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SAMMANFATTNING 
Studien syftar till att undersöka hur frivården i Sverige arbetar för villkorligt frigivnas 

återanpassning till samhället. Med återanpassning menas att individen efter att ha avtjänat 

av fängelsestraffet ska återgå till en icke-kriminell livsstil. Detta delas i studien upp i 

strukturella, sociala och individuella faktorer som kan påverka återanpassningen. Sex 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med frivårdshandläggare, tillsammans med tidigare 

forskning om ämnet, ligger till grund för studien. En viktig del som lyfts upp i resultatet är att 

frivårdens egentliga huvudmål är att arbeta med att minska risken för återfall i brott, inte den 

enskildes återanpassning till samhället. Resultatet analyseras sedan i relation till tidigare 

forskning och Bronfenbrenners systemteori, Goldbergs avvikelsespiral samt Goffmans teori 

om stigmatisering. Detta eftersom tidigare forskning indikerar att personer som blivit dömda 

i hög grad riskerar att utsättas för både stämpling och stigmatisering. 

  

Slutsatsen som dras i studien är att även om frivården inte uttalat arbetar för individers 

återanpassning till samhället efter villkorlig frigivning så har de många insatser och program 

som kan främja en lyckad återanpassningsprocess. 
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ABSTRACT  
The aim of the study is to examine and analyse how the probation offices in Sweden is 

working for the reintegration into society for conditionally released prisoners. In the study  

reintegration means that the individual, after serving a prison sentence, should return to a 

non-criminal lifestyle. The factors which can affect the reintegration process is divided into 

structural, social and individual factors. In the study, six qualitative, semi-structured 

interviews with probation officers, together with previous research on the subject, form the 

basis of the study. An important part that is highlighted in the result is that the main purpose 

of the probation offices is to reduce the risk of relapse in crime, not the individual's 

reintegration into society. The result is then analysed in relation to the previous research, as 

well as Bronfenbrenner's system theory, Goldberg’s deviation spiral and Goffman's theory of 

stigmatization. This is because previous research indicates that people who have been 

convicted are at high risk of being both labelled and stigmatized.  

 

The conclusion drawn in the study is that although the probation officers do not expressly 

work for individuals' reintegration to society after conditional release, they have many 

alternatives of both interventions and programs that can promote a successful reintegration 

process. 

 

Key words: parolees, probation offices, system theory, labelling, stigmatization, deviation 

spiral
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1 INLEDNING 

Orsakerna till att människor hamnar bakom ”lås och bom” kan vara många, och hur lång tid 

folk avtjänar i fängelset varierar från person till person. Oavsett varför en person hamnar i 

fängelse är det arbetet efteråt, när det är dags att friges från fängelset, eller mucka 

(Brottsförebyggande rådet, vidare förkortat BRÅ, 2017) som det också kallas, som är viktigast 

när det kommer till återanpassningen. När personen står vid fängelsegrindarna och precis 

har blivit frigiven kan tankarna vara många, och förvirrande. Vad gör jag nu? Vad händer 

härnäst? En del har en välfungerande vardag att återgå till, där familj och arbete kanske 

väntar, medan andra återigen blir hänvisade till bostads- och arbetslöshet. BRÅ skriver att 

8 300 personer blev frigivna från svenska fängelseanstalter under år 2017. Dessa tankar rör 

sig alltså i huvudet på ungefär så många människor, tankar om framtiden och vart livet ska 

föra dem. Kriminalvården (u.å.) arbetar huvudsakligen med att verkställa de straffs om 

utdömts, men de jobbar också för att minska att individer återfaller i en kriminell livsstil. 

Mycket av arbetet sker för att förbättra de frigivnas förutsättningar för att återintegreras i 

samhället efter att ha avtjänat sin dom. Frågan vi däremot ställer oss är om de insatser 

Kriminalvården, via frivårdens arbete, är tillräckliga eller om personen alltid kommer stå en 

bit utanför samhället. Vilka områden behöver arbetas med för att en person som suttit på 

anstalt så småningom ska kunna leva ett ”Svenssonliv”, och inte återgå till kriminalitet? 

Regeringskansliet (2017) menar att den enskilde har möjlighet att bryta sin kriminella bana 

genom arbete som sker under tiden denne sitter på anstalt, men att förbättring behöver ske i 

hur det faktiska arbetet med återanpassning går till. Dessutom måste de insatser som den 

dömde får på anstalt fortlöpa även efter frigivning för att hjälpa den enskilde tillbaka till 

samhället utan att personen ska fastna i kriminaliteten.  Det går däremot inte att ordna ett 

jobb och ett boende åt en person som begått ett brott och tro att individen återanpassats till 

samhället. Brottet kan vara av sådan karaktär att folk runtomkring ser med avsmak på 

personen som begått det, och individen fortsätter straffas trots att det faktiska 

fängelsestraffet redan är avtjänat. En sådan social aspekt, i form av stämpling och 

stigmatisering, behöver också medräknas. För personer som suttit på anstalt kan nämligen 

konsekvenser på grund av detta medfölja, vilket Kriminalvården och Arbetsförmedlingen 

(2017) skriver resulterar i att utanförskapet från samhället kan fortgå hela individens liv. På 

grund av detta är det viktigt att insatserna som Kriminalvården kan erbjuda är av god kvalitet 

och utformade för den enskildes bästa.  

1.1 Bakgrund 

I 26 kap. av Brottsbalken (1962:700) går det att läsa de lagstadgade bestämmelserna om 

innebörden av villkorlig frigivning. Det tydliggörs att om synnerliga skäl saknas, ska en 

person som är dömd till längre än en månads fängelse friges, men då villkorligt. Villkorlig 

frigivning har funnits i Sverige i olika tappningar sedan tidigt 1900-tal, tidigare har risken för 

att individen återfaller i brott beaktats när beslut om villkorlig frigivning ska tas, detta togs 

däremot bort i slutet på 1990-talet. Det fanns även möjlighet att på begäran av den intagne 
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flytta fram frigivningsdatumet, vilket upphörde år 2007 och nu för tiden kan datum för 

frigivning enbart flyttas fram om det förekommit misskötsel från den intagne under tiden på 

anstalt. Detta resulterar i att mer fokus och ansvar läggs på arbetet med återfallsprevention, 

en process som ska påbörjas redan under fängelsetiden (SOU 2017:61). Däremot kommer 

den tidigare kriminella inte stöta på de faktiska utmaningarna under tiden på anstalt, dessa 

kommer efter frigivning och därmed menar SOU (2017:61) att en gradvis övergång från livet 

på anstalt till frigivning är av högsta vikt för anpassningsprocessen. 

 

BRÅ (2001) menar att den klientgrupp som det ägnas minst tid åt bland frivårdens klienter 

är de som blivit villkorligt frigivna. En anledning till detta kan tänkas vara att dessa klienter 

rimligen bör ha fått hjälp och stöd under tiden på anstalt då följande framkommer i 5 § i 1 

kap. av Fängelselagen (2010:610): ”Verkställigheten ska utformas så att den intagnes 

anpassning till samhället underlättas och så att negativa följder av frihetsberövande 

motverkas.” Trots detta menar BRÅ (2012) att individen löper som störst risk att återfalla i 

brott relativt tidigt efter denne frigivits. Denna förhöjda risk finns även fast Kriminalvården 

har ett flertal olika program där arbete förekommer för att motverka just återfall i brott. 

 

Några av de behandlingsprogram en person som blivit frigiven med villkor kan medverka i 

hos frivården är exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), 12-stegsprogrammet och IDAP. 

Det sistnämnda är ett program som är utformat för att behandla män som har brukat våld 

mot sin partner. Dessa program arbetar Kriminalvården (u.å.) med för att främja den dömda 

individens återanpassning till samhället, samt förhindra risken för återfall i brott. 

1.1.1 Krimstics 

Frivården arbetar i dagsläget med en samtalsmodell grundad i KBT som kallas för Krimstics. 

Krimstics är en evidensbaserad strukturerad samtalsmetod där frivården arbetar med risk, 

behov och mottaglighet hos sina klienter. Metoden, som har implementerats från Kanada 

(STICS, Strategic Training Initiative in Community Supervision), syftar till att vägleda 

frivårdshandläggare i deras arbete med klienterna samt att förhindra ett fortsatt kriminellt 

beteende. Detta sker genom att ändra klienternas synsätt och värderingar från prokriminella 

till prosociala sådana, vilket anses vara det optimala (Kriminalvården, 2018). 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka frivårdshandläggares upplevelser av arbetssättet med 

återanpassning till samhället för villkorligt frigivna. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar frivårdshandläggare med återanpassning för villkorligt frigivna på 

strukturell nivå? 

