resultaten	  formellt	  sett	  inte	  generaliseras	  utanför	  denna	  grupp.	  Möjligen	  kan	  vi	  komma	  
att	  göra	  en	  analytisk	  generalisering,	  det	  vill	  säga	  som	  Kvale	  &	  Brinkmann	  (2009)	  
nämner	  på	  sidan	  282:	  	  

”Analytisk	  generaliserbarhet	  innebär	  att	  man	  gör	  en	  välöverlagd	  bedömning	  om	  i	  vad	  mån	  
resultaten	  från	  en	  studie	  kan	  ge	  vägledning	  för	  vad	  som	  kan	  hända	  i	  en	  annan	  situation.	  Den	  
bygger	  på	  en	  analys	  av	  likheter	  och	  olikheter	  mellan	  de	  båda	  situationerna.”	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2	  Detta	  gäller	  frågorna	  ”Hur	  upplever	  du	  att	  din	  utbildning	  påverkar	  dig	  i	  yrkesrollen?”	  samt	  ”Hur	  känner	  
du	  att	  faktorer	  som	  värderingar	  och	  status	  påverkar	  dig	  i	  din	  yrkesroll?”	  Vad	  det	  gäller	  utbildningsfrågan	  
förtydligade	  vi	  det	  med	  ”din	  tidigare	  utbildning”	  och	  vad	  gäller	  värderingsfrågan	  så	  definierade	  vi	  frågan	  
med	  ”ens	  egna	  värderingar”.	  	  
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Vi	  kan	  på	  så	  sätt	  ge	  en	  ”vägledning”	  om	  hur	  det	  kan	  vara	  i	  andra	  situationer	  och	  inte	  om	  
hur	  det	  är	  i	  verkligheten.	  

4.5	  Etiska	  aspekter	  
	  
Vår	  avsikt	  har	  varit	  att	  beakta	  god	  forskningsetik	  i	  vårt	  genomförande	  av	  intervjuerna.	  
Den	  information	  vi	  tagit	  del	  av	  är	  från	  Kvale	  &	  Brinkmann	  (2009)	  samt	  
Vetenskapsrådets	  (2013)	  uppgifter	  om	  god	  forskningssed.	  Vårt	  mål	  har	  varit	  att	  våra	  
respondenter	  skulle	  känna	  att	  det	  var	  positivt	  att	  medverka	  och	  att	  de	  kunde	  känna	  ett	  
ömsesidigt	  förtroende	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  	  
	  
Innan	  vi	  genomförde	  våra	  intervjuer	  informerade	  (informationskravet)	  vi	  dem	  om	  vårt	  
syfte	  med	  undersökningen	  och	  såg	  till	  att	  vi	  fick	  ett	  samtycke	  (samtyckeskravet).	  Vi	  
informerade	  även	  våra	  respondenter	  om	  att	  de	  kunde	  avbryta	  intervjun	  när	  som	  helst	  
och	  att	  de	  hade	  möjlighet	  att	  ångra	  sitt	  deltagande	  även	  efter	  intervjun.	  Det	  har	  varit	  
viktigt	  för	  oss	  att	  ha	  en	  hög	  konfidentialitet	  (konfidentialitetskravet).	  Det	  innebär	  att	  vi	  
inte	  haft	  för	  avsikt	  att	  röja	  våra	  respondenters	  identitet	  i	  uppsatsen.	  När	  arbetet	  med	  
uppsatsen	  är	  klart	  och	  den	  är	  godkänd	  kommer	  vi	  att	  förstöra	  inspelat	  material	  och	  
transkriberingarna.	  En	  anonymisering	  eller	  avidentifiering	  är	  något	  vi	  haft	  för	  avsikt	  att	  
uppnå	  genom	  att	  inte	  använda	  deras	  riktiga	  namn.	  Något	  vi	  också	  vill	  beakta	  är	  
nyttjandekravet,	  vilket	  vi	  kommer	  göra	  genom	  att	  endast	  använda	  vår	  forskning	  till	  
uppsatsen	  och	  inte	  till	  exempelvis	  något	  kommersiellt	  (jmf.	  Vetenskapsrådet,	  2013).	  	  
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5.	  Resultat	  och	  analys	  	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  och	  analyseras	  studiens	  resultat.	  Resultatet	  redovisas	  under	  
fyra	  olika	  teman.	  Det	  första	  temat	  fokuserar	  på	  den	  organisation	  som	  respondenterna	  
arbetar	  inom,	  det	  vill	  säga	  frivården.	  Här	  redovisas	  vad	  som	  sägs	  om	  mål,	  kontroll	  samt	  
styrkor	  och	  svagheter	  inom	  frivården.	  Det	  andra	  temat	  behandlar	  
frivårdsinspektörernas	  yrkesroll	  och	  friheten	  i	  yrkesutövningen	  samt	  hur	  
behandlingsprogrammen	  påverkar	  dem.	  Det	  tredje	  temat	  är	  professionalitet	  där	  
utbildning	  och	  personliga	  mål	  tas	  upp.	  Det	  fjärde	  och	  avslutande	  temat	  handlar	  om	  
motivationsprogrammet	  MIK,	  arbetet	  med	  detta,	  dess	  upplevda	  effektivitet	  samt	  dess	  
för-‐	  och	  nackdelar.	  
	  

5.1	  Organisation	  	  
	  
5.1.1	  Organisationens	  mål	  	  
	  
Respondenterna	  är	  överens	  om	  att	  Kriminalvårdens	  och	  frivårdens	  övergripande	  mål	  är	  
att	  förebygga	  och	  minska	  återfall	  i	  brott.	  Dessa	  mål,	  som	  är	  kvantitativa,	  eftersträvas	  av	  
Kriminalvården	  och	  frivården	  och	  bygger	  på	  regeringens	  direktiv	  gällande	  kontroll,	  stöd	  
och	  andra	  åtgärder	  och	  är	  helt	  i	  enlighet	  med	  förordning	  (2007:1172	  §	  4)	  med	  instruktion	  
för	  Kriminalvården.	  De	  kvantitativa	  målen	  upplevs	  av	  respondenterna	  som	  mycket	  svåra	  
att	  nå,	  även	  om	  dessa	  inte	  är	  personliga	  utan	  övergripande	  mål	  för	  organisationen.	  På	  
individuell	  nivå	  görs	  istället	  prognoser	  för	  hur	  många	  man	  tror	  sig	  kunna	  slussa	  igenom	  
i	  olika	  behandlingsprogram.	  	  
	  
Utöver	  de	  kvantitativa	  målen	  nämner	  flera	  respondenter	  att	  det	  finns	  kvalitativa	  mål,	  
men	  de	  klargör	  aldrig	  vad	  dessa	  kvalitativa	  mål	  innebär.	  Men	  i	  huvudsak	  beskriver	  alltså	  
respondenterna	  en	  situation	  där	  målen	  med	  deras	  arbete	  till	  största	  delen	  framstår	  som	  
kvantitativa.	  
	  
Många	  av	  våra	  respondenter	  nämner	  också	  ordet	  ”pinnar”,	  vilket	  vi	  förstår	  är	  att	  när	  
man	  har	  nått	  ett	  delmål	  så	  uppfyller	  man	  en	  ”pinne”.	  Jämförbart	  är	  när	  polisen	  uppfyller	  
sina	  mål	  med	  ”pinnar”	  vid	  till	  exempel	  ett	  visst	  antal	  alkoholkontroller.	  Respondent	  C	  
uttrycker	  sig	  angående	  dessa	  kvantitativa	  mål:	  
	  
C:	  ”Vi	  får	  mål	  där	  de	  säger	  att	  ni	  ska	  göra	  40	  One-‐to-‐One3	  eller	  ni	  ska	  göra	  si	  och	  så	  många	  av	  de	  
olika	  programmen.	  Sen	  kan	  vi	  ju	  inte	  låta	  oss	  styras	  av	  det	  för	  det	  vore	  ju	  helt	  absurt	  om	  jag	  träffar	  
någon	  och	  ’nämen	  du	  får	  gå	  One-‐to-‐One	  för	  att	  vi	  behöver	  en	  sådan	  pinne’.”	  	  
	  
En	  del	  av	  våra	  respondenter	  uttryckte	  att	  det	  var	  stressande	  att	  nå	  organisationens	  
kvantitativa	  mål,	  det	  vill	  säga	  att	  ett	  visst	  antal	  klienter	  ska	  genomgå	  vissa	  program.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
3	  One-‐to-‐One	  är	  ett	  behandlingsprogram	  för	  att	  minska	  brott.	  
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Detta	  eftersom	  målen	  och	  verkligheten	  inte	  alltid	  stämmer	  överens.	  Respondent	  D	  
berättade	  att	  i	  ett	  pågående	  program	  kan	  klienten	  upphöra	  med	  sitt	  program	  på	  grund	  
av	  sjukdom	  eller	  att	  klienten	  dör.	  Detta	  innebär	  att	  programmen	  kan	  vara	  nästan	  helt	  
klara	  när	  de	  tvingas	  avsluta	  det.	  Detta	  gör	  att	  en	  ”pinne”	  eller	  ett	  fullbordat	  mål	  inte	  
uppfylls	  och	  på	  så	  sätt	  blir	  statistiken	  sämre.	  Respondent	  D	  beskrev	  också	  hur	  mål	  och	  
verklighet	  kan	  krocka:	  
	  
D:	  ”Kriminalvården	  har	  olika	  program	  och	  sen	  ska	  klienten	  passa	  in	  i	  programmet.	  Man	  pressar	  in	  
klienten	  i	  en	  fyrkant,	  istället	  för	  att	  tänka	  att	  programmen	  är	  till	  för	  klienterna.	  Tron	  på	  
programmen	  kan	  vara	  lite	  väl	  högt	  uppifrån,	  lite	  som	  att	  klienten	  är	  jättekriminell	  innan	  
programmet	  och	  efteråt	  ska	  det	  vara	  som	  en	  ny	  människa.	  I	  verkligheten	  är	  det	  mer	  som	  att	  
personen	  fått	  ett	  litet	  frö	  sått	  inom	  sig.	  Sen	  kan	  det	  dröja	  lång	  tid	  innan	  förändringen	  kommer.”	  
	  
Övriga	  respondenter	  beskriver	  liknande	  situationer	  där	  målen	  är	  att	  det	  ska	  finnas	  ett	  
visst	  antal	  program	  för	  en	  viss	  klientgrupp.	  De	  beskriver	  också	  att	  det	  känns	  
problematiskt	  för	  att	  det	  kanske	  just	  det	  året	  inte	  kommer	  så	  många	  av	  ”rätt”	  klienttyp,	  
det	  vill	  säga	  klienttillströmning,	  som	  passar	  in	  på	  programmet.	  Detta	  gör	  att	  statistiken	  
blir	  sämre.	  En	  respondent	  upplever	  det	  som	  att	  det	  ständigt	  är	  ett	  inflöde	  av	  nya	  
program	  och	  behandlingsmetoder	  som	  dessutom	  tenderar	  att	  ta	  ut	  varandra.	  
	  
C:	  ”Ja	  mer	  och	  mer	  hela	  tiden.	  Fler	  program.	  Det	  ska	  vara	  mer	  av	  allt.	  Ju	  fler	  program	  vi	  har	  ju	  mer	  
konkurrerar	  de	  med	  varandra.”	  
	  
5.1.2	  Organisatorisk	  kontroll	  
	  
Under	  intervjuerna	  med	  de	  olika	  respondenterna	  framkom	  det	  att	  det	  förekommer	  en	  
hel	  del	  kontroll	  av	  deras	  arbete.	  Dels	  är	  det	  kvantitativa	  kontroller	  i	  form	  av	  till	  exempel	  
Excel-‐ark	  som	  ska	  fyllas	  i	  och	  lämnas	  in.	  En	  respondent	  nämner	  också	  att	  de	  för	  statistik	  
över	  sitt	  arbete.	  Dels	  är	  det	  kvalitativa	  kontroller	  till	  exempel	  i	  form	  av	  ljud-‐	  och	  
filminspelningar	  där	  frivårdsinspektörerna	  får	  återkoppling	  på	  sitt	  arbete	  inom	  
behandlingsprogrammet.	  Dessa	  inspelningar	  är	  ett	  steg	  i	  de	  certifieringar	  som	  
frivårdsinspektörerna	  ska	  genomgå	  för	  olika	  behandlingsprogram	  med	  jämna	  
tidsintervall,	  vilket	  är	  en	  slags	  kvalitetskontroll.	  De	  kvantitativa	  kontrollerna	  genomförs	  
av	  den	  närmsta	  chefen,	  medan	  de	  kvalitativa	  kontrollerna	  genomförs	  av	  utbildare	  inom	  
programmen.	  	  
	  
B:	  ”Vi	  certifieras	  för	  de	  här	  programmen,	  antingen	  med	  ljudinspelning	  eller	  med	  filminspelning.	  
Där	  gör	  vi	  faktiskt	  det	  som	  det	  är	  tänkt	  att	  vi	  ska	  göra,	  med	  återkoppling	  som	  certifierarna	  gör.	  Så	  
där	  finns	  en	  kontroll	  att	  vi	  faktiskt	  gör	  det	  vi	  ska.	  Det	  är	  ju	  snarare	  ett	  kvalitativt	  mått	  än	  att	  mäta	  
antal	  fullföljda	  program.”	  
	  
Flertalet	  av	  respondenterna	  pratar	  om	  att	  det	  är	  mycket	  dokumentation,	  exempelvis	  i	  
form	  av	  förande	  av	  statistik	  och	  mötesdokumentation	  i	  arbetet.	  De	  poängterar	  att	  detta	  
är	  tidskrävande.	  Kraven	  på	  dokumentation	  kommer	  från	  såväl	  arbetsgivarhåll	  som	  
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statligt	  håll.	  Det	  går	  att	  se	  nödvändigheten	  med	  dessa	  kontroller,	  men	  frustrationen	  över	  
tidsåtgången	  är	  ändå	  tydlig	  under	  intervjuerna.	  	  
	  
En	  intressant	  reflektion	  är	  att	  majoriteten	  av	  respondenterna	  nämnde	  frihet	  att	  styra	  
över	  sin	  arbetstid	  som	  en	  slags	  frånvaro	  av	  kontroll	  från	  arbetsgivarens	  sida.	  
Respondent	  C	  sade:	  
	  
C:	  ”Jag	  tycker	  att	  jag	  kan	  styra	  mitt	  arbete.	  (…)	  Inom	  ramen	  av	  min	  arbetstid	  så	  kan	  jag	  lägga	  upp	  
det	  precis	  som	  jag	  vill.	  (…)	  Jag	  kan	  styra	  väldigt…	  behöver	  jag	  vara	  borta,	  ja	  då	  kan	  jag	  boka	  om	  
mina	  klienter	  och	  försöka	  lägga	  in	  det	  på	  något	  annat	  sätt.	  
	  
I	  övrigt	  pratar	  flera	  av	  respondenterna	  om	  kontroll	  gällande	  arbetet,	  men	  de	  har	  olika	  
fokus.	  En	  respondent	  konstaterar	  till	  exempel	  att	  vissa	  saker	  är	  svåra	  för	  arbetsgivaren	  
att	  kontrollera.	  Det	  är	  lätt	  att	  kontrollera	  statistik	  som	  hur	  många	  klienter	  man	  har	  
samtidigt	  och	  hur	  många	  som	  når	  målen,	  medan	  det	  är	  svårt	  att	  kontrollera	  
frivårdsinspektörernas	  personliga	  engagemang.	  En	  annan	  respondent	  konstaterar	  att	  
det	  är	  viktigt	  att	  kontrollen	  finns,	  men	  reflekterar	  samtidigt	  över	  att	  den	  har	  ökat	  
betydligt	  med	  tiden.	  
	  
5.1.3	  Organisationens	  styrkor	  och	  svagheter	  
	  
Att	  vara	  en	  del	  i	  en	  människobehandlande,	  stor	  organisation	  kan	  uppfattas	  som	  en	  
styrka,	  men	  även	  som	  en	  nackdel	  (Svensson	  et	  al,	  2010).	  Flertalet	  av	  respondenterna	  
nämner	  att	  en	  styrka	  bland	  annat	  ligger	  i	  att	  frivården	  är	  en	  del	  av	  en	  större	  
organisation,	  det	  vill	  säga	  Kriminalvården.	  Dessutom	  ger	  respondenterna	  olika	  exempel	  
på	  vilka	  fördelar	  den	  stora	  organisationen	  medför.	  Ett	  exempel	  är	  hur	  en	  av	  
respondenterna	  påtalar	  att	  de	  har	  resurser	  att	  erbjuda	  hjälp	  med	  en	  utgångspunkt	  i	  en	  
god	  människosyn:	  	  
	  
A:	  ”Den	  största	  styrkan	  är	  nog	  att	  det	  är	  en	  del	  av	  Kriminalvården.	  (…)	  Jag	  skulle	  våga	  säga	  att	  det	  
är	  en	  större	  fokus	  på	  en	  god	  människosyn	  här	  på	  frivården	  än	  det	  är	  på	  anstalter	  där	  man	  kanske	  
har	  mer	  tänkande	  över	  säkerheten	  eller	  rena	  förvaringen	  ibland.”	  
	  
En	  annan	  fördel,	  som	  nämns	  är	  den	  personalstyrka	  som	  medföljer	  en	  stor	  organisation.	  
När	  det	  är	  många	  i	  personalen	  ökar	  sannolikheten	  för	  att	  kompetensen	  är	  bredare	  och	  
att	  det	  är	  flera	  som	  är	  bra	  på	  olika	  saker.	  Någon	  uttryckte	  sin	  stolthet	  för	  att	  frivården	  
kan	  erbjuda	  hjälp	  i	  sina	  många	  olika	  program	  till	  ett	  varierande	  klientel.	  
	  
Men	  ens	  styrka	  kan	  även	  bli	  ens	  svaghet.	  Även	  om	  en	  stor	  organisation	  har	  resurser	  i	  
kunnig	  och	  erfaren	  personal,	  så	  kan	  storleken	  också	  bli	  ett	  problem.	  Många	  av	  
respondenterna	  upplever	  organisationen	  inte	  bara	  som	  stor,	  utan	  också	  byråkratisk	  och	  
trögrörlig.	  Respondent	  B	  berättar:	  
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B:	  ”(…)	  man	  märker	  att	  det	  finns	  en	  inbyggd	  tröghet,	  det	  är	  inga	  smidiga	  grejer	  utan	  kolosser	  som	  
man	  behöver	  förhålla	  sig	  till.”	  
	  
Övergripande	  kan	  man	  konstatera	  att	  respondenterna	  är	  samstämmiga	  om	  att	  det	  finns	  
styrkor	  och	  svagheter	  inom	  frivårdens	  organisation.	  Däremot	  nämner	  de	  inte	  samma	  
svagheter	  när	  de	  pratar	  om	  dessa.	  Ett	  exempel	  på	  en	  svaghet	  inom	  frivården	  är	  att	  den	  
ibland	  betraktas	  som	  ett	  slags	  ”lillebror”	  inom	  Kriminalvården	  eller	  som	  en	  ”kusin	  från	  
landet”,	  det	  vill	  säga	  att	  dess	  betydelse	  inte	  är	  så	  viktig.	  Ett	  annat	  exempel	  på	  en	  svaghet	  
är	  bristen	  på	  frivillighet	  hos	  klienterna,	  samt	  att	  det	  riskerar	  att	  bli	  ”fyrkantigt”	  i	  
kontakten	  mellan	  frivårdsinspektör	  och	  klient,	  då	  kontakten	  med	  frivården	  trots	  allt	  
innebär	  ett	  straff	  för	  klienten.	  	  
	  

5.1.4	  Analys	  av	  organisation	  
	  
En	  utgångspunkt	  inom	  organisationsteorin	  är	  att	  de	  som	  jobbar	  med	  socialt	  arbete	  alltid	  
gör	  det	  som	  representanter	  för	  en	  organisation	  (Svensson	  et	  al,	  2010).	  Alla	  
organisationer	  är	  uppbyggda	  kring	  mål	  gällande	  syftet	  med	  organisationen.	  Vi	  tillfrågade	  
respondenterna	  om	  organisationens	  mål	  och	  fick	  ett	  ganska	  samfällt	  svar.	  Målet	  för	  
frivården	  och	  Kriminalvården	  är	  att	  förebygga	  brott	  och	  minska	  risken	  för	  återfall.	  Dessa	  
mål,	  som	  går	  att	  mäta	  kvantitativt,	  bygger	  på	  direktiv	  från	  statligt	  håll	  och	  de	  kan	  variera	  
något	  från	  år	  till	  år,	  till	  exempel	  vad	  gäller	  prioriterade	  målgrupper.	  Detta	  stämmer	  väl	  
överens	  med	  organisationsteorin	  som	  säger	  att	  det	  vid	  socialt	  arbete	  är	  viktigt	  med	  
direktiv	  för	  vem	  som	  gör	  vad,	  var	  det	  görs,	  när	  det	  görs	  och	  hur	  det	  görs	  (Svensson	  et	  al,	  
2010).	  
	  
Vi	  upplevde	  att	  det	  fanns	  någon	  slags	  skillnad	  mellan	  de	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  
målen	  och	  hur	  dessa	  upplevdes	  av	  respondenterna.	  När	  det	  gällde	  de	  kvantitativa	  målen,	  
så	  kunde	  var	  och	  en	  av	  respondenterna	  nämna	  flera	  stycken,	  medan	  de	  kvalitativa	  målen	  
knappt	  nämndes	  och	  om	  de	  nämndes	  så	  gavs	  det	  i	  stort	  sett	  inga	  exempel.	  Att	  det	  var	  så	  
stor	  skillnad	  i	  beskrivningarna	  mellan	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  mål	  kan	  tolkas	  som	  att	  
de	  kvantitativa	  målen	  upptar	  så	  stor	  del	  av	  frivårdsinspektörernas	  arbetsvardag.	  Detta	  
kan	  ses	  som	  att	  man	  inte	  riktigt	  tänker	  på	  de	  kvalitativa	  målen	  på	  samma	  sätt,	  att	  de	  
finns	  mer	  i	  bakgrunden,	  och	  att	  man	  därför	  inte	  har	  lika	  lätt	  att	  sätta	  ord	  på	  dessa.	  
	  
Frivården	  är	  en	  organisation	  inom	  socialt	  arbete	  och	  därmed	  människobehandlande.	  
Framförallt	  får	  man	  se	  frivården	  som	  en	  förändrande	  människobehandlande	  
organisation	  (jmf.	  Hasenfeld,	  1983).	  Syftet	  med	  frivården	  är	  ju	  att	  klienterna	  ska	  
genomgå	  någon	  slags	  förändring	  i	  sitt	  beteende.	  	  
	  
Motsägelsefullt	  nog	  anses	  denna	  typ	  av	  organisation	  vara	  kvalitativ,	  vilket	  leder	  till	  att	  
deras	  arbete	  kan	  vara	  svårt	  att	  mäta.	  Mycket	  av	  arbetet	  inom	  organisationen	  bygger	  på	  
möten	  och	  relationer.	  Utifrån	  vad	  som	  framkom	  vid	  intervjuerna	  skulle	  man	  kunna	  tolka	  
jakten	  på	  ”pinnar”	  och	  stressen	  att	  uppnå	  dessa,	  av	  högre	  instanser	  uppsatta	  
kvantitativa	  målen,	  som	  ett	  slags	  sätt	  att	  få	  till	  något	  som	  går	  att	  mäta	  mer	  konkret.	  För	  
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möjligheten	  att	  kunna	  mäta	  det	  kvalitativa,	  exempelvis	  hur	  bra	  och	  effektiva	  mötena	  
egentligen	  är,	  är	  mycket	  svårare	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2010).	  
	  
Respondenterna	  uppgav	  att	  de	  upplevde	  det	  som	  svårt	  att	  nå	  vissa	  kvantitativa	  mål,	  så	  
kallade	  ”pinnar”,	  eftersom	  de	  arbetar	  med	  människor.	  Till	  exempel	  kan	  organisationen	  
sätta	  upp	  kvantitativa	  mål	  i	  form	  av	  att	  ett	  visst	  antal	  ”pinnar"	  ska	  uppnås	  inom	  olika	  
behandlingsprogram.	  Vi	  tolkar	  det	  som	  att	  respondenterna	  känner	  en	  viss	  oro	  över	  att	  
klienterna	  riskerar	  att	  hamna	  i	  fel	  behandlingsprogram	  på	  grund	  av	  dessa	  kvantitativa	  
mål.	  Något	  som	  säkert	  kan	  upplevas	  som	  frustrerande	  för	  frivårdsinspektörerna,	  då	  det	  
är	  de	  som	  arbetar	  med	  klienterna.	  Vi	  förstår	  det	  som	  att	  respondenterna	  upplever	  att	  de	  
kvantitativa	  målen	  inte	  alltid	  korrelerar	  med	  verkligheten.	  
	  
Enligt	  organisationsteorin	  kan	  man	  kontrollera	  byråkrater	  på	  tre	  olika	  sätt.	  Under	  
intervjuerna	  är	  det	  framförallt	  två	  av	  dessa	  som	  tydligt	  framkommit.	  Kanske	  för	  att	  det	  
tredje	  alternativet	  är	  ganska	  självklart.	  För	  det	  första	  finns	  det	  enligt	  teorin	  en	  så	  kallad	  
byråkratisk	  makt	  (Johansson,	  2007).	  Denna	  innebär	  att	  det	  vid	  beslut	  och	  agerande	  finns	  
tydliga	  riktlinjer	  för	  hur	  dessa	  beslut	  ska	  tas	  och	  genomföras.	  Detta	  är	  något	  som	  
framkommit	  vid	  alla	  intervjuerna	  och	  torde	  vara	  en,	  för	  frivårdsinspektörerna,	  ganska	  
vanlig	  kontrollform.	  Exempel	  på	  sådan	  kontroll	  är	  regler	  och	  ramverk	  som	  av	  vissa	  av	  
respondenterna	  klart	  uttrycks	  under	  intervjuerna.	  För	  det	  andra	  är	  det	  normativ	  makt	  
(Johansson,	  2007).	  Denna	  makt	  innefattar	  organisationens	  kontroll	  av	  byråkraternas	  
tänkande	  i	  form	  av	  värderingar	  och	  åsikter.	  Till	  exempel	  skulle	  man	  kunna	  tolka	  kravet	  
att	  frivårdsinspektörerna	  fortbildar	  sig	  inom	  de	  olika	  behandlingsprogrammen	  som	  ett	  
sätt	  för	  organisationen	  att	  kunna	  kontrollera	  att	  frivårdsinspektörerna	  dels	  håller	  sig	  
uppdaterade	  och	  dels	  får	  redovisa	  sina	  nyinhämtade	  kunskaper	  i	  form	  av	  video-‐	  och	  
ljudinspelningar.	  Inspelningarna	  är	  något	  som	  nämns	  av	  majoriteten	  av	  våra	  
respondenter.	  	  
	  
Intressant	  att	  notera	  är	  att	  frivårdsinspektörerna	  inte	  verkar	  negativt	  inställda	  till	  denna	  
form	  av	  kontroll,	  då	  den	  upplevs	  som	  ett	  sätt	  att	  säkra	  kvaliteten	  i	  arbetet.	  Däremot	  
tolkar	  vi	  det	  som	  att	  respondenterna	  är	  mer	  negativt	  inställda	  till	  den	  kvantitativa	  
kontrollen	  som	  finns	  inom	  organisationen	  i	  form	  av	  framförallt	  dokumentation.	  Exempel	  
på	  sådan	  kontroll	  är	  mötesdokumentation	  och	  förande	  av	  statistik.	  Den	  kvantitativa	  
kontrollen	  upplevs	  som	  tidskrävande	  och	  frustrerande	  och	  ibland	  som	  alldeles	  för	  
målfokuserad.	  Några	  av	  respondenterna	  pratade	  om	  att	  jaga	  ”pinnar”	  och	  att	  behöva	  stå	  
till	  svars	  för	  varför	  man	  inte	  uppnått	  ett	  visst	  antal,	  alternativt	  behöva	  redogöra	  för	  hur	  
man	  uppnått	  dessa.	  Självklart	  så	  måste	  en	  organisation	  som	  Kriminalvården	  styras	  av	  
lagar	  och	  regler	  för	  att	  säkerställa	  någon	  slags	  rättvisa	  för	  de	  som	  kommer	  att	  befinna	  
sig	  inom	  densamma	  av	  någon	  anledning	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2010).	  
	  
Som	  både	  styrka	  och	  svaghet	  anger	  respondenterna	  organisationens	  storlek.	  En	  stor	  
organisation	  betryggar	  tillgång	  till	  mycket	  kompetens	  hos	  personalen.	  Samtidigt	  gör	  
storleken	  att	  organisationen	  riskerar	  att	  upplevas	  som	  stel	  och	  byråkratisk,	  inte	  bara	  av	  
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personalen	  utan	  även	  av	  människor	  i	  övrigt.	  Vår	  tolkning	  blir	  att	  frivården	  befinner	  sig	  
mellan	  två	  organiseringsprinciper:	  behandlingsidealet	  och	  byråkratiidealet	  (Svensson	  et	  
al,	  2010).	  När	  det	  gäller	  de	  svagheter	  som	  upplevs,	  så	  uppfattar	  vi	  det	  som	  att	  
respondenterna	  placerar	  dessa	  närmre	  det	  så	  kallade	  byråkratiidealet.	  Detta	  bygger	  på	  
lagar	  och	  föreskrifter	  och	  besluten	  som	  fattas	  följer	  en	  tydlig	  linje.	  En	  linje	  som	  vi	  
dessutom	  uppfattar	  som	  nära	  anknuten	  till	  de	  kvantitativa	  målen	  som	  finns	  inom	  
organisationen.	  Samtidigt	  befinner	  sig	  frivården	  också	  i	  behandlingsidealet,	  som	  vi	  
uppfattar	  som	  den	  del	  inom	  organisationen	  som	  står	  för	  det	  kvalitativa	  arbetet.	  I	  
behandlingsidealet	  är	  det	  behandlingsmetoden,	  klienten	  och	  gräsrotsbyråkraten	  
(frivårdsinspektören)	  som	  står	  i	  fokus.	  Framförallt	  är	  det	  klienten	  och	  dennes	  
förändring	  som	  är	  viktig	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2010).	  	  
	  