• Hur arbetar frivårdshandläggare med återanpassning för villkorligt frigivna på social 

nivå? 
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• Hur arbetar frivårdshandläggare med återanpassning för villkorligt frigivna på 

individuell nivå?  

1.4 Centrala begrepp 

I studien kommer dessa begrepp nämnas frekvent. Här förklaras de definitioner författarna 

har i åtanke vid användning av begreppen. 

 

1.4.1 Villkorlig frigivning 

Bestämmelser kring villkorlig frigivning återfinns i 26 kap. i Brottsbalken (1962:700) och 

förklarar att om synnerliga skäl saknas, ska en person som är dömd till längre än en månads 

fängelse friges villkorligt. Om synnerliga skäl skulle föreligga kan beslutet om frigivning 

skjutas upp med maximalt sex månader åt gången. Tiden efter frigivningen kallas sedan 

prövotid, och den varar resterande tredjedel av straffets längd, dock minst ett år. Under 

prövotiden kan även beslut tas om att frivården ska genomföra övervakning av den villkorligt 

frigivne (SOU 2017:61). 

1.4.2 Återanpassning 

I studien kommer författarna vid användning av begreppet återanpassning syfta på den 

process den villkorligt frigivne genomgår efter frigivning. Detta innebär att individen ska 

återgå till en livsstil som ej avviker från samhällets normer, genom att exempelvis ha en fast 

bostad, stabil anställning och välfungerande sociala relationer (Visher & Travis, 2003; 

Griffiths, Dandurand & Murdoch, 2015).  

1.4.3 Prokriminellt umgänge 

De människor som finns i en persons umgänge formar också personens eget beteende. Om en 

person omger sig av människor som till stor del som har ett kriminellt beteende ökar risken 

att individen själv ska utvecklar ett kriminellt beteende (Kriminalvården, 2017). 

1.4.4 Prokriminella attityder och värderingar 

Att ha prokriminella attityder och värderingar handlar om att stödja och acceptera kriminella 

gärningar. En person som har prokriminella attityder och värderingar förminskar betydelsen 

av det kriminella beteendet och förklarar ofta sitt handlade med att det är en nödvändighet 

för att försvara sig själv eller sin familj (Kriminalvården, 2017). 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av det valda forskningsområdet och mynnar sedan ut i 

studiens syfte och frågeställningar Andra delen av uppsatsen redovisar tidigare forskning 
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rörande området och är uppdelat i tre olika teman kring vad villkorlig frigivning är. Därefter 

följer en beskrivning av de teoretiska perspektiv som används, vilka grundas i systemteori, 

teorin om stigma samt avvikelsespiralen. Avsnittet om teori efterföljs sedan av en 

presentation av den metod som använts samt en redogörelse för vilka etiska 

ställningstaganden som författarna behövt göra under arbetets gång. Efterföljande del är 

resultat och analys, vilken är uppdelad utifrån strukturella, social och individuella faktorer 

som påverkar en före detta kriminells återanpassning till samhället. Varje del i resultatet 

efterföljs av en analys där resultatet ställs emot tidigare forskning och kopplas ihop med den 

teoretiska referensram som studien har sin grund i. Därefter följer diskussionsavsnittet där 

frågeställningarna diskuteras utifrån studiens resultat tillsammans med den tidigare 

forskningen samt den teoretiska referensramen. Även studiens tillvägagångsätt och etiska 

problem diskuteras. Uppsatsen avslutas med slutsatser, förslag på vidare forskning samt hur 

studien är relevant för socialt arbete som profession. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer författarna redogöra för tidigare forskning berörande ämnen som 

villkorlig frigivning, återanpassning samt stigmatisering. 

2.1 Villkorlig frigivning och dess innebörd 

Syftet med villkorlig frigivning är att reducera risken för de negativa följder som kan uppstå 

av långdragna fängelsestraff. Olika länders inställning till att använda sig av villkorlig 

frigivning skiljer sig åt, Europarådet för mänskliga rättigheter rekommenderar att landet ska 

ha en lagstadgad bestämmelse som gör det möjligt att friges med villkor – oavsett längd på 

fängelsestraffet. Europarådet anser att även personer som blivit dömda till livstid ska uppleva 

sig ha framtidsutsikter om att någon gång kunna friges, de ska inte behöva sitta på anstalt i 

åratal och känna att de inte har någon chans att någonsin bli fria (Schartmueller, 2018). 

Internationella domstolar har idag utvecklat ett antagande om att personer som blivit dömda 

till fängelse i stort sett ovillkorligt ska kunna friges efter att ha avtjänat två tredjedelar av 

strafftiden, vilket går emot de riktlinjer som finns i internationell straffrätt. Det har även 

resulterat i att kriterierna för att friges innan strafftiden löpt ut blivit lösare och 

frigivningarna alltmer generösa. En viktig förutsättning för att frigivningar inte ska ske alltför 

hastigt, och utan eftertanke, är att domarna ska ha kommit överens om och klargjort vilka 

grundregler och riktlinjer som ska gälla kring hur villkorlig frigivning ska gå till (Choi, 2014). 

Choi föreslår även att det med fördel kan införas en panel vars uppgift är att rådgöra i frågor 

som rör just villkorlig frigivning. 

 

Forskning och studier visar att personer som blivit dömda till livstid i bland annat Danmark, 

Sverige och Finland oftast inte sitter på anstalt livet ut. I de allra flesta fall är den faktiska 

anstaltstiden betydligt kortare, men om individen i fråga däremot inte uppnått de kriterier 

som krävs för att friges tidigare är det möjligt att denne sitter fängslad hela livet. Hur många 

år ett livstidsstraff ska pågå i dessa olika länder varierar däremot, ibland finns kriterier som 
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behöver uppnås för att personen ska kunna friges men dessa är många gånger vaga 

(Schartmueller, 2018). Schartmueller betonar även hur viktigt det är att bedöma vilken risk 

det finns för att personens ska återgå till en kriminell livsstil och återigen begå brott, detta är 

någonting ska bör vägas in innan det beslutas om huruvida en livstidsdömd ska friges med 

villkor eller ej.  

 

Personal som arbetar inom Kriminalvården i Danmark, Sverige och Finland anser att den 

rättsliga och juridiska process som ligger till grund för att en livstidsdömd ska bli frisläppt 

innebär en ökad rättssäkerhet för den enskilde, detta eftersom en oberoende domstol tar 

beslutet. Individen ges också möjlighet att överklaga det beslut som tagits, dessutom kan 

beslutet årligen omvärderas om ansökan skulle komma att nekas (Schartmueller, 2018). 

Däremot menar Choi (2014) att domstolar förr använder sig utav kortare fängelsestraff för 

att kunna korrigera och åtgärda juridiska misstag, men att det idag istället används som en 

planerad del i det välfungerande rättssystemet. Choi beskriver detta som att tidigare 

frigivning av interner används som en oklar gråzon mellan att vara fängslad och frigiven med 

villkor. 

2.2 Omständigheter som påverkar återanpassningen 

För att kunna möjliggöra för en optimal återanpassning till samhället går det inte att 

fokusera på enbart en faktor i den enskildes liv, det är många delar som behöver vara 

fungerande för att återanpassningen ska lyckas. Trots att samspelet mellan de olika 

faktorerna i en individs liv påverkar återanpassningen riktar många arbetssätt och metoder 

in sig på endast en typ av problematik (Brown, 2004; Griffiths m. fl., 2007). Det saknas, 

enligt Griffiths m. fl., empiriskt forskningsunderlag gällande just kriminellas återanpassning 

till samhället, vilket är ett område som kan utökas genom att införa möjlighet att utvärdera 

de åtgärder och insatser som sätts in för att underlätta återanpassning. Däremot menar 

Visher och Travis (2003) tvärtom, och poängterar att det inte alls råder någon avsaknad på 

forskning inom området återanpassning. De menar istället att det finns forskning som ger en 

inblick i hur faktorerna i en individs liv påverkar övergången från livet på anstalt till 

samhället. Schartmueller (2018) skriver att tanken bakom fängelsestraff som påföljd skiljer 

sig åt mellan olika länder. En del länder använder sig utav fängelsestraff för att bestraffa och 

kontrollera individer som på något sätt brutit mot lagen och begått brott. Sedan finns det 

länder, som exempelvis de skandinaviska länderna, där syftet med att döma personer till 

fängelse är att den enskilde på sikt ska rehabiliteras och så småningom kunna integreras på 

nytt i samhället. En nackdel med ett sådant straffsystem där fokus ligger på att individer ska 

återanpassas till samhället är att utmaningar och problem kan uppstå i de fall där brott av 

särskilt allvarlig karaktär begåtts. Någonting som Griffiths m.fl. påpekar och resonerar kring 

är att bristen på fungerande samarbete mellan olika myndigheter många gånger är ett 

återkommande hinder i flera av återanpassningsprogrammen, särskilt de som inte är 

välfungerande. Författarna anmärker att ett gott samarbete av hög kvalitet mellan de olika 

organisationerna som ingår i den frigivnes liv är av yttersta vikt för att även 

återanpassningen ska fungera. 