5.2	  Yrkesrollen	  
	  
5.2.1	  Det	  dagliga	  arbetet	  
	  
Fyra	  av	  respondenterna	  är	  programledare.	  Det	  är	  de	  som	  gör	  en	  första	  bedömning	  av	  de	  
klienter	  som	  remitteras	  till	  dem	  av	  handläggarna.	  Utifrån	  de	  remisser	  som	  inkommer	  
särskiljer	  programledarna	  vilka	  klienter	  man	  bör	  ge	  en	  viss	  insats	  och	  vilka	  som	  inte	  
anses	  lämpliga	  för	  behandling	  för	  tillfället.	  Programledarna	  har,	  till	  skillnad	  från	  
handläggarna,	  en	  större	  möjlighet	  påverka	  sina	  arbetsuppgifter	  och	  mer	  frihet	  att	  välja	  
hur	  den	  personliga	  yrkesrollen	  ska	  se	  ut.	  	  
	  
D:	  ”Jag	  får	  mina	  klienter	  från	  handläggarna,	  som	  också	  är	  frivårdsinspektörer,	  som	  remitterar	  
klienter	  till	  oss,	  som	  kan	  vara	  aktuella	  för	  program.	  Det	  är	  dock	  vi	  som	  gör	  bedömningar	  om	  de	  är	  
aktuella	  för	  ett	  program	  eller	  inte.	  	  
	  
B:	  ”jag	  träffar	  personer	  som	  skulle	  kunna	  komma	  ifråga	  för	  program	  och	  där	  gör	  vi	  en	  bedömning.	  
Vi	  jobbar	  med	  urval,	  det	  vill	  säga:	  alla	  program	  är	  inte	  bra	  för	  alla	  i	  alla	  lägen.	  De	  måste	  komma	  in	  
i	  rätt	  tidpunkt	  och	  de	  behöver	  vara	  mottagliga.”	  
	  
5.2.2	  Frivårdens	  inverkan	  på	  yrkesrollen	  
	  
Arbetet	  inom	  frivården	  är	  en	  del	  av	  det	  påföljdssystem	  som	  det	  svenska	  rättsväsendet	  
bygger	  på,	  vilket	  kan	  medför	  en	  inverkan	  på	  de	  tjänstemän	  som	  är	  verksamma	  inom	  
myndigheten.	  En	  av	  respondenterna	  lyfter	  fram	  att	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  hur	  detta	  i	  
realiteten	  påverkar	  de	  egna	  värderingarna,	  men	  att	  grundvärderingarna	  med	  tiden	  
troligtvis	  förblir	  desamma	  med	  en	  viss	  form	  av	  modifikation.	  Respondenten	  anser	  att	  
det	  faktum	  att	  deras	  arbete	  inte	  innebär	  att	  övervaka	  klienterna	  bakom	  lås	  och	  bom,	  så	  
som	  man	  gör	  i	  fängelset,	  underlättar	  för	  frivårdsinspektörerna	  att	  bibehålla	  sina	  egna	  
värderingar.	  	  
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B:	  ”Det	  är	  intressant	  vad	  som	  händer	  med	  en	  själv	  när	  man	  är	  tjänsteman	  i	  en	  organisation	  som	  
verkställer	  straff.	  Jag	  tror	  dock	  inte	  att	  mina	  värderingar	  har	  förändrats	  över	  tid,	  utan	  mer	  
nyanserats.	  (…)	  Sen	  befinner	  jag	  mig	  i	  en	  myndighet	  som	  faktiskt	  verkställer	  straff	  och	  då	  är	  det	  i	  
min	  värld	  ett	  så	  mycket	  bättre	  straff	  med	  exempelvis	  skyddstillsyn	  än	  fängelse.	  Så	  jag	  har	  inget	  
problem	  i	  att	  befinna	  mig	  i	  en	  straffande	  roll	  då	  det	  är	  ett	  alternativ	  till	  frihetsberövande.”	  
	  
5.2.3	  Frihet	  i	  yrkesutövningen	  
	  
På	  frågan	  om	  hur	  de	  upplever	  att	  de	  själva	  kan	  styra	  sitt	  arbete,	  svarar	  respondenterna	  
att	  möjligheten	  att	  styra	  och	  prioritera	  mellan	  olika	  arbetsuppgifter	  är	  relativt	  stor.	  
Erfarenhet	  anses	  vara	  en	  avgörande	  parameter	  för	  hur	  mycket	  man	  själv	  kan	  påverka	  
arbetet.	  När	  man	  är	  helt	  ny	  på	  en	  arbetsplats	  är	  man	  mer	  osäker	  i	  olika	  situationer	  och	  
då	  är	  det	  mer	  naturligt	  att	  man	  söker	  råd	  och	  stöd	  från	  chef	  och	  erfarna	  kollegor.	  Med	  
tiden	  lär	  man	  sig	  att	  känna	  trygghet	  i	  det	  arbete	  man	  utför	  och	  att	  själv	  kunna	  ta	  beslut	  
som	  man	  vet	  är	  det	  bästa	  för	  klienten.	  Då	  behöver	  man	  inte	  längre	  samma	  sorts	  styrning.	  
	  
A:	  ”Det	  är	  fortfarande	  jag	  som	  bestämmer	  och	  prioriterar	  vad	  som	  ska	  göras	  och	  i	  vilken	  ordning.	  
(…)	  Jag	  känner	  i	  väldigt	  stor	  utsträckning	  så	  är	  det	  jag	  som	  bestämmer.	  (…)	  I	  början	  kanske	  man	  
kände	  sig	  osäker	  och	  vill	  ha	  lite	  mer	  stöd.”	  
	  
Möjligheten	  att	  styra	  sitt	  arbete	  varierar	  beroende	  på	  arbetsuppgifterna	  man	  har.	  
Arbetsgruppens	  sammansättning	  och	  hur	  relationen	  till	  den	  närmaste	  chefen	  ser	  ut	  
spelar	  också	  in.	  De	  respondenter	  som	  enbart	  jobbar	  med	  program	  är	  alla	  erfarna	  och	  har	  
tillsammans	  med	  sin	  chef	  byggt	  upp	  ett	  visst	  handlingsutrymme	  inom	  den	  egna	  gruppen.	  
	  
C:	  ”(…)	  vi	  som	  jobbar	  inom	  den	  här	  programgruppen	  har	  jobbat	  med	  program	  länge,	  allihopa.	  Vi	  är	  
erfarna	  och	  hon	  (chefen)4	  har	  förtroende	  för	  att	  vi	  gör	  det	  vi	  ska.	  Så	  på	  så	  sätt	  tror	  jag	  att	  vi	  är	  
mycket	  mindre	  styrda	  än	  vad	  man	  är	  om	  man	  är	  handläggare.	  (…)	  Jag	  styr	  väldigt	  mycket	  över	  min	  
tid	  och	  lägger	  upp	  det	  precis	  som	  jag	  tycker,	  inom	  rimliga	  gränser	  såklart.”	  
	  
En	  av	  respondenterna	  som	  idag	  jobbar	  med	  program,	  började	  sin	  yrkesbana	  inom	  
frivården	  som	  handläggare.	  Arbetet	  var	  då	  ganska	  fritt	  och	  det	  fanns	  möjlighet	  att	  pröva	  
sig	  fram.	  Dagens	  struktur	  medför	  att	  chansen	  att	  få	  till	  ett	  lyckat	  möte	  ökar,	  men	  det	  kan	  
även	  innebära	  att	  arbetet	  blir	  mekaniskt.	  De	  omfattande	  dokumentationskraven	  som	  
framförallt	  handläggarna	  har,	  dämpar	  effektiviteten	  och	  arbetsglädjen.	  	  
	  
C:	  ”När	  jag	  började	  jobba	  med	  handläggeri	  så	  var	  det	  fortfarande	  ganska	  fritt.	  Nu	  är	  det	  mycket	  
mer	  styrt	  vilket	  ökar	  sannolikheten	  att	  det	  blir	  bra.	  Det	  kanske	  också	  kväver	  lite,	  det	  blir	  så	  himla	  
fyrkantigt	  och…	  det	  blir	  så	  mycket	  fokus	  på	  administration.”	  
	  
Respondenterna	  säger	  sig	  ha	  en	  stor	  frihet	  kring	  hur	  de	  väljer	  att	  exempelvis	  planera	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
4	  ”Chefen”	  är	  vårt	  förtydligande	  av	  vem	  respondenten	  avser	  med	  ”hon”.	  
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sina	  arbetsdagar	  och	  att	  erfarenhet	  ger	  ett	  större	  mått	  av	  handlingsfrihet.	  Dock	  kvarstår	  
ändå	  tydliga	  riktlinjer	  att	  förhålla	  sig	  till.	  
	  
E:	  ”Vi	  har	  manualerna,	  vi	  videofilmar	  oss	  och	  skickar	  in	  och	  måste	  bete	  oss	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Vi	  
måste…	  man	  är	  styrd…	  vi	  har	  de	  här	  pinnarna,	  målen,	  antal	  som	  vi	  ska	  få	  igenom	  och	  det	  är	  
självklart	  att	  det	  finns	  med.”	  
	  
Verksamheten	  inom	  frivården	  är	  tidskontrollerad	  och	  arbetet	  sker	  inom	  bestämda	  
ramar.	  Dels	  ska	  kontakten	  och	  programmen	  ske	  under	  den	  bevakningstid	  som	  klienten	  
är	  dömd	  till	  och	  dels	  är	  det	  ett	  nio-‐till-‐fem-‐arbete	  måndag	  till	  fredag.	  	  
	  
E:	  ”Men	  visst	  vi	  är	  styrda,	  självklart,	  och	  vi	  är	  låsta	  av	  tider…	  det	  ska	  vara	  inom	  bevakningstiden.	  Så	  
det	  kan	  ibland	  kännas	  lite	  pressande.	  Det	  är	  kontorstid.	  Vi	  får	  inte	  träffa	  dem	  när	  
övervakningstiden	  är	  slut.”	  
	  
Det	  största	  hindret	  enligt	  respondenterna	  är	  inte	  stressen	  att	  man	  inte	  hinner	  utföra	  sitt	  
arbete,	  utan	  det	  faktum	  att	  klienter	  inte	  kommer	  på	  avtalade	  möten	  som	  de	  enligt	  
domstolen	  är	  skyldiga	  att	  närvara	  vid.	  Även	  det	  som	  sägs	  under	  möten	  kan	  vara	  
betungade	  för	  respondenterna	  att	  härbärgera	  inom	  sig.	  
	  
D:	  ”Det	  man	  inte	  kan	  styra	  över	  är	  att	  klienter	  inte	  dyker	  upp	  när	  de	  ska.	  Det	  är	  det	  största	  
problemet.	  Jag	  har	  aldrig	  tyckt	  att	  det	  har	  varit	  stressigt	  på	  så	  sätt	  att	  jag	  känner	  att	  jag	  inte	  
hinner	  med.	  Det	  är	  mer	  så	  att	  man	  kan	  få	  höra	  saker	  som	  är	  väldigt	  jobbiga.”	  	  
	  
Det	  arbete	  som	  bedrivs	  inom	  frivården	  har	  en	  inverkan	  på	  yrkesrollen.	  En	  tydlig	  ram	  är	  
inte	  alltid	  begränsande,	  utan	  kan	  även	  vara	  vägledande	  i	  ett	  komplext	  arbete.	  Det	  ger	  en	  
objektiv	  fingervisning	  om	  hur	  man	  bör	  arbeta	  och	  man	  kan	  på	  så	  vis	  bli	  bättre	  på	  att	  se	  
resultaten	  man	  når	  och	  vad	  som	  kan	  utvecklas.	  Ett	  annat	  arbetsklimat	  med	  andra	  lokala	  
riktlinjer	  hade	  säkert	  utvecklat	  yrkesrollen	  åt	  ett	  annat	  håll.	  
	  
B:	  ”Jag	  tror	  att	  jag	  hade	  utvecklat	  en	  annan	  yrkesroll	  om	  det	  hade	  ställts	  andra	  krav	  på	  mig,	  att	  jag	  
skulle	  vara	  mer	  kreativ	  och	  nytänkande,	  tänka	  utanför	  boxen.	  (…)	  Men	  jag	  gillar	  att	  ha	  något	  att	  
förhålla	  mig	  till	  (…).	  Nu	  kan	  jag	  mäta	  mig	  mot	  den	  tänkta	  agendan	  och	  förhoppningsvis	  kan	  jag	  
värdera	  min	  insats	  efter	  så	  som	  det	  är	  tänkt.”	  
	  
5.2.4	  Programmens	  inflytande	  
	  
På	  frågan	  om	  hur	  specifika	  behandlingsprogram	  påverkat	  yrkesrollen	  svarar	  
respondenterna	  att	  programmen	  haft	  en	  stärkande	  funktion	  för	  deras	  yrkesutövande.	  
Även	  om	  respondenterna	  kan	  känna	  sig	  begränsade	  av	  att	  programmanualerna	  är	  
fyrkantiga	  och	  svåra	  att	  applicera	  i	  verkligheten,	  så	  ger	  de	  en	  struktur	  att	  arbeta	  utefter.	  
Detta	  är	  särskilt	  tydligt	  när	  man	  börjar	  jobba	  med	  ett	  nytt	  program.	  
	  
E:	  ”Jag	  tycker	  att	  de	  har	  stärkt	  mig.	  Jag	  har	  fått	  så	  himla	  mycket	  utbildning,	  varje	  gång	  jag	  har	  
utbildat	  mig	  i	  ett	  behandlingsprogram,	  så	  jag	  lär	  mig	  mer	  och	  det	  blir	  jag	  stärkt	  av.	  (…)	  Sen	  vet	  jag	  
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inte	  om	  det	  här	  med	  manualer	  kanske	  man	  kan	  tänka	  att	  det	  begränsas	  man	  utav.	  (…)	  I	  början	  
tyckte	  jag	  nog	  att	  det	  var	  väldigt	  bra	  att	  ha	  de	  här	  manualerna.	  Ju	  mer	  man	  jobbar	  med	  det	  här,	  
desto	  mer	  kunskap	  och	  desto	  friare	  kan	  man	  förhålla	  sig	  själv	  inom	  ramen	  för	  manualen.”	  
	  