 

Det arbete som sker för att återanpassa en individ som suttit på anstalt på social nivå bör 

sättas igång redan under tiden denne sitter fängslad. De senaste åren har detta sätt att arbeta 

på implementerats och genom att påbörja arbetet med att återanpassa individen tidigt, redan 
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under anstaltstiden, och låta det fortlöpa även efter frigivning ökar det chanserna för att 

återanpassningen ska bli lyckad. Om denna process börjar senare finns alltså större risk för 

att återanpassningen istället misslyckas. Ett sådant misslyckades skulle nämligen innebära 

att processen behöver börjas på nytt, vilket skulle vara både kostsamt för samhället och göra 

att individens integrering tar längre tid än väntat. Därför bör målet vara att sträva mot en 

lyckosam återanpassningsprocess för den enskilde. En strategi för att optimera 

återanpassningen är att utforma insatserna efter individens behov, styrkor och svagheter då 

detta visat sig ge bäst resultat (Griffiths m.fl., 2007). En insats som Celinska (2008) beskriver 

handlar om att det finns volontärgrupper som arbetar med att stötta ex-kriminella i deras 

återanpassning till samhället. Ett exempel på en sådan grupp är Exodus, som är aktiva i Salt 

Lake City. De arbetar både med att ge materiellt och emotionellt stöd till den person som 

tidigare varit dömd, men ger också samma stöd och support till dennes familj eftersom 

familjen är ett viktigt verktyg i återanpassningen. Även Brown (2004) betonar vikten av att 

ha familjen som stöd för att återanpassningen ska lyckas. Däremot skriver Brown också att 

även om familjen må vara viktig, kan den i vissa fall vara till nackdel för den tidigare dömda. 

Exempelvis kan en sådan nackdel vara att svårigheter kan uppstå när individen ska återgå 

till, och bli inkluderad i familjen återigen. Det kan dessutom vara svårt för familjen att 

acceptera och göra den ex-kriminella delaktig efter att denne avtjänat fängelsestraff. Det kan 

också föreligga risk för att den tidigare kriminella enbart har en dysfunktionell familj att 

återgå till som varken utgör en trygghet eller agerar stöttande. 

 

I USA genomfördes en studie av Valentine och Redcross (2015) där en grupp av tidigare 

dömda fick möjlighet att ingå i ett övergångsjobbsprogram. Programmet var uppbyggt på ett 

sådant sätt att de tidigare dömda fick yrkeserfarenhet samt utveckla sin förmåga att fungera 

tillsammans med andra i en arbetsmiljö. Det som ingick i programmet var ett 

övergångsarbete, alltså en sysselsättning som skulle fungera som en övergång till en faktisk 

anställning, samt kurser innan anställning, jobbutbildning, hjälp med att söka jobb etcetera. 

Programmet syftade till att främja en stabilitet i de tidigare kriminellas vardag och ekonomi, 

vilket i sin tur förväntades leda till att risken för att återfalla i brott reducerades. Under 

programmets gång fick de som deltog även lära sig vad det innebär att ha, och sköta, ett 

arbete. De fick dessutom yrkeserfarenhet, vilket framtida arbetsgivare kan se som 

meriterande. Utöver den grupp som deltog i detta program fanns även en kontrollgrupp av 

personer som också suttit på anstalt, de fick istället gå en vanlig ”jobbsökarkurs”. I denna fick 

de grundläggande stöd i jobbsökande, men ingen sysselsättning likt det övergångsarbete 

experimentgruppen fick. Om en person som varit dömd till fängelsestraff kan uppvisa ett 

skötsamt beteende på en arbetsplats kan det öka möjligheterna till att arbetsgivaren bortser 

från den kriminella bakgrunden, detta kan i sin tur leda till en mer stabil anställningsform. 

Valentine och Redcross betonar att även om en individ som suttit på anstalt får ett tillfälligt 

eller tidsbegränsat arbete behöver det inte automatiskt innebära att återanpassningen blir 

sämre än om samma person istället fått en fast anställning. 

 

Huruvida en individ är förmögen till att förändra det beteende denne hade innan tiden på 

anstalt, som den troligtvis annars återgår till vid frigivning, påverkar anpassningsprocessen. 

Bland annat återfinns svårigheter för individen att bibehålla en hederlig anställning för att 

trygga sin inkomst, istället för att återgå till en kriminell livsstil. Områden som dessa 

individer brukar brista i är bland annat arbetsmoral och att deras utseende anses vara 

oanständigt, vilket medför ytterligare svårigheter i att få en legitim anställning. Utöver att 

brister kan återfinnas i tidigare nämnda områden hos den före detta kriminella, kan dennes 

attityd och känslor påverka återanpassningen. Övervakare rapporterar ofta att kriminella kan 
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känna bland annat rädsla, ensamhet och ha lågt självförtroende. Dessa känslor kan i sin tur 

leda till svagheter såsom att individen påverkas av grupptryck, utvecklar ett självdestruktivt 

beteende, återgår till ett missbruk eller faller för andra typer av frestelser. Detta i 

kombination med svårigheter i tillit, att uttrycka sina behov och be om hjälp när det behövs 

gör det svårt att bryta de vanor personen hade innan denne satt på anstalt (Brown, 2004). 
 

2.3 Stigmatisering och dess påverkan 

En person som blivit dömd till fängelsestraff kan i och med den kriminella bakgrunden 

uppleva personliga, ekonomiska eller sociala utmaningar till följd av fängelsestraffet. En del 

av dessa grundas i individens tidigare val i livet, medan andra är direkta konsekvenser av att 

ha suttit i fängelse. Sådana utmaningar kan i sin tur göra det svårt för individen att anamma 

och behålla en livsstil utan inslag av kriminalitet (Griffiths m.fl., 2007). Detta kan bero på att 

den villkorligt frigivne kan ha svårigheter i att ändra sitt agerande och sina värderingar 

(Brown, 2004). Att vara oförmögen att förändras kan leda till svårigheter i att komma ut på 

arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan resultera i att ekonomin blir ansträngd. Individen kan 

då, på grund av svårigheter i självförsörjning, tvingas återgå till en kriminell livsstil för att 

försörja sig. Om individen återfaller i brott innebär det att återanpassningen har misslyckats 

(Ahmed och Lång, 2017). 

 

Personer som blivit dömda till fängelse och suttit på anstalt kan uppleva sig bli 

stigmatiserade och stämplade av samhället som kriminella. Young och Powell (2015) 

beskriver stigma som en negativ stämpel en individ hela tiden bär med sig och som gör att 

personen i fråga inte uppfattas som jämlik av andra. Detta påverkar vilka förutsättningar de 

har för att få ett arbete, vilket leder till svårigheter med att återanpassas till samhället 

(Brown, 2004). Gällande detta skriver Young och Powell att det finns många grupper som 

utsätts för diskriminering och stigmatisering i anställningsprocesser, men att det saknas 

lagstadgade bestämmelser som upprätthåller ett icke-diskriminerande förhållningssätt till 

just tidigare kriminella. Vidare skriver de att rekryteraren i hög grad kan påverka 

anställningsprocessen, eftersom dennes personliga uppfattning och inställning till personer 

med kriminellt förflutet spelar roll. Stigmatiseringen från samhället är ett stort problem när 

den tidigare dömda ska ge sig ut på arbetsmarknaden (Celinska, 2008; Brown). Brown 

skriver också att det inte enbart är stigmatisering som ligger till grund för de svårigheter som 

kan finnas när personen ska ordna en anställning, många gånger saknar tidigare dömda de 

kunskaper och erfarenheter som krävs för ett arbetet samt att relevant utbildning dessutom 

ofta saknas. Om den tidigare dömda mot förmodan lyckas få en anställning är det med 

största sannolikhet inom ett lågavlönat yrke, och anställningen är med största sannolikhet 

tidsbegränsad till en kortare period. 

 

Personer som tidigare blivit dömda kan utsättas för diskriminering på arbetsmarknaden, 

detta till följd av arbetsgivares fördomar. Dessa fördomar grundas i antaganden om att en 

kriminell bakgrund automatisk innebär att personen exempelvis dessutom har låg 

socioekonomisk ställning samt problem i sociala relationer. Vidare beskrivs att dessa 

antaganden kan vara ett större hinder i individens arbetssökande än den faktiska kriminella 

bakgrunden. Diskriminering förekommer även oberoende av vilken typ av förmågor som 

krävs för det specifika yrket, däremot konstateras att diskriminering på grund av kriminell 
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bakgrund förekommer i högre grad i branscher där kraven som ställs på förmåga och 

erfarenhet är högre (Ahmed och Lång, 2017). Den rådande stigmatiseringen påverkar inte 

endast den tidigare kriminella, utan även dennes familj och det samhället personer lever och 

ingår i (Celinska, 2008). Celinska beskriver dessutom projektet Exodus, en satsning där de 

tidigare dömda samt deras familjer får hjälp med både det materiella och det känslomässiga i 

livet. I projektet hjälper volontärer till att arbeta för att motverka stigmatiseringen av de 

tidigare kriminella efter att de avtjänat sitt fängelsestraff. 

 

2.4 Forskningens relevans för studien 

Avsnittet med tidigare forskning belyser vikten av att en individ är i behov av stöd på 

strukturell, social och individuell nivå för att dennes process för att återanpassas till 

samhället ska bli lyckad. Därför är det inte tillräckligt att enbart stötta upp med insatser på 

ett plan, istället krävs det att myndigheter och institutioner har ett välfungerande samarbete 

för att kunna hjälpa individen från flera olika infallsvinklar. Stämpling förekommer i hög 

grad av en individ som har avtjänat ett fängelsestraff, och för att undvika att personen 

fortsätter att straffas i form av utanförskap och exkludering från samhället behöver arbete 

ske som syftar till att motverka stämpling och även stigmatisering. Processen med att 

återanpassa en individ som har suttit på anstalt bör sättas igång i ett tidigt stadium så att 

bättre förutsättningar skapas för personen när denne friges från livet på anstalt och ska 

återgå till samhället. Sammantaget är detta faktorer som anses vara betydande för den analys 

som sedan ska ske av det insamlade empiriska materialet i denna studie, för att i sin tur 

kunna besvara de forskningsfrågor som har ställts i studien. 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

I följande avsnitt beskrivs de huvudsakliga delarna av valda teorier som senare kommer 

använda för analys och tolkning av resultat. Dessa är följande: systemteori, teorin om stigma 

samt avvikelsespiralen. 

3.1 Systemteori 

Enligt Bronfenbrenner (1979) kan det samhälleliga livet förklaras ingå i en systemisk social 

struktur, vilken kan beskrivas som ett system uppbyggt av fyra delar som sammanflätas och 

interagerar med varandra. Mikrosystemet beskrivs som de interpersonella relationer 

människor har till varandra, på det sätt de upplevs av den person som utvecklas. 

Bronfenbrenner betonar vikten av den egna upplevelse när mikrosystemet ska definieras. Det 

går att förklara som att det inte spelar någon roll vilka faktiska, vetenskapligt relevanta 

egenskaper miljön objektivt har, utan även den utvecklande personens subjektiva upplevelser 

av miljön i systemet väger tungt. Mesosystem definieras som ett samband mellan två eller 
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flera omgivningar i den utvecklande personens liv, i vilka denne aktivt deltar. Den 

individuella personen, alltså den som utvecklas, deltar i ett flertal olika system och 

sammanhang, benämningen på samspelet och korrelationen mellan dessa är mesosystem. I 

ett barns fall kan mesosystemet bestå av relationen mellan hem, skola och grannskap, medan 

det för en vuxen istället kan vara relationen mellan familj, arbete och socialt nätverk. Vidare 

skriver Bronfenbrenner att mesosystem kan beskrivas bestå av flera mikrosystem i samspel 

med varandra. I samband med att den utvecklande individen förflyttar sig till ett nytt 

sammanhang och en ny miljö skapas, formas och utvecklas mesosystemet. Enligt 

Bronfenbrenner är ett exosystem när något påverkar en människa indirekt utan att individen 

själv är en aktiv deltagare. Bronfenbrenner exemplifierar detta med en partners arbetsgivare 

eller statliga myndigheter. Ett annat exempel han ger på exosystem är att ett litet barns 

exosystem kan bestå av föräldrarnas arbetsplats, äldre syskons skolklass, föräldrars eller 

syskons sociala nätverk och liknande. Barnet själv deltar inte aktivt i dessa olika system, men 

är ändå indirekt inkluderat eftersom händelserna i systemen medför en påverkan på barnet 

och dennes liv. Bronfenbrenners slutliga systemnivå benämns som makrosystem och 

innefattar samhället i stort. I detta inkluderas den sociala och kulturella miljö i vilken de 

övriga systemen existerar. Bronfenbrenner skriver att kulturer och subkulturer i stor mån 

kan skilja sig från varandra, men att de trots det delar många interna drag och är uppbyggda 

på liknande sätt. 

3.1.1 Ekologiska perspektivet 

Det ekologiska perspektivet på systemteorin fokuserar på individen i miljön och det ständiga 

samspel som förekommer mellan individer, grupper, familjer och samhällen – i relation till 

deras miljöer. Med miljö menas dels den fysiska miljön, alltså omgivningen som personen 

eller gruppen befinner sig i, men också den sociala miljön. Människor och dess sociala 

relationer är exempel på social miljö. Kärnan i det ekologiska perspektivet är samspelet 

mellan individen och samhället och hur väl de hör ihop. När det existerar en positiv 

samhörighet mellan dessa två kan individen känna sig trygg, medan negativ samhörighet 

istället kan leda till stress (Teater, 2010). Teater nämner tre sätt där individen har möjlighet 

att antingen skapa eller förändra förhållandet mellan henne och miljön. Det första är att 

förändra sig själv för att uppnå de krav som miljön ställer på individen och det andra innebär 

att miljön istället förändras så att denna är mer mottaglig för de behov och mål individen kan 

ha. Det tredje sättet är att förändra interaktionerna och transaktionerna mellan de båda; 

individ och miljö, till sådana att positiv mänsklig tillväxt och utveckling är möjlig. 

 

De insatser som väljs utifrån ett ekologiskt perspektiv kan syfta till att bland annat öka 

individers inkludering i samhället samt deras känsla av att passa in. Detta kan uppnås genom 

att aktivt arbeta för att minska diskriminering och förtryck. Ett sådant arbete skulle kunna 

möjliggöra för individer och grupper att aktivt delta och engagera sig i miljön, för att denne 

på sikt ska kunna möta deras behov. Det ekologiska perspektivet baseras på en grundprincip 

om att vara icke-linjär. Det går att beskriva som att interaktionen mellan människan och 

hennes miljö inte sker linjärt, utan är ett ständigt pågående samspel där individen svarar på 

miljön och vice versa, den ena parten förändras och påverkas av den andra (Teater, 2010). 
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3.2 Stämplingsteori 

Processen för att återanpassa och på nytt inkludera tidigare fångar i det samhälleliga 

vardagslivet är inte alltid riskfri. Dels kan det finnas svårigheter på individuell nivå som 

komplicerar processen, och dels kan samhällets syn och icke-erkännande attityder vara 

försvårande. Enligt Goffman (2014) kategoriserar människor en del attityder, eller individer, 

som icke önskvärda, någonting som sker ständigt i det samhälleliga livet. De personer som 

blir definierade som exempelvis farliga eller onda blir i och med detta stigmatiserade av 

samhället. Viktigt att förtydliga är däremot att stigmatisering inte enbart betyder att 

individerna stämplas, det medför dessutom att individen hela tiden bär med sig stämplingen 

i sociala sammanhang. Goffman beskriver begreppet stigma som ett avvikande kännetecken 

hos en person, och detta gör att personen som blir förknippat med stigmat inte anses vara 

fullt mänsklig. Avvikande kännetecken är ett beteende eller en egenskap som misskrediterar 

individen från det normala i interaktion med andra människor och samhället. 