Det	  tar	  lång	  tid	  att	  behärska	  de	  olika	  teknikerna	  i	  programmen	  och	  det	  finns	  hela	  tiden	  
olika	  aspekter	  av	  behandlingen	  som	  man	  kan	  bli	  bättre	  på.	  Utvecklingen	  sker	  varje	  dag,	  
med	  den	  erfarenhet	  man	  får,,	  och	  det	  medför	  även	  att	  man	  vill	  lära	  sig	  nya	  
förhållningssätt	  eller	  metoder.	  Man	  har	  en	  vilja	  att	  lära	  sig	  mer.	  	  
	  
D:	  ”Jag	  har	  lärt	  mig	  jättemycket,	  men	  det	  har	  tagit	  lång	  tid.	  Jag	  kan	  tänka	  tillbaka	  på	  mina	  första	  
klienter	  och	  tycka	  synd	  om	  dem.	  (…)	  Varje	  dag	  blir	  en	  utveckling.	  När	  man,	  som	  jag,	  har	  arbetat	  
här	  så	  många	  år,	  så	  känner	  man	  att	  man	  vill	  fortsätta	  att	  utbilda	  sig,	  man	  vill	  fylla	  på.”	  
	  
5.2.5	  Analys	  av	  yrkesrollen	  
	  
Alla	  respondenter	  anser	  att	  de	  inom	  ramen	  för	  yrkesrollen	  till	  stor	  del	  själva	  kan	  styra	  
över	  hur	  arbetet	  ska	  planeras	  och	  utföras.	  Denna	  handlingsfrihet	  förutsätter	  att	  
frivårdsinspektörerna	  känner	  trygghet	  i	  sin	  yrkesroll.	  Enligt	  respondenterna	  är	  
erfarenhet	  den	  viktigaste	  faktorn	  för	  att	  känna	  sådan	  trygghet.	  Erfarenhet	  bör	  i	  denna	  
kontext	  ses	  som	  den	  kunskap	  som	  formas	  när	  det	  faktiska	  arbetet	  verkställs	  i	  
handlingar.	  Kunskapen	  som	  genereras	  av	  erfarenhet	  kan	  ses	  som	  del	  i	  ett	  kretslopp,	  där	  
frivårdsinspektörerna	  behöver	  kunskap	  för	  att	  utföra	  arbetet,	  men	  samtidigt	  behöver	  de	  
utföra	  arbetet	  för	  att	  få	  kunskap.	  I	  denna	  process	  är	  det	  viktigt	  för	  frivårdsinspektörerna	  
att	  se	  sin	  egen	  del	  av	  den	  kunskap	  som	  produceras	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2013).	  	  
	  
Respondenterna	  arbetar	  med	  att	  göra	  urval	  bland	  klienterna,	  vilket	  kan	  ses	  som	  att	  
klienterna	  placeras	  in	  i	  olika	  fack	  som	  de	  inte	  kan	  vara	  med	  och	  påverka.	  Det	  finns	  en	  
risk	  att	  frivårdsinspektörernas	  tidigare	  erfarenheter	  gör	  dem	  snabba	  att	  döma	  klienter	  
och	  tvingar	  in	  dem	  i	  en	  mall	  som	  de	  förväntas	  leva	  upp	  till.	  Samtidigt	  är	  det	  också	  så,	  
som	  en	  av	  respondenterna	  påpekar,	  att	  ökande	  erfarenhet	  och	  kunskap	  om	  ett	  specifikt	  
behandlingsprogram	  med	  tiden	  innebär	  att	  man	  kan	  röra	  sig	  friare	  inom	  dess	  ramar.	  	  
	  
Dualism	  finns	  hela	  tiden	  närvarande	  i	  yrkesrollen	  och	  det	  är	  en	  stor	  utmaning	  för	  
frivårdsinspektörerna	  att	  sammanföra	  dessa	  skilda	  positioner	  till	  en	  och	  samma.	  
Exempelvis	  finns	  det	  en	  symbiotisk	  aspekt	  av	  relationen	  mellan	  frivårdsinspektörer	  och	  
deras	  klienter.	  Klienten	  befinner	  sig	  i	  en	  beroendeställning	  till	  frivårdsinspektören	  som	  
har	  tolkningsföreträde	  vid	  bedömningarna.	  Å	  andra	  sidan	  är	  frivårdsinspektören	  
beroende	  av	  sin	  klient	  för	  sitt	  eget	  existensberättigande	  som	  yrkesperson	  (jmf.	  
Johansson,	  2007).	  En	  annan	  del	  av	  yrkets	  dualism	  är	  att	  övervakningen	  från	  
frivårdsinspektörerna	  ökar	  klientens	  motstånd,	  vilket	  försvårar	  arbetet	  med	  att	  bygga	  
upp	  en	  god	  relation	  (jmf.	  Svensson,	  2001).	  
	  
En	  av	  respondenterna	  säger	  att	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  till	  vilken	  grad	  de	  påverkas	  av	  att	  
arbeta	  i	  en	  organisation	  som	  har	  en	  kontrollerande	  funktion	  i	  relation	  till	  klienterna.	  
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Möjligtvis	  spelar	  det	  faktum	  in	  att	  frivårdsinspektörerna,	  till	  skillnad	  från	  
fängelsepersonalen,	  inte	  håller	  klienterna	  inlåsta.	  Argumentationen	  för	  detta	  är	  att	  
kontrollen	  och	  övervakningen	  sker	  på	  ett	  mer	  subtilt	  sätt	  i	  frivården.	  Detta	  underlättar	  
för	  frivårdsinspektörerna	  att	  bibehålla	  sina	  egna	  värderingar.	  Dessa	  tankar	  passar	  
ganska	  bra	  in	  på	  det	  Johansson	  (2007)	  säger	  om	  att	  organisationens	  kontext	  påverkar	  
relationen	  mellan	  klient	  och	  gräsrotbyråkrat.	  Detta	  kan	  tolkas	  som	  att	  den	  friare	  formen	  
av	  kontroll	  som	  frivården	  bedriver,	  möjliggör	  för	  dess	  tjänstemän	  att	  hålla	  kvar	  de	  egna	  
grundvärderingarna,	  eftersom	  de	  arbetar	  i	  en	  friare	  kontext.	  	  
	  
Respondentens	  syn	  på	  åtskillnaden	  mellan	  frivårdens	  och	  fängelsets	  arbete	  kan	  kopplas	  
till	  den	  personliga	  yrkesidentiteten,	  där	  idealbilden	  av	  det	  egna	  arbetet	  är	  att	  det	  inte	  är	  
uppbyggt	  av	  kontrollerande	  mekanismer	  och	  speglar	  således	  respondentens	  personliga	  
upplevelser	  av	  det	  faktiska	  arbetet	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2013).	  Risken	  kan	  dock	  vara	  att	  
man	  då	  bortser	  från	  att	  det	  faktiskt	  är	  den	  föreskrivna	  kontakten	  och	  övervakningen	  
som	  möjliggör	  grunden	  för	  frivårdsinspektörerna	  att	  bygga	  en	  relation	  och	  arbeta	  
brottsförebyggande	  med	  klienten	  (jmf.	  Svensson,	  2001).	  	  
	  
5.3	  Professionalitet	  
	  
5.3.1	  Utbildning	  
	  
När	  väl	  ramarna	  och	  tryggheten	  i	  yrkesrollen	  börjar	  sätta	  sig,	  finns	  det	  utrymme	  för	  att	  
utveckla	  den	  egna	  professionaliteten.	  Respondenterna	  säger	  att	  det	  är	  först	  när	  man	  
kommer	  ut	  på	  fältet	  som	  man	  verkligen	  kan	  förstå	  de	  teorier	  som	  man	  läst	  om	  under	  
utbildningen.	  På	  samma	  sätt	  behöver	  man	  också	  teorierna	  för	  att	  kunna	  förstå	  de	  
fenomen	  som	  sker	  på	  fältet.	  Den	  kunskap	  som	  man	  får	  under	  utbildningen	  fungerar	  som	  
grund,	  från	  vilken	  ny	  kunskap	  kan	  hämtas.	  Dock	  är	  kunskapen	  från	  utbildningen	  inte	  
lika	  aktuell	  efter	  några	  år,	  så	  då	  får	  kunskapen	  och	  erfarenheten	  från	  yrket	  en	  större	  
plats	  i	  den	  kunskapsrepertoar	  som	  man	  använder	  sig	  av.	  	  
	  
E:	  ”Men	  jag	  kommer	  ihåg	  då	  jag	  var	  nyutbildad,	  då	  hade	  vi	  två	  praktikperioder	  och	  då	  kände	  jag	  
att	  ’oj	  nu	  börjar	  jag	  komma	  in	  i	  den	  här	  yrkesrollen’	  och	  började	  känna	  mig	  som	  en	  socionom.	  Då	  
möttes	  teori	  och	  praktik.	  Sen	  med	  åren	  så	  är	  det	  mer	  att	  man	  lär	  sig	  vartefter.	  Men	  självklart	  så	  har	  
man	  med	  sig	  kunskaper	  från	  utbildningen	  också.”	  
	  
A:	  ”Jag	  vill	  utnyttja	  den	  kunskap	  jag	  har	  fått.	  Ibland	  så	  funderar	  jag	  på	  hur	  jag	  nyttjar	  den	  kunskap	  
jag	  fick	  för	  20	  år	  sedan	  på	  min	  huvudutbildning.	  Det	  är	  inte	  samma	  kunskap	  man	  använder	  nu,	  
kanske	  inte	  lika	  aktuellt.	  (…)	  Den	  tidigare	  utbildningen	  ligger	  som	  en	  grund.”	  
	  
Socionomutbildningen	  är	  en	  god	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  skapa	  en	  professionell	  
yrkesroll.	  Men	  att	  arbeta	  som	  gräsrotsbyråkrat	  i	  en	  människobehandlande	  organisation,	  
såsom	  frivården,	  kräver	  att	  man	  utvecklar	  en	  finkänslighet	  för	  att	  kunna	  möta	  och	  
påverka	  klienter.	  
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B:	  ”Jag	  gillar	  att	  socionomutbildningen	  är	  både	  teoretisk	  och	  praktisk.	  Mycket	  av	  det	  jag	  gör	  här	  
har	  ju	  att	  göra	  med	  fingertoppskänsla.	  Det	  går	  inte	  riktigt	  att	  läsa	  sig	  till	  på	  ett	  akademiskt	  plan.	  
(…)	  Det	  finns	  en	  kärna	  som	  socialarbetare	  i	  mig.	  Sen	  har	  det	  byggts	  på	  av	  frivården	  och	  
Kriminalvården.”	  
	  
Respondenterna	  ger	  uttryck	  för	  att	  även	  om	  utbildningen	  är	  grunden	  för	  det	  sociala	  
arbete	  man	  bedriver,	  så	  behöver	  man,	  redan	  innan	  man	  går	  den,	  ha	  rätt	  värdegrund.	  Det	  
finns	  annars	  en	  risk	  att	  det	  blir	  en	  konflikt	  mellan	  de	  egna	  idealen	  och	  de	  värderingar	  
som	  ihop	  med	  kunskapen	  lärs	  ut.	  Man	  behöver	  ha	  en	  tro	  på	  att	  alla	  människor	  har	  ett	  
värde	  och	  att	  man	  kan	  se	  människan	  bakom	  handlingen.	  Denna	  selektion	  kan	  i	  och	  för	  
sig	  antas	  ske	  redan	  vid	  valet	  av	  utbildning.	  
	  
A:	  ”Redan	  när	  man	  börjar	  sin	  utbildning	  som	  socionom,	  pedagog	  eller	  psykolog,	  så	  bör	  man	  redan	  
där	  ha	  rätt	  värdering.	  Annars	  blir	  det	  kollision	  direkt	  eller	  under	  utbildningen.	  Att	  se	  en	  människa	  
som	  kan	  förändras.	  Att	  de	  alltid	  har	  ett	  värde	  i	  sig,	  oavsett	  vad	  de	  har	  gjort.”	  
	  
E:	  ”Det	  finns	  en	  anledning	  också,	  i	  och	  för	  sig,	  att	  man	  söker	  sig	  till	  socialhögskolan.	  Och	  det	  är	  inte	  
alla	  som	  gör	  det.	  Det	  har	  väl	  också	  med	  ens	  människosyn	  att	  göra.”	  
	  
Som	  anställd	  inom	  frivården	  finns	  det	  möjlighet	  till	  vidareutbildning.	  För	  
respondenterna	  som	  sysslar	  med	  program,	  innebär	  det	  oftast	  olika	  internutbildningar	  
som	  certifierat	  dem	  för	  behandlingsprogrammen.	  Det	  är	  även	  vanligt	  förekommande	  att	  
respondenterna	  själva,	  efter	  några	  år,	  är	  de	  som	  leder	  utbildningen	  i	  program	  för	  
nyanställda.	  	  
	  
C:	  ”Sedan	  får	  man	  ju…	  med	  våra	  KBT-‐program	  så	  får	  man	  ju	  interna	  utbildningar.	  Där	  jobbade	  jag	  
som	  utbildare	  under	  några	  år	  också.	  Då	  fick	  jag	  en	  utbildning	  i	  att	  utbilda.	  Men	  det	  var	  fortfarande	  
något	  som	  skedde	  internt	  här.”	  
	  
För	  att	  man	  ska	  kunna	  bli	  certifierad	  inom	  ett	  visst	  program,	  behöver	  man	  skicka	  in	  ljud-‐	  
eller	  filmfiler,	  som	  sedan	  bedöms	  och	  som	  man	  får	  feedback	  på.	  Man	  behöver	  visa	  för	  
utbildarna	  att	  man	  kan	  bedriva	  det	  aktuella	  behandlingsprogrammet	  på	  ett	  adekvat	  sätt	  
	  
B:	  ”I	  utbildningen	  ingår	  det	  att	  man	  praktiserar	  det	  och	  skickar	  in	  filmsekvenser	  från	  sessioner	  med	  
klienter.	  Och	  då	  certifieras	  man	  inom	  programmet	  och	  får	  återkoppling	  på	  sin	  programledarstil	  
och	  om	  man	  är	  tillräckligt	  responsiv.”	  	  
	  
Det	  bör	  påpekas	  att	  även	  om	  programledarna	  jobbar	  som	  behandlare,	  så	  gör	  de	  det	  inom	  
ramen	  för	  behandlingsprogrammet	  och	  den	  utbildning	  som	  det	  specifika	  programmet	  
ger.	  De	  är	  inte	  utbildade	  terapeuter	  och	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  ha	  olika	  manualer	  som	  
de	  kan	  arbeta	  efter.	  	  
	  
B:	  ”Man	  måste	  komma	  ihåg	  att	  vi	  inte	  är	  terapeuter,	  så	  det	  är	  inte	  ren	  KBT	  vi	  sysslar	  med.	  Men	  det	  
bygger	  på	  den	  teoribildningen	  och	  därför	  behöver	  vi	  manualer	  eftersom	  vi	  inte	  har	  en	  
terapeututbildning.	  Vi	  är	  utbildade	  i	  dessa	  program.”	  