 

När en människa äntrar ens närvaro blir denne omedvetet kategoriserad utifrån de 

karaktärsdrag personen förväntas ha. Detta benämner Goffman (2014) som en individs 

virtuella sociala identitet. Om personen i fråga däremot avviker från kategorin denne blivit 

indelad i, och då visar sig ha andra egenskaper än de som förväntas, kan individen anses vara 

en mindre fulländad människa. Detta gör att individen blir stigmatiserad. Till skillnad från 

den virtuella, sociala identiteten, vilket alltså innebär den identitet andra tillskriver en, finns 

även en faktisk social identitet. Denna förklarar Goffman inbegriper de karaktärsdrag 

personen egentligen har, vidare menar han att skillnaden mellan den virtuella och den 

faktiska sociala identiteten är det som ligger till grund för stigmatisering, samt riskerar att 

leda till att individen isolerar sig från samhället. 

3.2.1 Avvikelsespiralen 

Stigma går att förklara som ett normbrytande beteende vilket ofta även förknippas med 

stämpling. Enligt Goldberg (2010) kan stämpling av en person leda till att denne får en 

negativ självbild. Detta kan i sin tur leda till sekundär avvikelse, alltså att individen fortsätter 

agera på ett sätt som bryter mot traditionella normer i den rådande kulturen, trots att 

personen i fråga har vetskap om att beteendet är normbrytande. Att personen fortsätter 

anamma ett sådant beteende beskriver Goldberg kan bero på att det fungerar som ett skydd 

mot de problem som stämpling kan förorsaka. Den sekundära avvikelsen gör sedan att 

omgivningen klassificerar individen som misslyckad, än en gång utifrån de kulturella 

normerna, och detta reproducerar stämplingen och processen börjar om igen. Goldberg 

förklarar att denna process går att beskriva som en ond spiral, han kallar den för 

avvikelsespiralen, och individen hamnar allt längre ned varje gång. Däremot skriver 

Goldberg att individen så småningom känner att denne inte kan fortsätta leva på ett sådant 

sätt som bryter mot normerna, och att det är dags att göra en förändring. När individen väl 

kommit till denna insikt behöver denne mycket hjälp och stöd i att finna nya 

beteendemönster samt förändra de befintliga. 
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4 METOD OCH MATERIAL 

För att beskriva tillvägagångssättet i studien presenteras metodkapitlet nedan utifrån 

följande avsnitt: val av metod, urval, datainsamling och genomförande, databearbetning och 

analysmetod, äkthet och tillförlitlighet samt etiskt ställningstagande. 

4.1 Val av metod 

Med utgångspunkt i att besvara studiens syfte och frågeställningar avseende hur frivården 

arbetar med villkorligt frigivnas återanpassning har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer 

valts som forskningsmetod. Dess genomfördes med handläggare på frivården i mellersta 

Sverige. Studien utgår från en abduktiv metod, vilket innebär en kombination av induktiva 

och deduktiva forskningsmetoder. Induktiv metod innebär att den teoretiska referensramen 

väljs innan det empiriska materialet hämtas in, medan ett deduktivt arbetssätt är motsatsen; 

empiriskt material samlas in och sedan väljs den teori som ska användas vid tolkning och 

analys. Studien har en abduktiv ansats eftersom den dels grundas i empiriska data, men även 

eftersom det som studeras både tolkas och analyseras utifrån valda teorier (Larsson, 2005). 

4.2 Urval 

Bryman (2011) beskriver målinriktat eller målstyrt urval som en av de vanligaste metoderna 

som används i kvalitativ forskning. Han beskriver det som att personerna som väljs ut för att 

delta i studien väljs utifrån huruvida de har förmåga att kunna besvara de forskningsfrågor 

som studien utgår från. I denna studie var kravet att respondenterna skulle arbeta som 

frivårdshandläggare i mellersta Sverige och att de skulle ha erfarenhet av att arbeta med 

villkorligt frigivna för att uppfylla inklusionskriterierna. Tre av respondenterna genererades 

genom snöbollsurval, detta eftersom de jobbade på samma frivårdskontor som respondenter 

som redan valt att delta i studien. Bryman beskriver snöbollsurval som att forskaren får 

kontakt med några få personer som kan passa för studien, dessa personer kan sedan 

förmedla ytterligare kontakter. 

 

Nio respondenter valde att delta i studien, en av dessa fick dock avboka intervjun samma dag 

på grund av sjukdom. Inget nytt intervjutillfälle bokades in med den personen eftersom 

studiens författare ansåg att det material som redan samlats in var tillräckligt för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Författarna valde även att inte använda två av de 

intervjuerna som genomfördes, detta beslut togs eftersom dessa saknade relevans då 

respondenterna inte arbetat med den valda målgruppen på väldigt länge. Respondenterna 

hade arbetat mellan två och 40 år inom kriminal- eller frivård, vid tillfället för intervjuerna 

arbetade de alla som handläggare på frivården. 

4.3 Datainsamling och genomförande 

Innan genomförandet av intervjuerna formulerades en intervjuguide (Se bilaga A), denna 

strukturerades upp utifrån bakgrundsfrågor, vilket Bryman (2011) beskriver som 
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grundläggande vid förberedelse av en intervju. Intervjuguiden bestod även av frågor vilka 

kategoriserades utifrån valda teman kopplade till studiens frågeställningar. Bryman beskriver 

vidare att det är fördelaktigt att använda sig utav en intervjuguide i semistrukturerade 

intervjuer eftersom det underlättar för den som intervjuar att hålla en röd tråd och komma 

ihåg vilka områden som intervjun ska behandla. Att använda sig av en semistrukturerad 

intervju i en studie medför möjlighet att ställa andra frågor än enbart de som formulerats i 

intervjuguiden ”... om intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt” (Bryman, 

s. 415). I den intervjuguide som formulerades till studien inkluderades även förslag på 

eventuella följdfrågor som kunde vara av relevans, utöver dessa kunde även andra följdfrågor 

ställas under intervjuernas gång. Kvale och Brinkmann (2014) kallar följdfrågor för 

andrafrågor, och beskriver att det ställer krav på att den som intervjuar aktivt lyssnar på 

respondenten. Detta för att kunna följa upp det respondenten säger med relevanta följdfrågor 

som passar studiens forskningsfrågor. I intervjuerna med respondenterna användes detta 

tillvägagångssätt aktivt för att underlätta för respondenterna att hålla sig till det valda temat.  

 

En pilotintervju genomfördes innan de faktiska intervjuerna hölls, personen som deltog i 

denna tillhörde dock ej den målgrupp som studien syftar till att undersöka. Trots detta 

gjordes pilotintervjun för att kunna säkerställa att frågorna som ställts i intervjuguiden är 

begripliga och berör det ämne studien syftar till att undersöka. Enligt Bryman (2011) är det 

viktigt att språket i intervjun passar respondenten, vilket en pilotintervju hjälper till att 

undersöka innan intervjuerna genomförs. Även om personen i fråga inte kunde svara på 

frågorna i egenskap av frivårdshandläggare, kunde denne berätta om frågorna var 

välformulerade. Detta tillvägagångssätt säkerställer att studien undersöker det den faktiskt 

ska undersöka, i och med detta ökar intervjufrågornas tillförlitlighet (Bryman, 2011). Bryman 

skriver vidare att fördelen med en pilotintervju är att intervjuaren får erfarenhet av 

forskningsmetoden och blir bekant med hur en intervju går till. En pilotintervju kan 

beskrivas som en möjlighet för den som intervjuar att öva på intervjuförfarandet innan mötet 

med den verkliga respondenten. 

 

För att nå ut till potentiella respondenter skickades ett mejl ut till olika frivårdskontor i 

Sverige, via ett mejlformulär på Kriminalvårdens hemsida. I mejlet beskrevs studiens syfte, 

vilken typ av respondenter som eftersöktes samt kontaktuppgifter till studiens författare. På 

detta mejl svarade en handläggare som arbetar på ett frivårdskontor i en mellanstor stad, och 

en intervjutid bokades in. Författarna besökte även ett frivårdskontor i mellersta Sverige för 

att lämna information om studien och dess syfte samt efterfråga fler respondenter, 

intervjutider med ytterligare två frivårdshandläggare bokades då in. Dessa erbjöd sig även att 

försöka få tag på fler respondenter till samma datum. När det var dags att genomföra 

intervjuerna hade de tidigare nämnda respondenterna fått tag på ytterligare två kollegor som 

kunde tänkas delta i studien, sammanlagt genomfördes alltså intervjuer med fem 

respondenter den dagen. 

 

Författarna ringde även Kriminalvårdens växel och blev kopplade till ett frivårdskontor i en 

kommun i mellersta Sverige, varpå en intervjutid bokades in med en respondent. Vid det 

tillfället övervägdes möjligheten att istället genomföra en telefonintervju, på grund av 

avståndet till kommunen. Dock beslutade författarna att en intervju på plats med 

respondenten är att föredra. När det var dags för intervjun ringde dock respondentens 

kollega och meddelade att hen var sjuk och att intervjun därmed behövdes ställas in, men att 

hen skulle kontakta oss när denne var tillbaka på jobbet. Även då diskuterades möjligheten 
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till att vid ett senare tillfälle genomföra en telefonintervju, personen i fråga hörde dock inte 

av sig. Detta ansåg författarna inte gjorde någonting eftersom det material som redan samlats 

in ansågs tillräckligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Genom privata 

kontakter kom studiens författare sedan i kontakt med en handläggare på ett frivårdskontor i 

en annan kommun i mellersta Sverige. Denne kontaktades via mejl, och en tid för intervju 

bokades in. Respondenten erbjöd sig även att höra om fler på dennes arbetsplats kunde 

tänkas delta. Ytterligare två frivårdshandläggare från detta frivårdskontor ställde upp på 

intervju. 

 

Intervjuerna genomfördes i två olika kommuner och intervjuerna hölls på respondenternas 

arbetsplats, alltså på frivårdskontor. I båda städerna hade respondenterna bokat ett separat 

rum, i vilket intervjuerna kunde genomföras. Detta säkerställer en miljö där intervjuerna 

kunde genomföras ostört, någonting som Bryman (2011) betonar som viktigt. Dels för att 

undvika buller och oljud vilket kan försvåra transkribering, men också för att respondenten 

ska uppleva sig kunna prata fritt och obehindrat kring ämnet utan risk för att någon kan höra 

vad denne säger. Studiens båda författare befann sig i rummet under alla intervjuer medan 

intervjupersonerna fick komma in en åt gången. Att intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplats är fördelaktig enligt Bryman eftersom det ger en förståelse av 

den miljö respondenten arbetar och befinner sig i, något som vidare kan “... underlätta 

tolkningen och förståelsen av det som personen i fråga berättar” (s. 420). Respektive intervju 

tog mellan 25 och 40 minuter. När intervjuerna genomfördes ställde en av författarna 

frågorna till respondenten, medan den andra förde anteckningar för att säkerställa att 

materialet skulle kunna användas även om ljudinspelningen inte skulle fungera. Denne 

kunde också ställa följdfrågor, likväl som den som intervjuade respondenten, och vara 

uppmärksam på om den som intervjuade fick med alla frågor och teman i intervjun. 

 

4.3.1 Litteraturgenomgång 

I studien används vetenskapliga artiklar som underlag för tidigare forskning kring området. 

Dessa har sökts efter i databasen Primo som är tillgänglig via Mälardalens Högskola. De ord 

som användes vid sökningen av artiklar är följande; parole, Sweden, ex-offenders, early 

release, Scandinavia och stigma. Att sökorden som användes är på engelska beror på att den 

första sökningen som gjordes, med samma ord fast på svenska, inte genererade några träffar. 

I och med detta togs beslutet att istället söka efter vetenskapliga artiklar skrivna på engelska 

men som berörde samma ämne. Detta gav fler sökresultat, utifrån vilka artiklarna sedan 

kunde väljas. Ett krav som ställdes på de artiklar som valdes var att de skulle vara 

expertgranskade, för att säkerställa hög kvalitet. Flertalet artiklar lästes igenom, och de som 

ansågs vara mest relevanta för studien och dess syfte valdes sedan ut.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

För att underlätta vid analysering av den insamlade empirin har intervjuerna transkriberats, 

detta skedde snarast möjligt efter att intervjuerna genomförts vilket Bryman (2011) 

rekommenderar. Kvale och Brinkmann (2014) menar att transkribering innebär att den 

muntliga diskursen transformeras till en skriftlig sådan. Bryman menar att transkribering av 
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de inspelade intervjuerna möjliggör att de sedan kan användas vid en tematisk analys. För att 

tematiskt analysera intervjuerna har dessa färgkodats utifrån de tre frågeställningarna som 

finns i studien, där varje frågeställning delades in i två delar. Strukturella faktorer delades in i 

arbete och bostad, sociala faktorer delades in i umgänge och stigmatisering medan de 

individuella faktorerna delades in i attityder och värderingar. Därefter kodades intervjuerna 

ytterligare en gång då flera teman uppkom under processens gång. Respektive tema blev 

tilldelat en egen färg för att på enklast vis kunna särskilja dem från varandra. Kvale och 

Brinkmann beskriver detta tillvägagångssätt vid kodning av intervjuer som en vital del i 

grundad teori, Bryman beskriver att denna typ av kodning enligt forskningsmetoden grundad 

teori kallas öppen kodning. 

4.5 Äkthet och tillförlitlighet 

Till skillnad från kvantitativa studier där forskningsmetoden bedöms utifrån kriterierna 

validitet och reliabilitet, används istället äkthet och tillförlitlighet som motsvarighet i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Dessa begrepp kommer därmed användas i följande 

avsnitt, eftersom denna studie har en kvalitativ ansats. 

 

Tillförlitlighet är ett begrepp Bryman (2011) delar upp i fyra kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt huruvida det är möjligt att styrka och konfirmera. Det 

sistnämnda benämns även som objektivitet. Bryman beskriver att hög trovärdighet ökar en 

studies tillförlitlighet, respondentvalidering är ett exempel på hur detta kan uppnås. Det 

innebär att de respondenter som deltagit i studien får läsa materialet och sedan bekräfta att 

forskaren beskrivit deras subjektiva upplevelser av verkligheten på ett korrekt sätt. 

Även genom att följa de forskningsetiska principerna kan trovärdigheten öka, studiens 

författare har tagit detta i beaktande genom att erbjuda respondenterna möjlighet att läsa 

resultatet för att säkerställa att redogörelsen för deras upplevelse är korrekt. Det andra 

kriteriet för att öka en studies tillförlitlighet är överförbarhet, ofta är kvalitativa studier 

kontextbundna och gör inte anspråk på att generalisera till större populationer, detta gör att 

studier av sådant slag generellt är svåra att replikera. Många gånger är kvalitativ forskning 

ostrukturerad och undersökningspersonerna, eller respondenterna i det här fallet, kan i hög 

grad påverkas av den som genomför studien. Detta är även aktuellt i denna studie. Dels är det 

svårt att replikera studien och få ett likadant resultat eftersom semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, alltså ställdes följdfrågor utifrån de ämnen respondenten pratade om, 

resultatet är därmed kontextbundet. Det tredje kriteriet som ingår i beskrivningen av 

tillförlitlighet är pålitlighet, vilket förklaras som den kvalitativa forskningens motsvarighet 

till det som inom kvantitativa metoder kallas reliabilitet, för att uppnå hög pålitlighet i 

studien kan forskaren noggrant beskriva de delar som ingått i forskningsprocessen, vilka 

beslut som tagits och motivera dessa. Genom att inkludera ett avsnitt i studien som beskriver 

det valda tillvägagångssättet, vilka bedömningar som behövts göra avseende etik och val av 

metod och motivera dessa kan pålitligheten öka. Elofsson (2005) skriver att reliabilitet som 

begrepp kan användas även i kvalitativ forskning, Mannheimer (2005) likställer begreppet 

med mätnoggrannhet. Forskning inom samhällsvetenskap går aldrig att uppnå total 

objektivitet i, däremot handlar det fjärde kriteriet om möjligheten att styrka och konfirmera 

om att forskaren ska säkerställa att hen “... agerat i god tro” (Bryman, s. 355). Detta innebär 

att forskaren inte medvetet påverkat studien och dess resultat utifrån egna, subjektiva 

värderingar. 
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Bryman (2011) skriver att begreppet äkthet kan användas för att bedöma vilka konsekvenser 

generellt som studien kan medföra. Detta listas utifrån följande fem kriterier; rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet. Det förstnämnda, rättvis bild, handlar om huruvida studien rättvis redogör för 

de åsikter och uppfattningar som återfinns i undersökningsgruppen, ontologisk autenticitet 

handlar sedan om studien kan ge undersökningspersonerna stöd i att förstå den sociala 

kontext de befinner sig i. Det tredje kriteriet, pedagogisk autenticitet, berör deltagarnas bild 

av hur andra personer i samma kontext upplever saker, och hur denna bild kan utvecklas. 