35	  

5.3.2	  Professionellt	  arbete	  
	  
Genom	  att	  skicka	  in	  ljud-‐	  och	  filmfiler	  uppvisar	  respondenterna	  att	  deras	  arbete	  håller	  
tillräckligt	  hög	  kvalitet.	  Detta	  sker	  både	  vid	  själva	  certifieringen	  och	  regelbundet	  under	  
tiden	  man	  arbetar	  med	  programmet.	  Dessutom	  ges	  handledning	  efter	  de	  resultat	  som	  
filerna	  visar	  upp.	  Respondenterna	  anser	  det	  därför	  viktigt	  att	  skicka	  in	  sina	  filer,	  även	  
när	  de	  själva	  inte	  tycker	  att	  mötet	  gick	  bra.	  Den	  verkliga	  kvaliteten	  är	  viktig	  att	  visa.	  
	  
E:	  ”Jag	  kan	  välja	  att	  inte	  skicka	  in,	  men	  vi	  väljer	  att	  inte	  se	  det	  så	  utan	  man	  passar	  på	  att	  få	  
handledning.	  ’Vad	  var	  det	  som	  gjorde	  att	  det	  inte	  blev	  bra	  här’?	  Det	  är	  mer	  hjälpsamt	  att	  se	  det	  på	  
det	  viset.	  Man	  kan	  ju	  låta	  bli	  att	  skicka	  in	  det,	  självklart.	  Men	  samtidigt	  kan	  inte	  jag	  låtsas	  att	  jag	  
har	  en	  kvalitet	  som	  jag	  egentligen	  inte	  har.”	  
	  
Respondenterna	  anser	  att	  programmen	  varit	  en	  del	  av	  den	  professionalisering	  som	  skett	  
med	  yrket	  de	  senaste	  tio	  åren.	  Tidigare	  arbetade	  man	  utefter	  en	  egenkomponerad	  idé	  
om	  hur	  förändringsarbetet	  skulle	  se	  ut.	  Det	  sättet	  att	  bedriva	  verksamhet	  fungerar	  dock	  
inte	  längre,	  eftersom	  man	  behöver	  kunna	  mäta	  olika	  program	  mot	  varandra	  för	  att	  se	  
vilket	  som	  är	  effektivast.	  	  
	  
B:	  ”Man	  har	  inte	  möjlighet	  att	  snickra	  ihop	  egna	  program,	  så	  som	  det	  kanske	  såg	  ut	  för	  10-‐12	  år	  
sen.	  Detta	  hänger	  ihop	  med	  att	  det	  ska	  vara	  evidensbaserad,	  vetenskaplig	  forskning	  som	  den	  
bygger	  på	  (…).”	  
	  
Respondenterna	  uppger	  även	  att	  klienter	  som	  återkommit	  till	  frivården	  under	  årens	  
lopp,	  har	  upplevt	  att	  den	  professionella	  förändringen	  blivit	  tydligare.	  Från	  att	  ha	  haft	  ett	  
löst	  och	  improviserat	  upplägg	  när	  man	  mött	  klienter,	  finns	  det	  idag	  ett	  tydligt	  mål	  att	  
minska	  antalet	  återfall	  i	  brott.	  
	  
E:	  ”Jag	  tycker	  att	  vissa	  klienter	  har	  uttryckt	  det	  också,	  som	  har	  varit	  med	  en	  herrans	  massa	  år,	  att	  
tidigare	  kunde	  de	  komma	  upp	  emellanåt	  och	  sitta	  en	  liten	  stund	  och	  prata	  om	  vad	  som	  helst.	  Nu	  är	  
det	  mer	  att	  man	  jobbar	  med…	  vårt	  uppdrag	  är	  att	  förebygga	  återfall	  i	  brott.	  Det	  jobbar	  vi	  mer	  
tydligt	  med	  nu.”	  	  
	  
Respondenterna	  anser	  även	  att	  arbetet	  med	  evidensbaserade	  program	  och	  metoder	  gett	  
dem	  ett	  större	  handlingsutrymme	  gentemot	  organisationen,	  eftersom	  de	  själva	  blir	  
experter	  inom	  den	  delen	  av	  organisationen.	  Detta	  medför	  att	  de	  och	  deras	  chef	  har	  
varsin	  del	  av	  tolkningsföreträde	  för	  vad	  som	  är	  det	  bästa	  sättet	  att	  bedriva	  arbetet	  på.	  	  
	  
B:	  ”I	  förhållande	  till	  min	  närmaste	  chef	  vet	  jag	  ju	  mer	  om	  programmen	  än	  vad	  hon	  gör,	  men	  sen	  
har	  hon	  ett	  helikopterperspektiv	  som	  inte	  jag	  har.	  Om	  det	  är	  två	  kunskapscirklar,	  så	  går	  de	  delvis	  
ihop,	  men	  vi	  har	  ju	  också	  olika	  kunskaper,	  vilket	  är	  så	  jag	  vill	  att	  det	  ska	  vara.”	  
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5.3.3	  Personliga	  mål	  
	  
Respondenterna	  anger	  att	  de	  inte	  jobbar	  för	  att	  fylla	  ett	  personligt	  mål,	  utan	  att	  det	  mer	  
handlar	  om	  att	  man	  gör	  prognoser	  för	  det	  kommande	  året.	  I	  slutändan	  får	  man	  alltid	  
anpassa	  sig	  efter	  de	  klienter	  som	  man	  får	  in.	  
	  
D:	  ”Vi	  har	  inte	  personliga	  mål,	  men	  vi	  har	  en	  prognos	  för	  vad	  vi	  tror	  att	  vi	  kan	  prestera	  under	  året.	  
(…)	  Man	  anpassar	  sig.	  Man	  kan	  aldrig	  veta	  vad	  vi	  får	  för	  klienter,	  så	  det	  skulle	  vara	  jättesvårt	  att	  
arbeta	  så,	  vi	  tar	  bara	  första	  i	  kön.”	  
	  
Den	  största	  drivkraften	  är	  känslan	  av	  att	  göra	  ett	  bra	  arbete	  som	  gynnar	  och	  utvecklar	  
de	  klienter	  man	  arbetar	  med.	  En	  respondent	  säger	  att	  det	  fortfarande,	  efter	  många	  år	  
som	  programledare,	  är	  lika	  stimulerande	  att	  få	  arbeta	  med	  klienternas	  
förändringsarbete.	  	  
	  
E:	  ”Jag	  vill	  bli	  bättre	  och	  bättre	  i	  det	  jag	  gör,	  kan	  man	  säga.	  Och	  känna	  att	  jag	  gör	  ett	  bra	  jobb	  och	  
jag	  tycker	  det	  är	  jätteroligt	  att	  jobba	  med	  de	  här	  behandlingsprogrammen.	  Jag	  känner	  även	  efter	  
12	  år	  att	  det	  är	  jättejätteroligt	  att	  jobba	  med	  det	  här.”	  
	  
5.3.4	  Analys	  av	  professionalitet	  
	  
Alla	  respondenterna	  har	  inte	  en	  socionomexamen,	  men	  en	  likvärdig	  utbildning.	  De	  anser	  
att	  det	  är	  en	  god	  grund,	  att	  ha	  en	  människobehandlande	  utbildning,	  för	  att	  kunna	  arbeta	  
inom	  frivården.	  Av	  de	  respondenter	  som	  gått	  socionomutbildningen,	  så	  anser	  de	  att	  
praktikperioderna	  i	  synnerhet	  varit	  tillfällen	  då	  de	  utvecklats	  mest.	  Vilket	  lagt	  grunden	  
för	  kompetensen	  i	  den	  blivande	  yrkesrollen.	  Dessa	  påståenden	  passar	  in	  på	  det	  som	  
Wingfors	  (2004)	  fann	  i	  sin	  avhandling,	  där	  resultaten	  visade	  att	  personlig	  och	  
individuell	  kunskap	  är	  bättre	  än	  den	  formella	  kunskap	  som	  en	  utbildning	  ger.	  Samtidigt	  
visar	  Svensson	  (2001),	  att	  utbildning	  är	  det	  som	  främst	  särskiljer	  
frivårdsinspektörernas	  kompetens	  från	  exempelvis	  lekmannaövervakarnas.	  
Utbildningen	  ansågs	  ha	  givit	  dem	  en	  större	  kunskap	  om	  olika	  sociala	  problems	  
komplexitet.	  Detta	  visar	  att	  det	  råder	  olika	  åsikter	  om	  utbildningens	  effekt	  kontra	  
personlig	  lämplighet.	  Även	  när	  det	  handlar	  om	  godkännandet	  från	  samhället	  att	  utöva	  
socialt	  arbete	  går	  åsikterna	  isär.	  Till	  exempel	  avseende	  vikten	  av	  utbildning	  (jmf.	  
Svensson	  et	  al,	  2013)	  gentemot	  yrkesgruppens	  eget	  utvecklande	  av	  etikkoder	  (jmf.	  
Wingfors,	  2004).	  Respondenterna	  ger	  dock	  uttryck	  för	  att	  den	  form	  av	  reell	  kompetens	  
som	  främst	  gynnar	  en	  professionell	  yrkesroll	  är	  en	  god	  människosyn,	  där	  man	  ser	  att	  
individen	  är	  större	  än	  de	  egna	  handlingarna.	  
	  
Det	  finns	  en	  förväntan	  från	  samhället	  att	  det	  professionella	  arbetet	  ska	  bedrivas	  med	  en	  
evidensbaserad	  grund.	  Detta	  medför	  att	  tjänstemännen	  behöver	  vidareutbilda	  sig,	  då	  det	  
vetenskapliga	  kunskapsläget	  är	  i	  en	  ständig	  förändringsprocess	  (Svensson	  et	  al,	  2013).	  
All	  utbildning	  i	  behandlingsprogrammen	  görs	  internt	  och	  riktar	  sig	  mot	  de	  specifika	  
klientgrupper	  som	  berörs	  av	  frivården,	  exempelvis	  MIK	  (Kriminalvården,	  2013).	  En	  
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problematik	  som	  kan	  uppstå	  i	  och	  med	  att	  utbildningen	  mestadels	  sker	  internt,	  är	  att	  det	  
blir	  rundgång	  i	  den	  kunskap	  som	  lärs	  ut.	  Några	  av	  respondenterna	  säger	  att	  de	  själva	  har	  
arbetat	  som	  utbildare	  och	  det	  kan	  medföra	  en	  ökad	  risk	  för	  att	  de	  inte	  ser	  hur	  de	  själva	  
påverkar	  produktionen	  av	  kunskap	  inom	  organisationen	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2013).	  
	  
Den	  generella	  kompetens	  som	  frivårdsinspektörerna	  har	  är	  som	  sagt	  kopplad	  till	  en	  
utbildningsgrundad	  kunskap	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2013).	  Enligt	  respondenterna	  har	  
utbildningen	  i	  programmen	  varit	  en	  stor	  del	  i	  professionaliseringen	  av	  yrket	  de	  senaste	  
åren.	  Programmen	  har	  gett	  dem	  verktyg	  att	  bättre	  möta	  och	  behandla	  klienternas	  behov.	  
En	  av	  respondenterna	  säger	  att	  även	  klienterna	  själva	  har	  uppmärksammat	  detta.	  Den	  
sammantagna	  bilden	  av	  arbetet	  med	  programmen	  bör	  ses	  som	  en	  lyckad	  insats	  ur	  både	  
samhällets	  och	  individens	  perspektiv.	  Programmen	  kan	  anses	  uppfylla	  de	  krav	  som	  finns	  
både	  på	  vetenskap	  och	  professionalitet,	  men	  för	  den	  sakens	  skull	  behöver	  de	  inte	  vara	  
den	  bästa	  lösningen	  för	  alla	  klienter.	  
	  
Respondenterna	  pekar	  även	  på	  att	  arbetet	  med	  programmen	  ökar	  deras	  handlingsfrihet,	  
eftersom	  de	  själva	  är	  experter	  på	  behandling	  i	  organisationen.	  Detta	  medför	  att	  de	  har	  
ett	  mandat	  när	  det	  gäller	  olika	  tolkningsfrågor.	  De	  står	  för	  en	  del	  och	  organisationen	  för	  
en	  annan	  del.	  En	  av	  respondenterna	  säger	  att	  en	  stor	  del	  av	  arbetet	  innebär	  att	  ha	  en	  
fingertoppskänsla	  och	  att	  detta	  är	  något	  som	  är	  svårt	  att	  läsa	  sig	  till.	  Ett	  professionellt	  
handlingsutrymme	  skapas	  ur	  hela	  den	  kunskapsrepertoar	  som	  frivårdsinspektörerna	  
har.	  Där	  finns	  både	  generell	  och	  reell	  kompetens,	  men	  även	  insikt	  om	  hur	  denna	  
kunskap	  har	  formats	  av	  den	  enskilde	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2013).	  
	  
5.4	  MI/MIK	  
	  
5.4.1	  Motiverande	  arbete	  
	  
Att	  höja	  motivationen	  hos	  klienten	  är	  en	  självklar	  del	  av	  frivårdsinspektörens	  arbete.	  MI	  
är	  den	  samtalsmetodik	  som	  används	  för	  att	  höja	  motivationen	  generellt,	  medan	  MIK	  är	  
en	  riktad	  motivationsinsats.	  Respondenterna	  uppger	  att	  det	  inte	  är	  en	  skarp	  skiljelinje	  
mellan	  dessa	  och	  man	  kan	  använda	  tekniken	  från	  MI	  och	  MIK	  när	  det	  behövs,	  oavsett	  
vilken	  insats	  som	  är	  föreskriven.	  	  
	  
B:	  ”Det	  är	  idag	  omöjligt	  att	  komma	  in	  i	  frivården	  och	  inte	  arbeta	  med	  MI.	  Det	  behöver	  ingå	  i	  vår	  
vardag	  att	  jobba	  med	  motivation,	  det	  är	  inte	  möjligt	  att	  välja	  bort	  det.”	  
	  
D:	  ”MIK	  är	  relativt	  nytt,	  men	  egentligen	  så	  är	  det	  MI	  inom	  kriminalvård.	  Det	  är	  ett	  strukturerat	  sätt	  
att	  använda	  MI.	  Fast	  alla	  inom	  frivården	  jobbar	  med	  MI,	  så	  det	  används	  hela	  tiden.	  I	  MIK	  finns	  det	  
kanske	  lite	  mer	  struktur	  och	  man	  använder	  väldigt	  mycket	  klassiska	  MI-‐metoder.”	  
	  