Katalytisk autenticitet används sedan som begrepp för att bedöma om undersökningen på 

något sätt bidragit till att undersökningspersonerna kan förändra kontexten och situationen 

de befinner sig i, varpå taktisk autenticitet sedan handlar om ifall studien kunnat bidra till att 

undersökningspersonerna fått de verktyg som behövs för att göra nödvändiga förändringar. 

4.6 Etiskt ställningstagande 

Innan genomförandet av intervjuer fylldes en blankett för etisk egengranskning i tillsammans 

med handledaren (Se bilaga C). Eftersom studien ej undersöker något område eller 

inkluderar undersökningspersoner på sådant sätt att etiska ställningstaganden är 

nödvändiga. Exempelvis så deltar varken barn under 15 år i studien, och ingen form av 

fysiska ingrepp på undersökningspersonerna genomförs, om så hade varit fallet hade en 

bedömning av etiska aspekter varit av större vikt. Dessutom förhåller studiens författare sig 

till de forskningsetiska principerna, vilka Bryman (2011) beskriver är nyttjande-, 

information-, konfidentialitets- och samtyckeskraven. Respondenterna informerades om 

dessa principer eftersom de i samband med deltagandet blev tilldelade ett missivbrev (Se 

bilaga B) där dessa inkluderats. Missivbrevet beskriver de rättigheter respondenten har, vilka 

även studiens författare behöver förhålla sig till. Om respondenterna godkände det som stod i 

missivbrevet fick de signera med namn, ort och datum. Intervjupersonerna fick även välja 

både tid och plats för intervjun, för att de skulle känna sig så trygga som möjligt i sitt 

deltagande. 

 

Respondenterna som deltog i studien informerades skriftligt via mejl, och sedan muntligt vid 

intervjutillfället, om syftet med studien samt vilket tillvägagångssätt som ska användas. I och 

med detta uppfylldes informationskravet. De respondenter som korrespondens via mejl ej 

förekommit med fick enbart information om syftet och tillvägagångssättet vid 

intervjutillfället. Eftersom samtliga respondenter fick information om att deltagandet i 

studien är fullkomligt frivilligt samt att de muntligt fick lämna samtycke gällande att 

intervjuerna spelades in med röstinspelningsfunktion på mobiltelefon, så uppfylldes även 

kravet på samtycke. Att spela in intervjuer underlättar när materialet sedan ska analyseras, 

en nackdel däremot förklarar Bryman (2011) kan vara att respondenterna påverkas av det 

faktum att intervjun spelas in. De kan känna sig oroliga eller bli väldigt självmedvetna 

gällande vad de väljer att yttra. Eftersom denna studie inte krävde att känsliga frågor skulle 

besvaras, och att respondenterna deltog i intervjun i egenskap av sin yrkesroll, ansågs 

fördelarna överväga nackdelarna med att spela in en intervju. Efter genomförda intervjuer 

har materialet hanterats på ett konfidentiellt sätt i och med att namn och städer som nämns i 

intervjuerna har avidentifierats i samband med transkribering samt att respondenterna har 

blivit tilldelade fiktiva namn i studien. Nyttjandekravet uppfylls då materialet endast 
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kommer att användas till denna studie och sedan makuleras. Deltagarna i studien kommer 

dessutom att få ta del av den färdiga uppsatsen, om de så önskar. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras resultatet från åtta intervjuer som hölls var för sig med Charlie, 

Kim, Johanna, Lisa, Karl och Johan. Däremot användes enbart sex av dessa i studien, vilket 

förklaras närmre i avsnitt 4.2 – Urval. Resultatet presenteras nedan utifrån följande teman; 

strukturella, sociala och individuella faktorer som påverkar återanpassningen. Respektive 

tema analyseras sedan i relation till tidigare forskning samt valda teorier; ekologisk 

systemteori, stämplingsteori samt avvikelsesprialen. 

 

Respondenterna beskriver att villkorlig frigivning innebär att en person som blivit dömd för 

ett brott och suttit inne på anstalt i de allra flesta fall sitter två tredjedelar av strafftiden, 

undantaget är om den utdömda strafflängden är kortare än en månad. Den sista tredjedelen 

är personen villkorligt frigiven och då tar frivården ett beslut om huruvida individen behöver 

övervakning eller inte. Charlie säger att i de fall där ett övervakningsbehov anses finnas ska 

individen regelbundet, under ett års tid, ha kontakt med frivården. Om övervakning däremot 

inte bedöms behövas blir personen ändå frigiven efter att ha avtjänat två tredjedelar av 

strafftiden, om inte särskilda skäl gör att frigivningsdatumet förflyttas och tiden på anstalt 

därmed förlängs. Johanna berättar att övervakningen under tiden personen är frigiven med 

villkor dels sker genom så kallade handläggarsamtal, men i vissa fall också genom de olika 

program frivården kan tillhandahålla. Syftet med dessa insatser är att individerna ska 

återanpassas till samhället, detta för att på sikt uppnå frivårdens huvudsakliga mål, vilket är 

att minska risken för återfall i brott. 

 

5.1 Strukturella faktorer som påverkar återanpassningen 

Faktorer som påverkar en villkorligt frigiven persons återanpassning till samhället förklaras 

bland annat vara huruvida denne har en sysselsättning, i form av exempelvis arbete eller 

utbildning, eller inte. En annan viktig faktor som spelar in är om personen har en stabil 

boendesituation. Lisa beskriver att det kan vara svårare för en individ som suttit på anstalt 

att få ett boende och poängterar att det är av stor betydelse att arbetet med att hitta en 

bostadslösning påbörjas så snart som möjligt, gärna redan under tiden personen sitter på 

anstalt. Johan beskriver att det är en skyddsfaktor för den villkorligt frigivna att ha en 

sysselsättning efter anstaltstiden för att minimera risken för att individen faller tillbaka i ett 

kriminellt beteende. Vidare berättar Johan att en dömd persons möjligheter att få en 

sysselsättning efter fängelsestraffet kan främjas genom att interner redan under anstaltstiden 

har möjlighet att studera till en yrkesexamen. De kan till exempel ta svetslicenser eller bli 

utbildade inom bygg och anläggning, för att sedan komma ut i praktik eller arbete under sin 

villkorliga frigivning. Förutsättningar för att studera under tiden på anstalt har funnits länge, 

men det är inte förrän de senaste åren det har blivit en skolorganisation där individerna får 
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faktiska betyg. Karl uppger att om det framkommer i den verkställighetsplan som alla 

intagna har, att den enskilde har ett behov av stöd i arbetssökande kan kontakt med 

Arbetsförmedlingen etableras. Första kontakten sker redan under anstaltstiden, för att 

optimera det stöd individen kan få när denne söker arbete. 

 

Respondenterna beskriver att de för att arbeta med villkorligt frigivnas arbetslöshet och brist 

på sysselsättning har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, där en särskild 

arbetsförmedlare tillhandahålls. Denne arbetar specifikt med frivårdens klienter och har 

särskild kunskap kring personer som avtjänat straff och suttit på anstalt, arbetsförmedlaren 

har dessutom vetskap om vilka problem som en tidigare dömd person kan möta när denne 

ska söka arbete. Respondenten Johanna berättar att arbetsförmedlaren bland annat arbetar 

för att underlätta för individens jobbsökande genom att de person som har suttit på anstalt 

blir tilldelad en särskild kod i sin arbetssökarprofil.  