Generellt	  är	  respondenterna	  positiva	  till	  utbildning	  i	  MIK	  och	  MI,	  där	  MIK	  är	  en	  
påbyggnad	  på	  MI.	  	  De	  som	  har	  utbildning	  sedan	  tidigare	  i	  MI	  behöver	  inte	  gå	  mer	  än	  en	  



38	  

grundutbildning	  i	  MIK	  omfattande	  en	  till	  tre	  arbetsdagar,	  medan	  de	  som	  är	  helt	  oerfarna	  
får	  gå	  fem	  dagar.	  Ett	  par	  av	  respondenterna	  påtalar	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  
utbildning	  och	  uppföljning	  för	  att	  kunna	  bli	  bra	  på	  motiverande	  samtal.	  Det	  räcker	  inte	  
med	  att	  ha	  gått	  en	  utbildning	  några	  dagar	  och	  sedan	  är	  det	  bra	  med	  det,	  utan	  man	  måste	  
jobba	  aktivt	  och	  kontinuerligt	  med	  det.	  	  
	  
D:	  ”Först	  så	  fick	  jag	  gå	  en	  grundutbildning	  i	  MI,	  men	  det	  var	  för	  tio	  år	  sen.	  Sen	  har	  jag	  hela	  tiden	  
haft	  uppföljning,	  så	  det	  har	  varit	  levande.	  (…)	  nu	  har	  jag	  gått	  en	  utbildning	  inom	  MIK	  under	  en	  
dag.”	  
	  
E:	  ”Man	  behöver	  utbilda	  sig	  och	  för	  att	  bli	  bra	  på	  det,	  så	  behöver	  man	  jobba	  på	  det.	  Det	  är	  det	  som	  
gör	  att	  man	  blir	  bra	  på	  det.	  Och	  man	  behöver	  jobba	  under	  handledning	  och	  fortsätta	  jobba	  
medvetet	  med	  att	  utveckla	  sig.”	  
	  
5.4.2	  MIK	  –	  arbete	  och	  hantverk	  
	  
Respondenterna	  påtalar	  vikten	  av	  flexibilitet	  när	  man	  arbetar	  med	  MIK.	  Egentligen	  är	  
det	  inte	  behandlingsprogrammet	  MIK	  i	  sig	  som	  kräver	  detta,	  utan	  det	  faktum	  att	  man	  
jobbar	  med	  människor	  i	  kombination	  med	  motivation.	  Det	  är	  svårt	  att	  tvinga	  en	  
människa,	  de	  måste	  själva	  vilja	  förändra	  sig	  och	  de	  måste	  vara	  motiverade.	  I	  det	  arbetet	  
blir	  frivårdsinspektörernas	  roll	  att	  vara	  där	  som	  stöd,	  att	  hitta	  hur	  de	  kan	  hjälpa	  till	  att	  
motivera	  klienterna.	  	  
	  
A:	  ”Saknar	  klienten	  motivation	  är	  målet	  att	  väcka	  den.	  Är	  någon	  lagom	  motiverad,	  så	  gäller	  det	  att	  
stärka	  den.	  Helt	  enkelt	  att	  pusha	  framåt	  i	  motivationen,	  oavsett	  var	  man	  befinner	  sig.”	  
	  
Dessa	  tankar	  återkommer	  hos	  en	  annan	  respondent,	  som	  påtalar	  att	  det	  är	  av	  största	  
vikt	  att	  klienterna	  själva	  insett	  att	  de	  har	  problem	  på	  något	  sätt.	  Och	  att	  det	  är	  klienterna	  
själva	  som	  vill	  nå	  en	  förändring,	  men	  att	  de	  kan	  behöva	  hjälp	  att	  genomföra	  
förändringen.	  	  
	  
E:	  ”Ibland	  kan	  det	  vara	  så	  att	  någon	  person	  tycker	  att	  jag	  är	  oskyldig	  till	  det	  här,	  men	  att	  det	  finns	  
en	  massa	  annat.	  Då	  kan	  man	  ibland	  ha	  MIK-‐samtal	  för	  att	  få	  fatt	  på	  någonting…”	  
	  
Flera	  av	  respondenterna	  uttalar	  sig	  om	  vikten	  av	  att	  hålla	  sig	  uppdaterade.	  Exempelvis	  
kallar	  en	  respondent	  det	  för	  ”färskvara”.	  En	  annan	  av	  respondenterna	  pratar	  om	  att	  det	  i	  
MIK	  är	  viktigt	  att	  vara	  närvarande	  och	  fokuserad.	  Det	  kräver	  en	  annan	  professionalitet	  
från	  utövaren	  än	  till	  exempel	  andra	  mer	  manualstyrda	  program.	  
	  
C:	  ”MIK	  ställer	  helt	  andra	  krav	  på	  mig	  som	  programledare	  därför	  att	  jag	  måste	  ha	  koll	  på	  vad	  det	  
är	  vi	  gör,	  vi	  ska	  uppnå	  vissa	  saker.	  Och	  vad	  är	  det	  vi	  ska	  prata	  om	  därför	  att	  jag	  tror	  att	  det	  på	  
bästa	  sätt	  hjälper	  klienten	  att	  komma	  vidare.	  Så	  det	  är	  mycket	  svårare,	  tycker	  jag.”	  	  
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5.4.3	  MIK	  –	  styrkor	  och	  svagheter	  
	  
Samtliga	  respondenter	  påtalar	  att	  det	  är	  en	  fördel	  att	  MIK	  är	  så	  klientfokuserat	  i	  
jämförelse	  med	  tidigare	  MI-‐insatser.	  Såsom	  till	  exempel	  BSF,	  som	  var	  den	  insats	  som	  
tidigare	  användes	  vid	  MI-‐arbetet	  inom	  frivården.	  Man	  utgår	  från	  klienten	  och	  dennes	  
behov,	  istället	  för	  att	  klämma	  in	  klienten	  i	  ett	  redan	  förutbestämt	  program.	  Ytterligare	  
en	  fördel,	  som	  merparten	  av	  respondenterna	  pratar	  om,	  är	  att	  MIK	  är	  ett	  flexibelt	  och	  
smidigt	  behandlingsprogram	  med	  individ	  och	  människa	  i	  fokus.	  
	  
A:	  ”Det	  finns	  en	  stor	  flexibilitet	  och	  fokuserar	  på	  MI	  i	  MIK.	  (…)	  Det	  är	  alltid	  klientens	  mål	  som	  ska	  
fram	  och	  inte	  mitt,	  vilket	  är	  en	  fördel.”	  
	  
D:	  ”Det	  som	  är	  skönt	  med	  MIK	  är	  att	  det	  är	  lättare	  att	  anpassa	  efter	  klienten,	  och	  det	  är	  mer	  MI	  än	  
BSF.	  Förut	  kunde	  man	  fastna	  i	  en	  manual	  och	  det	  tycker	  jag	  inte	  att	  jag	  gör	  nu.	  MIK	  känns	  
följsammare.”	  
	  
Andra	  styrkor	  som	  respondenterna	  framhåller	  med	  att	  ha	  en	  utgångspunkt	  i	  klienten,	  är	  
att	  metoden	  är	  respektfull	  och	  motivationsfrämjande.	  Från	  frivårdsinspektörernas	  sida	  
finns	  det	  en	  trygghet	  i	  att	  ha	  konkreta	  övningar	  och	  en	  metod	  att	  luta	  sig	  mot	  i	  MIK-‐
arbetet.	  
	  
B:	  ”Man	  får	  en	  metodik	  att	  hålla	  sig	  i.	  Man	  har	  övningar	  man	  kan	  använda	  sig	  av.	  Man	  kan	  
använda	  kort	  för	  att	  öka	  diskrepans	  eller	  illustrationer	  med	  exempelvis	  vägskäl	  för	  att	  tydliggöra	  
för	  klienten.”	  
	  
Vissa	  av	  fördelarna	  kan	  ses	  även	  som	  nackdelar	  av	  respondenterna.	  Eftersom	  MIK	  är	  
flexibelt	  och	  hela	  tiden	  anpassas	  efter	  klienten,	  så	  är	  det	  också	  svårt	  att	  veta	  ifall	  man	  
använder	  det	  på	  rätt	  sätt.	  Målet	  med	  MIK	  upplevs	  som	  en	  aning	  otydligt	  eller	  
ospecificerat.	  Det	  kräver	  stor	  kunskap	  och	  koncentration	  för	  att	  det	  ska	  bli	  bra.	  
	  
D:	  ”Nackdelen	  är	  att	  det	  är	  fruktansvärt	  svårt	  och	  det	  finns	  ingen	  tydligt	  syfte	  och	  det	  gör	  det	  svårt	  
att	  veta	  om	  man	  gör	  rätt.	  Jag	  måste	  vara	  mer	  på	  alerten	  och	  följa	  klienten.	  (…)	  MI	  är	  verkligen	  en	  
konst	  och	  det	  är	  svårt	  tycker	  jag,	  men	  det	  är	  mer	  min	  kunskap	  än	  MI	  som	  är	  nackdelen.”	  
	  
Enligt	  respondenterna	  är	  det	  inte	  heller	  en	  metod	  som	  fungerar	  för	  alla	  klienter.	  Det	  kan	  
vara	  så	  att	  klienten	  inte	  har	  tillräcklig	  kognitiv	  kapacitet	  att	  ta	  till	  sig	  av	  behandlingen,	  
eller	  att	  klienten	  inte	  är	  i	  en	  fas	  där	  denne	  är	  mottaglig	  för	  motivationsarbete.	  	  
	  
B:	  ”Det	  inte	  är	  en	  universalmetod,	  den	  funkar	  inte	  på	  alla.	  (…)	  det	  bygger	  på	  nyanser	  och	  semantik,	  
av	  ord	  och	  prat	  och	  med	  personer	  som	  har	  en	  kognitiv	  nedsättning	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  
kommunicera	  metoden	  med.”	  
	  
E:	  ”Skulle	  man	  bli	  tvungen	  att	  jobba	  med	  vissa	  personer,	  där	  man	  skulle	  göra	  en	  bedömning	  att	  det	  
inte	  är	  läge	  för	  MIK,	  då	  skulle	  jag	  nog	  uppleva	  nackdelar.”	  
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Avgörande	  för	  att	  MIK	  ska	  vara	  framgångsrikt	  är	  att	  bygga	  en	  god	  relation	  med	  klienten	  
och	  därifrån	  arbeta	  tillsammans	  i	  förändringsprocessen.	  Ansvaret	  för	  att	  få	  till	  en	  
förändring	  ligger	  dock	  hos	  klienten	  och	  det	  är	  klienten	  själv	  som	  måste	  finna	  varför	  en	  
sådan	  förändring	  är	  nödvändig.	  
	  
E:	  ”Då	  består	  MIK,	  kan	  man	  säga,	  av	  olika	  processer.	  En	  relationsskapande	  process	  är	  den	  i	  botten.	  
Det	  är	  jätteviktig,t	  för	  det	  handlar	  om	  ett	  samarbete	  och	  det	  är	  inte	  jag	  som	  ska	  tala	  om	  vad	  en	  
person	  ska	  göra,	  vad	  den	  har	  för	  anledning	  att	  förändra	  sig.	  Det	  är	  personen	  själv	  som	  ska	  hitta	  
det.”	  
	  
5.4.4	  Analys	  av	  MIK	  	  
	  
Respondenterna	  är	  generellt	  positiva	  till	  MIK,	  men	  har	  egentligen	  svårt	  att	  tydligt	  kunna	  
redogöra	  för	  vad	  det	  är	  som	  upplevs	  som	  styrkor	  med	  behandlingsprogrammet.	  Detta	  
med	  några	  få	  undantag,	  såsom	  klientfokus	  och	  flexibilitet.	  Å	  andra	  sidan	  uttalar	  flertalet	  
av	  respondenterna	  att	  de	  inte	  märkt	  av	  några	  nackdelar	  med	  MIK,	  men	  ändå	  kan	  de	  ange	  
en	  rad	  svagheter	  med	  behandlingsmetoden.	  Flera	  av	  respondenterna	  kommer	  in	  på	  
konkreta	  klientexempel	  för	  att	  påvisa	  flexibiliteten	  med	  MIK.	  Detta	  kan	  tolkas	  som	  att	  de	  
har	  svårt	  att	  sätta	  ord	  på	  vad	  exakt	  det	  är	  som	  de	  upplever	  som	  positivt	  med	  
behandlingsmetoden.	  Det	  skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  metoden	  är	  ganska	  ny	  och	  att	  de	  inte	  
har	  så	  mycket	  erfarenhet	  ännu	  av	  just	  MIK.	  
	  
Enligt	  respondenterna	  är	  det	  positivt	  att	  MIK	  är	  mindre	  manualstyrt	  än	  tidigare	  
motivationsinsatser	  som	  använts	  inom	  frivården.	  Insatsen	  anpassar	  sig	  efter	  klienten	  
och	  inte	  tvärtom.	  Forskning	  har	  visat	  att	  manualstyrda	  MI-‐metoder	  ofta	  leder	  till	  att	  
behandlaren	  styr	  samtalen	  i	  för	  stor	  utsträckning,	  och	  att	  detta	  har	  en	  negativ	  inverkan	  
på	  motivationen	  hos	  klienten	  (jmf.	  Lundahl	  et	  al,	  2010).	  
	  
Respondenterna	  upplever	  målet	  med	  MIK	  som	  svårt	  att	  förstå	  ibland.	  Inte	  att	  det	  skulle	  
vara	  svårt	  att	  förstå	  varför	  motivation	  till	  förändring	  behövs,	  utan	  det	  faktum	  att	  det	  är	  
klienten	  som	  uttrycker	  vilka	  mål	  som	  ska	  sättas	  upp.	  Det	  kan	  också	  bli	  otydligt	  vid	  själva	  
samtalen	  med	  klienterna.	  Till	  skillnad	  från	  andra	  arbetsmetoder	  och	  uppgifter,	  så	  är	  det	  
svårare	  att	  hålla	  fokus	  inom	  MIK,	  då	  det	  kräver	  att	  man	  är	  följsam	  med	  klienten	  på	  ett	  
annat	  sätt.	  Respondenterna	  ger	  utryck	  för	  att	  det	  bland	  annat	  är	  svårt	  att	  avstå	  från	  sin	  
instinkt	  att	  vilja	  hjälpa	  klienterna,	  genom	  att	  tala	  om	  vad	  som	  ska	  göras	  eller	  inte.	  
Kunskapen	  från	  MIK-‐utbildningen	  måste	  ständigt	  hållas	  påmind	  och	  användas	  ihop	  med	  
yrkeserfarenheten	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2013;	  Forsberg,	  Ernst	  &	  Farbring,	  2010).	  	  
	  
En	  problematik	  som	  nämns	  av	  flera	  respondenter	  är	  att	  metoden	  inte	  är	  tillämplig	  på	  
alla	  klienter.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  klienten	  har	  en	  kognitiv	  funktionsnedsättning	  eller	  att	  
klienten	  inte	  anser	  att	  ett	  förändringsarbete	  är	  nödvändigt.	  Detta	  innebär	  att	  det	  skulle	  
behövas	  flera	  olika	  metoder	  för	  arbete	  med	  klienter,	  som	  av	  olika	  anledningar	  inte	  vill	  
eller	  kan	  ta	  till	  sig	  av	  MIK-‐insatsen	  (jmf.	  Johansson,	  2007).	  
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Man	  kan	  se	  på	  arbetet	  med	  MIK	  som	  ett	  hantverk.	  Utgångspunkten	  i	  mötet	  blir	  alltid	  där	  
den	  enskilda	  klienten	  är,	  och	  därmed	  kan	  den	  ses	  som	  konstant	  även	  om	  det	  varierar	  
mellan	  olika	  klienter	  var	  de	  befinner	  sig.	  Grundpelaren	  i	  hantverket	  är	  den	  
relationsskapande	  processen,	  där	  klienten	  och	  behandlaren	  har	  ömsesidig	  respekt	  för	  
varandra	  (jmf.	  Johansson,	  2007).	  Forskning	  har	  visat	  att	  generell	  kompetens,	  såsom	  en	  
formell	  utbildning,	  inte	  är	  avgörande	  för	  att	  lyckas	  med	  att	  öka	  motivationen	  hos	  
klienten.	  Snarare	  är	  förmågan	  att	  känna	  empati	  med	  klienten	  den	  primära	  kompetensen	  
(Lundahl	  et	  al,	  2010).	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  fingervisning	  om	  att	  
motivationsförändrande	  arbete	  är	  kopplat	  till	  den	  enskilde	  behandlarens	  skicklighet.	  
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6.	  Diskussion	  
	  	  
I	  denna	  avslutande	  diskussionsdel	  resonerar	  vi	  kring	  resultaten	  och	  analyserna	  utifrån	  
studiens	  frågeställningar.	  Vidare	  har	  vi	  en	  metoddiskussion,	  där	  vi	  diskuterar	  vad	  vi	  
gjorde	  bra	  och	  vad	  som	  hade	  kunnat	  göras	  bättre.	  	  
	  
6.1	  Diskussion	  av	  resultat	  och	  analys	  
	  
Studiens	  syfte	  var	  att	  beskriva	  frivårdsinspektörers	  syn	  på	  sin	  yrkesroll	  och	  sitt	  
handlingsutrymme	  inom	  ramarna	  för	  MIK	  och	  frivården	  som	  organisation.	  Vi	  har	  i	  
studien	  använt	  tre	  frågeställningar	  som	  besvaras	  enskilt	  nedan,	  under	  respektive	  rubrik,	  
och	  därefter	  avslutas	  med	  en	  gemensam	  sammanfattning.	  	  
	  
6.1.1	  Inverkar	  frivården	  som	  organisation	  på	  omfattningen	  av	  det	  individuella	  
handlingsutrymmet	  för	  frivårdsinspektörerna,	  och	  i	  så	  fall	  hur?	  
	  
Av	  resultaten	  framgår	  att	  frivårdsinspektörerna	  i	  relativt	  stor	  utsträckning	  anser	  sig	  ha	  
möjlighet	  att	  styra	  sitt	  arbete	  när	  det	  gäller	  prioriteringar	  och	  utföranden	  i	  yrket.	  Med	  
detta	  sagt	  bör	  man	  ta	  i	  beaktande	  att	  merparten	  av	  våra	  respondenter	  primärt	  jobbar	  
med	  behandling,	  och	  att	  de	  därför	  kan	  antas	  utgå	  mer	  från	  behandlingsidealet,	  även	  om	  
frivården	  i	  stort	  styrs	  av	  byråkratiidealet,	  där	  följsamhet	  av	  lagar	  och	  riktlinjer	  är	  målet.	  
Behandlingsidealet	  innebär,	  som	  nämnts	  under	  avsnittet	  teoretisk	  utgångspunkt,	  att	  
man	  använder	  en	  specifik	  metod	  för	  att	  nå	  en	  specifik	  förändring.	  Frivårdsinspektören	  
får	  därmed	  en	  tydligare	  roll,	  samtidigt	  som	  handlingsutrymmet	  blir	  begränsat	  till	  
metodens	  ramar	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  2013).	  	  Respondenternas	  bild	  av	  det	  egna	  arbetet	  
är	  ändå	  att	  programmen	  ökar	  deras	  handlingsfrihet,	  eftersom	  de	  blir	  organisationens	  
experter	  inom	  behandlingsområdet	  och	  därmed	  ges	  tolkningsföreträde	  inom	  dessa	  
frågor.	  Vi	  tror	  att	  handlingsutrymme	  kan	  upplevas	  på	  olika	  sätt.	  Enligt	  Svensson	  et	  al	  
(2013)	  uppstår	  handlingsutrymme	  när	  man	  har	  kunskap	  om	  det	  arbete	  man	  gör	  och	  kan	  
se	  hur	  kunskapen	  formas	  av	  arbetet.	  Detta	  är	  det	  som	  respondenterna	  beskriver	  ovan.	  
Men	  om	  handlingsutrymme	  skapas	  av	  den	  kunskap	  som	  man	  har,	  och	  en	  stor	  del	  av	  den	  
kunskap	  man	  har	  är	  skapad	  inom	  organisationen,	  så	  bör	  denna	  kunskap	  även	  vara	  
avgörande	  för	  hur	  man	  kan	  uppleva	  sin	  handlingsfrihet.	  Därför	  anser	  vi	  att	  ju	  mer	  
kunskap	  som	  förmedlas	  internt,	  utan	  något	  nytt	  inflöde	  utifrån,	  desto	  mer	  rundgång	  
bildas	  det	  i	  organisationens	  totala	  kunskap.	  Vilket	  vi	  tror	  minskar	  handlingsutrymmet	  
för	  den	  enskilde	  frivårdsinspektören.	  

När	  man	  är	  verksam	  i	  en	  organisation	  som	  verkställer	  bestraffningar	  kan	  det	  vara	  svårt	  
att	  veta	  hur	  detta	  inverkar	  på	  den	  enskilde	  frivårdsinspektören,	  vilket	  en	  av	  
respondenterna	  tar	  upp.	  Precis	  som	  Johansson	  (2007)	  säger	  så	  är	  kontexten,	  inom	  
vilken	  organisationen	  är	  verksam,	  en	  avgörande	  faktor	  för	  gräsrotsbyråkratens	  arbete.	  
Vi	  vill	  poängtera	  att	  varken	  frivårdsinspektören	  eller	  klienten	  bör	  eller	  kan	  bortse	  från	  
detta	  faktum	  när	  de	  arbetar	  ihop,	  eftersom	  det	  inverkar	  på	  deras	  relation.	  En	  möjlig	  
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anledning	  till	  att	  detta	  dock	  inte	  syntes	  tydligare	  i	  våra	  resultat,	  kan	  vara	  att	  denna	  
aspekt	  fungerar	  som	  en	  dold	  maktstruktur,	  vilken	  således	  kan	  vara	  svårupptäckt	  när	  
man	  själv	  är	  en	  del	  av	  det.	  

Vi	  har	  i	  studien	  sett	  att	  det	  kan	  finns	  en	  diskrepans	  mellan	  vår	  empiri	  och	  teorin	  ibland,	  
men	  det	  vore	  en	  förenkling	  att	  exempelvis	  endast	  låta	  idén	  om	  behandlingsideal	  vara	  
vägledande	  i	  diskussionen	  om	  handlingsutrymme.	  Empirin	  och	  teorin	  har	  båda	  visat	  att	  
handlingsutrymmet	  skapas	  från	  den	  sammanlagda	  kunskapsrepertoaren.	  Utbildning,	  
erfarenhet	  och	  professionalitet	  anser	  vi	  vara	  avgörande	  faktorer	  för	  att	  skapa	  ett	  faktiskt	  
handlingsutrymme.	  Dock	  förutsätter	  de	  varandra	  för	  att	  de	  ska	  vara	  verksamma.	  
Respondenterna	  har	  alla	  en	  socionomexamen	  eller	  likvärdig	  utbildning,	  och	  de	  har	  
arbetat	  en	  längre	  tid	  inom	  frivården.	  Detta	  tror	  vi	  kan	  vara	  en	  orsak	  till	  att	  de	  alla	  anser	  
sig	  ha	  en	  hög	  grad	  av	  handlingsfrihet.	  Trots	  den	  ibland	  motsägelsefulla	  bilden	  av	  
frivårdsinspektörers	  handlingsutrymme,	  så	  anser	  vi	  att	  de	  har	  en	  relativt	  hög	  grad	  av	  
handlingsfrihet.	  Handlingsutrymme	  är	  svårt	  att	  mäta	  och	  således	  är	  respondenternas	  
egna	  utsagor	  den	  enda	  variabeln	  som	  vi	  i	  denna	  studie	  kan	  ta	  hänsyn	  till	  i	  beräkningen.	  

6.1.2	  Har	  MIK-‐insatsen	  något	  inflytande	  över	  frivårdsinspektörernas	  
professionalitet	  och	  yrkesroll?	  
	  
Respondenterna	  upplever	  att	  arbetet	  med	  program	  och	  insatser	  generellt	  ökar	  deras	  
professionalitet	  genom	  att	  det	  ger	  dem	  en	  tydligare	  yrkesroll	  i	  mötet	  med	  klienten.	  MIK-‐
insatsen	  specifikt	  upplevs	  som	  utmanande,	  eftersom	  den	  till	  skillnad	  från	  andra	  insatser	  
inte	  är	  lika	  manualstyrd	  och	  därmed	  ger	  en	  frihet	  som	  emellanåt	  kan	  vara	  svår	  att	  
förhålla	  sig	  till.	  Frivårdsinspektörerna	  behöver	  i	  MIK	  fokusera	  mer	  på	  klienten,	  eftersom	  
det	  är	  denne	  som	  styr	  samtalsområdet.	  
	  
Vi	  anser	  att	  MIK-‐insatsen	  verkligen	  sätter	  frivårdsinspektörernas	  skicklighet	  på	  prov.	  
MIK	  kräver	  att	  tjänstemannen	  arbetar	  följsamt	  och	  inkännande	  med	  klienten.	  Precis	  som	  
både	  Johansson	  (2007)	  och	  respondenterna	  säger	  är	  kärnan	  i	  allt	  förändringsarbete	  
relationen	  till	  klienten.	  Detta	  gäller	  även	  inom	  MIK.	  Möjligtvis	  kan	  det	  faktum	  att	  MIK	  är	  
mindre	  styrt	  än	  andra	  insatser	  underlätta	  den	  relationsskapande	  processen,	  då	  mötet	  
inte	  behöver	  följa	  en	  tydlig	  ram.	  Men	  det	  kräver	  som	  sagt	  en	  hög	  grad	  av	  professionalitet	  
för	  att	  klara	  av	  balansgången	  mellan	  den	  relationskapande	  och	  den	  kontrollerande	  delen	  
av	  yrkesrollen.	  Klienterna	  kommer	  ju	  inte	  frivilligt	  till	  frivården,	  så	  som	  patienter	  söker	  
psykiatrisk	  vård,	  utan	  de	  är	  dömda	  till	  behandling.	  
	  
Svaren	  i	  studien	  pekar	  på	  vikten	  av	  erfarenhet	  i	  arbetet.	  Detta	  kommer	  igen	  när	  det	  
gäller	  känsla	  av	  professionalitet,	  trygghet	  i	  yrkesrollen	  och	  konsten	  att	  arbeta	  följsamt	  
med	  klienten.	  Dessa	  är	  exempel	  på	  typer	  av	  reell	  kompetens	  som	  inte	  går	  att	  läsa	  sig	  till.	  	  
Även	  fortbildning	  och	  återkoppling	  på	  genomförda	  samtalssessioner	  är	  av	  stor	  vikt	  när	  
det	  gäller	  att	  utveckla	  och	  bibehålla	  sina	  MI-‐färdigheter.	  Detta	  framkommer	  såväl	  i	  vår	  
som	  i	  andra	  studier	  (jmf.	  Forsberg,	  Ernst	  &	  Farbring,	  2010).	  
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Vi	  tror	  att	  en	  av	  de	  viktigaste	  komponenterna	  för	  att	  en	  behandling	  ska	  vara	  effektiv,	  är	  
att	  de	  som	  bedriver	  behandlingen	  får	  känna	  att	  de	  ges	  utrymme	  i	  sin	  yrkesroll,	  vilket	  
erfarenhet	  kan	  bidra	  till.	  Yrkesrollen	  skapas	  som	  sagt	  ur	  utrymmet	  mellan	  
organisationen,	  professionen,	  klienten	  och	  den	  egna	  individen	  (jmf.	  Svensson	  et	  al,	  
2013).	  Tid	  och	  utrymme	  ger	  frivårdsinspektören	  möjlighet	  att	  utveckla	  och	  behålla	  den	  
empatiska	  förmåga	  som	  enligt	  forskning	  är	  nyckeln	  till	  att	  öka	  motivationen	  hos	  klienten	  
(jmf.	  Lundahl	  et	  al,	  2010).	  

6.1.3	  Vilka	  fördelar	  och	  nackdelar	  anser	  frivårdsinspektörerna	  att	  det	  finns	  med	  
MIK?	  	  
	  
En	  fördel	  är	  att	  MIK	  är	  mer	  anpassat	  efter	  klienten	  och	  dennes	  behov	  och	  att	  man	  
därmed	  ska	  arbeta	  följsamt	  med	  klienten.	  Detta	  stämmer	  bättre	  överens	  med	  de	  
grundidéer	  som	  MI	  är	  byggt	  på,	  och	  som	  har	  visat	  sig	  vara	  mest	  effektiva	  för	  att	  höja	  
motivationen	  (jmf.	  Lundahl	  et	  al,	  2010).	  Nackdelen	  med	  detta	  är	  att	  det	  är	  svårt	  för	  den	  
enskilde	  frivårdsinspektören	  att	  veta	  om	  och	  när	  man	  gör	  rätt.	  Dessutom	  kräver	  det	  att	  
fokus	  hela	  tiden	  ligger	  på	  klienten,	  vilket	  kan	  vara	  svårt	  för	  frivårdsinspektören	  att	  ha	  
under	  en	  längre	  tid.	  Vi	  tror	  även	  att	  det	  faktum	  att	  respondenterna	  uppger	  att	  det	  är	  
svårt	  att	  veta	  om	  och	  när	  man	  gör	  rätt	  i	  MIK	  medför	  en	  osäkerhet,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  
faktiskt	  se	  om	  MIK	  verkligen	  har	  den	  önskade	  effekten.	  Publicerad	  forskning	  har	  
förvisso	  påvisat	  att	  MI	  har	  en	  positiv	  effekt	  (Anstiss	  et	  al,	  2009;	  McMurran.	  2009;	  
Lundahl	  et	  al,	  2010)	  och	  därmed	  borde	  även	  MIK	  ha	  det.	  	  

I	  resultat-‐	  och	  analysdelen	  framkommer	  att	  respondenterna	  överlag	  är	  positiva	  till	  MIK,	  
med	  förbehållet	  att	  det	  är	  en	  svårbemästrad	  konst	  och	  att	  det	  möjligen	  fungerar	  sämre	  
med	  klienter	  med	  kognitiv	  funktionsnedsättning.	  Respondenterna	  har	  dock	  svårt	  att	  
mer	  konkret	  påvisa	  vad	  som	  är	  bra	  med	  insatsen	  och	  varför.	  Vi	  tror	  att	  detta	  kan	  bero	  på	  
flera	  orsaker,	  där	  den	  kanske	  tydligaste	  är	  att	  MIK	  fortfarande	  är	  nytt	  inom	  frivården.	  
Visserligen	  har	  man	  arbetat	  på	  ett	  liknande	  sätt	  tidigare,	  och	  MI	  överlag	  är	  något	  som	  
används	  inom	  frivården,	  inte	  bara	  som	  insats	  i	  form	  av	  MIK.	  Vår	  slutsats	  blir	  att	  
respondenterna	  helt	  enkelt	  inte	  har	  tillräckligt	  med	  erfarenhet	  av	  MIK	  för	  att	  exempelvis	  
kunna	  dra	  tydliga	  slutsatser	  kring	  behandlingsmetodens	  långsiktiga	  effekter.	  	  

Som	  vi	  hänvisade	  till	  i	  inledningen	  av	  studien,	  så	  finns	  en	  övervikt	  av	  positiva	  resultat	  i	  
de	  studier	  om	  behandlingsformer	  som	  publiceras.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  att	  det	  är	  mer	  
troligt	  att	  bli	  publicerad	  om	  forskningen	  har	  visat	  på	  positiva	  resultat	  (McCord,	  2003).	  Vi	  
tycker	  att	  detta	  fenomen	  är	  spännande	  och	  anser	  att	  myndigheter	  som	  exempelvis	  
Kriminalvården	  och	  frivården	  bör	  ha	  med	  det	  i	  framtida	  beräkningar	  när	  de	  väljer	  att	  
implementera	  nya	  metoder	  och	  program.	  	  Förhoppningsvis	  kan	  framtida	  studier	  
tydligare	  visa	  om	  och	  hur	  MIK	  fungerar	  och	  vilka	  komponenter	  som	  då	  kan	  vara	  
verksamma.	  
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6.2	  Metoddiskussion	  	  
	  
Vi	  har	  i	  vår	  uppsats	  använt	  en	  kvalitativ	  metod	  i	  form	  av	  intervjuer.	  Intervjuerna	  har	  
genomförts	  efter	  en	  i	  förväg	  konstruerad	  intervjuguide,	  som	  varit	  kopplad	  till	  vårt	  syfte	  
och	  våra	  frågeställningar.	  Utifrån	  intervjuerna	  fick	  vi	  sedan	  fram	  intervjutexter,	  som	  vi	  
tolkade	  utifrån	  ett	  hermeneutiskt	  perspektiv.	  Vi	  fann	  det	  lämpligt	  att	  använda	  oss	  av	  en	  
kvalitativ	  metod.	  Detta	  eftersom	  vi	  i	  vårt	  syfte	  var	  ute	  efter	  frivårdsinspektörernas	  
subjektiva	  upplevelser	  av	  att	  arbeta	  med	  behandlingsprogrammet	  MIK.	  Vi	  ville	  också	  
veta	  hur	  detta	  kan	  ha	  påverkat	  deras	  syn	  på	  sitt	  handlingsutrymme	  och	  sin	  yrkesroll	  
inom	  frivården	  som	  organisation.	  På	  så	  sätt	  fick	  vi	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  
frivårdsinspektörernas	  livsvärld	  på	  ett	  mer	  djupgående	  och	  subjektivt	  plan,	  än	  om	  vi	  
hade	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  en	  kvantitativ	  datainsamlingsmetod.	  Det	  vill	  säga	  det	  var	  
orden	  som	  var	  av	  vikt,	  snarare	  än	  siffrorna	  (jmf.	  Bryman,	  2012;	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  
2009).	  	  Totalt	  genomförde	  vi	  fem	  intervjuer,	  vilket	  gav	  tillräckligt	  underlag	  för	  att	  
besvara	  frågeställningar	  och	  syfte.	  	  

I	  och	  med	  att	  vi	  genomförde	  en	  kvalitativ	  studie	  med	  utgångspunkt	  i	  intervjuer	  är	  det	  
svårt	  att	  dra	  några	  mer	  generella	  slutsatser	  kring	  frivårdsinspektörernas	  arbete.	  
Dessutom	  finns	  det	  en	  viss	  risk	  att	  vi,	  genom	  vårt	  tillvägagångssätt	  med	  första-‐
bästaurval,	  kom	  i	  kontakt	  med	  frivårdsinspektörer	  som	  är	  överdrivet	  positivt	  inställda	  
till	  MIK.	  Detta	  då	  vi	  i	  förstaskedet	  kom	  i	  kontakt	  med	  en	  person	  inom	  organisationen	  
som	  sedan	  delegerade	  vår	  förfrågan.	  	  

En	  fördel	  med	  en	  kvalitativ	  undersökning	  är	  att	  man	  verkligen	  når	  på	  djupet	  med	  de	  
personer	  som	  deltar,	  att	  man	  verkligen	  får	  fram	  deras	  subjektiva	  upplevelser.	  Dock	  
måste	  man	  ställa	  det	  i	  ljuset	  av	  det	  hermeneutiska	  perspektivet	  och	  att	  man	  tolkar	  vad	  
respondenterna	  har	  sagt.	  Dels	  redan	  vid	  själva	  intervjutillfället,	  att	  man	  skapar	  sig	  en	  
uppfattning	  och	  värderingar	  av	  vad	  som	  sägs,	  dels	  vid	  själva	  transkriberingen,	  men	  även	  
efter	  densamma,	  vid	  bearbetningen	  av	  materialet.	  Det	  föreligger	  alltid	  en	  viss	  risk	  att	  
man	  misstolkar	  respondenternas	  uttalanden	  och	  åsikter,	  trots	  att	  man	  noga	  
vetenskapligt	  granskar	  sina	  tolkningar	  och	  eventuellt	  gör	  omtolkningar	  om	  så	  behövs.	  	  

6.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
	  
Det	  skulle	  vara	  vetenskapligt	  intressant	  att	  utgå	  från	  klienternas	  perspektiv	  i	  en	  studie	  
av	  MIK	  istället	  för	  att	  utgå	  från	  frivårdsinspektörerna	  och	  deras	  upplevelser.	  Exempel	  på	  
undersökningsområden	  är	  huruvida	  klienterna	  upplever	  någon	  effekt	  av	  och/eller	  
känner	  sig	  motiverade	  av	  behandlingsprogrammet	  eller	  vad	  som	  motiverar	  dem.	  Det	  
skulle	  också	  kunna	  vara	  intressant	  att	  jämföra	  inställningen	  till	  användandet	  av	  MIK	  
som	  behandlingsmetod	  inom	  olika	  delar	  av	  Kriminalvården.	  Ytterligare	  ett	  förslag	  på	  
vidare	  forskning	  med	  kvalitativ	  utgångspunkt	  skulle	  kunna	  vara	  att	  jämföra	  
erfarenheterna	  av	  behandlingsmetoden	  MIK	  mellan	  personer	  som	  arbetat	  med	  metoden	  
en	  längre	  period	  och	  de	  som	  arbetat	  med	  den	  en	  kortare	  period.	  	  
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En	  annan	  intressant	  angreppspunkt	  skulle	  kunna	  vara	  ur	  ett	  genusperspektiv,	  vilket	  
skulle	  kunna	  göras	  både	  som	  kvalitativ	  eller	  kvantitativ	  undersökning.	  Hur	  skiljer	  sig	  
synen	  på	  MIK	  mellan	  kvinnor	  och	  män?	  Finns	  det	  skillnader	  i	  användar-‐	  och/eller	  
personalperspektiv	  med	  koppling	  till	  genus?	  Avslutningsvis	  skulle	  det	  vara	  intressant	  
att	  göra	  en	  stor	  utvärderande	  undersökning	  om	  hur	  effektivt	  behandlingsprogrammet	  
MIK	  egentligen	  är,	  med	  tanke	  på	  att	  det	  är	  ganska	  nytt	  och	  tämligen	  oprövat	  ur	  ett	  
längre	  tidsperspektiv.	  
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Bilaga	  1	  
Informationsbrev	  till	  frivårdsenheterna	  
	  
Hej!	  
	  
Vi	  är	  två	  socionomstudenter	  som	  skriver	  c-‐uppsats	  inom	  socialt	  arbete.	  Uppsatsen	  
kommer	  att	  behandla	  arbetsmetoden	  BSF	  (Behandling	  Samtal	  Förändring)	  och	  dess	  
övergripande	  syfte	  är	  studera	  frivårdsinspektörers	  erfarenheter	  av	  att	  arbeta	  med	  BSF.	  
Fokus	  kommer	  bl.a.	  att	  ligga	  vid	  hur	  man	  ser	  på	  styrkor/svagheter	  i	  metoden	  och	  hur	  
den	  eventuellt	  inverkar	  på	  frivårdsinspektörernas	  yrkesroll.	  Studien	  bedrivs	  med	  en	  
kvalitativ	  ansats,	  varför	  vi	  nu	  söker	  efter	  6-‐8	  frivårdsinspektörer	  som	  arbetar,	  eller	  har	  
arbetat,	  med	  BSF	  och	  som	  är	  villiga	  att	  låta	  sig	  intervjuas	  på	  detta	  tema.	  	  
	  
Vi	  önskar	  få	  genomföra	  intervjuerna	  under	  vecka	  48	  (25	  nov-‐	  1	  dec)	  och	  är	  tacksamma	  
för	  all	  er	  hjälp	  att	  kunna	  förmedla	  kontakter	  till	  frivårdsinspektörer	  som	  vill	  ställa	  upp.	  
För	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  genomföra	  intervjuerna	  enligt	  tidsplan	  så	  önskar	  vi	  få	  
kontaktuppgifter	  till	  de	  som	  vill	  ställa	  upp	  snarast	  möjligt.	  	  
	  
Intervjuerna	  beräknas	  ta	  maximalt	  en	  timme	  i	  anspråk	  och	  intervjupersonerna	  är	  
garanterade	  anonymitet	  genom	  hela	  forskningsprocessen.	  	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar,	  
Johan	  Lindahl	  &	  Gustaf	  Ljungdahl	  
Stockholms	  Universitet	  (Socionomprogrammet,	  termin	  6).	  
	  
Johan	  Lindahl:	  xxxxxx@xxxxxx.com	  
07X-‐XXX	  XX	  XX	  	  
	  
Gustaf	  Ljungdahl:	  xxxxxx@xxxxxx.com	  
07X-‐XXX	  XX	  XX	  
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Bilaga	  2	  
Intervjuguide	  
Inledning:	  Presentera	  oss,	  informera	  om	  anonymitet,	  tid,	  om	  intervjupersonen	  har	  frågor	  –	  hur	  vill	  respondenten	  ha	  
det	  (under	  eller	  efter),	  inspelning,	  frivilligt	  att	  medverka	  och	  kan	  avbrytas	  när	  som,	  	  
	  
(Intervjuperson	  –	  ålder,	  kön)	  
Bakgrund	  
Vad	  har	  du	  för	  utbildningsbakgrund?	  
Hur	  många	  år	  har	  du	  arbetat	  inom	  frivården?	  
Hur	  kom	  det	  sig	  att	  du	  började	  jobba	  inom	  frivården?	  
Beskriv	  frivårdens	  organisation?	  (samt	  styrkor/svagheter)	  
Använder	  du	  dig	  enbart	  av	  MIK	  eller	  tillämpar	  du	  flera	  olika	  behandlingar/metoder	  inom	  
frivården	  samtidigt?	  
Har	  du	  jobbat	  med	  några	  andra	  behandlingar/metoder	  inom	  frivården?	  
Vilka	  behandlingsmetoder	  har	  du	  utbildning/fortutbildning	  i	  som	  du	  använder	  dig	  av	  i	  ditt	  
arbete	  inom	  frivården?	  (BSF/MI/MIK	  eller	  andra	  behandlingar?)	  
	  
Professionalitet	  	  
Beskriv	  dina	  arbetsuppgifter	  som	  frivårdsinspektör?	  
Hur	  påverkar	  organisationen	  inom	  frivården	  dig	  i	  din	  yrkesroll?	  
Hur	  upplever	  du	  att	  din	  tidigare	  utbildning	  påverkar	  dig	  i	  yrkesrollen?	  
Hur	  känner	  du	  att	  faktorer	  som	  egna	  värderingar	  och	  status	  påverkar	  dig	  i	  din	  yrkesroll?	  
Hur	  har	  specifika	  program/metoder	  inverkat/haft	  inflytande	  över	  din	  yrkesroll?	  (Stärkt/begränsat)	  
Upplever	  du	  att	  du	  själv	  kan	  styra	  ditt	  arbete	  och	  i	  så	  fall	  i	  vilken	  utsträckning?	  	  
(På	  vilket	  sätt?	  Har	  det	  förändrats	  under	  tidens	  gång?)	  	  
Upplever	  du	  att	  arbetsgivaren	  kontrollerar	  ditt	  arbete	  och	  i	  så	  fall	  på	  vilket	  sätt?	  	  
(Hur	  har	  kontrollen	  förändrats)	  
Vilka	  mål	  har	  din	  arbetsgivare	  och	  hur	  visar	  dessa	  sig?	  
Beskriv	  hur	  dina	  individuella	  mål	  ser	  ut	  i	  ditt	  arbete?	  
Hur	  kan	  du	  påverka	  målen	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  kan	  du	  påverka?	  
Har	  målen	  förändrats?	  (På	  vilket	  sätt?)	  
	  
Motiverande	  samtal	  Inom	  Kriminalvården	  –	  MIK	  
Hur	  ser	  din	  utbildning	  inom	  MIK	  ut?	  (Får	  ni	  vidareutbildning	  inom	  MIK?)	  
Hur	  lång	  erfarenhet	  av	  MIK	  har	  du?	  	  
Hur	  skulle	  du	  beskriva	  MIK-‐metoden	  och	  dess	  mål?	  
Vilken	  är	  den	  önskade	  effekten	  med	  MIK-‐metoden?	  	  
Hur	  upplever	  du	  att	  MIK	  uppnår	  önskad	  effekt?	  (Kan	  du	  ge	  exempel?)	  
Vilka	  fördelar	  respektive	  nackdelar	  har	  du	  upplevt	  med	  behandlingsmetoden	  MIK?	  
Om	  du	  fick	  vidareutveckla	  MIK,	  hur	  skulle	  du	  då	  göra?	  
	  
Övriga	  frågor	  
Har	  du	  några	  funderingar	  eller	  egna	  åsikter	  kring	  intervjun	  och	  frågorna	  som	  ställts?	  
Finns	  det	  någonting	  du	  tycker	  att	  vi	  borde	  ha	  frågat	  om	  eller	  som	  du	  vill	  lägga	  till?	  
Finns	  det	  möjlighet	  för	  oss	  att	  återkomma	  om	  det	  är	  ytterligare	  frågor	  som	  behöver	  ställas?	  
(Mejladress?	  Kontrollera	  transkribering…)	  