… för har man suttit i fängelse kan man på Arbetsförmedlingen få en kod […] blir 

som en slags handikappskod fast man inte är handikappad men det blir typ så att 

man lättare kan komma ut i jobb och arbetsgivarna som den här 

arbetsförmedlaren vänder sig till vet om att okej det här är en kille eller tjej som 

har problem (Johanna).  

Denna kod ska fungera underlättande för den arbetssökande eftersom den ska matcha 

individen med arbeten där en kriminell bakgrund inte spelar så stor roll. Potentiella 

arbetsgivare har också både kunskap och vetskap om att personen i fråga har en kriminell 

bakgrund, och vet vad detta kan innebära. Respondenten Karl beskriver att klienter uttrycker 

att de aldrig har chans till att få ett jobb, framför allt inte ett jobb där arbete med människor 

förekommer. Detta i och med att flertalet arbetsgivare nu för tiden begär ut utdrag ur 

belastningsregistret. Samma respondent menar även att klienterna uttrycker att de inte tror 

att arbetsgivaren ens kommer att läsa deras arbetsansökan, eftersom de i vissa fall har ett 

belastningsregister som påvisar den tidigare kriminellas förflutna. 

 

Både det faktum att det råder bostadsbrist och att hemlöshet är ett problem för många när de 

friges från anstalt påverkar i hög grad individers återanpassning till samhället. Frivården har 

inte själv några faktiska bostäder att erbjuda till de som blivit frigivna, istället får de hänvisa 

klienter som står utan bostad att kontakta socialtjänsten i den angivna kommunen. Det 

socialtjänsten då kan göra är att, i vissa fall, hjälpa till med akuta bostadslösningar. Utöver 

detta kan de stötta finansiering av en boendelösning genom exempelvis ekonomiskt bistånd. 

Alla respondenter nämner däremot att det inte ingår i frivårdens huvudsakliga uppdrag att 

ordna med bostad till klienter. De beskriver även att bostadssökandet många gånger kan 

försvåras för klienter som har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. 

Respondenten Charlie berättar att om en klient saknar bostad så påverkar det inte bara 

dennes återanpassning till samhället, det har även en inverkan på det arbete som frivården 

ska göra tillsammans med klienten för att minska risken för återfall i brott. En anledning till 

detta är att en klient som inte har ett stadigt boende kan uppleva att boendefrågan bör 

prioriteras i första hand, och kan då vara svår att motivera till att arbeta med att bryta den 

faktiska kriminaliteten. För klienter som har varken någon särskild problematik, i form av 

exempelvis missbruk, eller psykiatriska svårigheter återstår enbart alternativet att söka 

boende på egen hand likt alla andra i samhället. Respondenten Lisa uppger att det frivården 

kan göra för att underlätta bostadssökandet är att skriva ut en lista över vilka hyresvärdar 

som finns i den angivna kommunen och sedan motivera klienten till att på egen hand söka 

bostad.  
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Då är det som du eller jag skulle sakna boende. Då ska man ställa sig i bostadskö 

eller vända sig till en privat hyresvärd eller köpa en bostad […] Vi kan 

uppmuntra, skriva ut en lista på hyresvärdar och ge i princip och det kan kännas 

lite tråkigt. Här har du en lista på hyresvärdar i Sörmland. Lycka till (Lisa). 

Vidare beskriver Lisa att det är möjligt att ett kriminellt förflutet kan försvåra när individen 

ska söka bostad, speciellt om denne vänder sig till privata hyresvärdar. Även om inte den 

kriminella bakgrunden i sig utgör problemet och det inte framgår att personen tidigare blivit 

dömd kan problem istället uppstå i de fall där privata hyresvärdar begär exempelvis två-tre 

månadshyror i förskott. Att spara ihop sådana summor pengar under tiden ett fängelsestraff 

avtjänas är för de allra flesta svårt, eftersom en person som arbetar under sin anstaltstid 

tjänar ungefär 13 kronor i timmen. 

  

Krami är ett program som utgör ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 

och socialtjänsten. Målgruppen för de som kan ha Krami som insats är personer upp till 35 

år, och arbetet sker i grupper om åtta personer. Respondenten Johan beskriver att personer 

som är aktuella för Krami går en introduktion på tre-fyra veckor, där första målet är att ta 

reda på hur höga skulder personerna har, vad de vill jobba med, vad de jobbat med innan och 

liknande. De blir, i samband med detta, även inskrivna både på socialförvaltningen och 

Arbetsförmedlingen, och sedan görs en planering för hur det vidare arbetet ska fortlöpa. 

Genom Krami går det att få en praktikplats, där den frigivne ges möjlighet att få komma ut i 

arbetslivet. Karl säger att planeringen för Krami kan ske redan när individen sitter på anstalt, 

så arbetet kan påbörjas så snart personen friges. En person som går Krami får bland annat 

utveckla sina kunskaper i att utforma ett bra CV, jobba på sitt personliga brev och även annat 

stöd som kan vara till nytta när individen ska söka arbete, berättar respondenten Charlie. 

Charlie, tillsammans med Karl och Kim, anser Krami vara en bra insats där samarbetet 

fungerar väl. 

5.1.1 Analys 

Ett flertal av respondenterna är eniga om att både arbete och bostad är faktorer som spelar 

stor roll när det kommer till återanpassningen för personer som blivit villkorligt frigivna. 

Trots detta arbetar frivården inte mycket med varken sysselsättning eller bostadssituationen 

för de personen som nyligen blivit frigivna utan istället hänvisar de vidare till andra 

myndigheter, företag och organisationer i samhället. Mycket av arbetet går därmed istället ut 

på att arbeta med andra aktörer. Ett program frivården tillhandahåller, vilket bygger på 

samverkan, är Krami, där samarbetar Kriminalvården (och då även frivården) med både 

socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Dock är Krami inte till för alla, målgruppen är enbart 

person upp till 35 år. Både Brown (2004) och Griffiths m. fl. (2015) resonerar kring vikten av 

att flera faktorer är fungerande i den enskildes liv för att återanpassningen ska optimeras. 

Exempel på detta återfinns i det samarbete Krami utgör eftersom insatsen både stöttar 

ekonomiskt, men också genom att kunna anordna en sysselsättning. Det går att resonera 

kring huruvida ännu fler aspekter hade kunnat inkluderas i samarbetet för att i ännu högre 

grad främja återanpassningen. Däremot går det att utifrån den ekologiska systemteorin tolka 

det som att stöd i arbete och ekonomi kan generera möjligheter till även bostad, eftersom 

teorin beskriver att alla delar i ett system hela tiden påverkar varandra.  

 

Arbetet med att anpassa en dömd person till samhället bör påbörjas tidigt, redan på anstalt, 

för att sedan fortgå under övervakningsåret, berättar Karl. Griffiths m.fl. (2007) för liknande 
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resonemang i sin forskning. Att redan på anstalt börja förberedas för livet i frihet ökar 

möjligheterna för att anpassningen ska bli lyckosam och det underlättar även för den 

enskilde att komma in i ett nytt sammanhang. Enligt Bronfenbrenner (1979) behöver varje 

individ ett välfungerande socialt liv som är både stabilt och tillfredsställande på olika nivåer, 

det vill säga de olika delarna som beskrivs i det ekologiska systemet. Makronivån, vilket 

innefattar jobb eller annan sysselsättning samt bostad, spelar en avgörande roll för att 

individen ska finna stabilitet i det sociala livet. 

  

Huruvida en individ har utbildning och arbetslivserfarenhet eller inte spelar stor roll när det 

är dags att söka arbete. Brown (2004) skriver att personer som suttit i fängelse många gånger 

saknar relevant utbildning, respondenten Johan förklarar dock att det på svenska anstalter 

finns möjlighet att studera. Det finns en faktisk skolorganisation som möjliggör för intagna 

på anstalten att utbilda sig och få en yrkesexamen. Johan förklara vidare att en individ som 

tagit en yrkesexamen under tiden denne suttit på anstalt har större möjlighet vid 

jobbsökande än de som helt saknar utbildning. Trots detta framkommer i flertalet intervjuer 

att personen som suttit på anstalt riskerar att bli stämplade när de söker jobb, någonting 

även Ahmed och Lång (2017) konstaterar och skriver att dessa personer blir stämplade för att 

arbetsgivaren har förutfattade meningar om dömda personer. Respondenten Karl bekräftar 

detta och förklarar att hans klienter upplever att det knappt är värt att söka ett jobb, eftersom 

arbetsgivaren överhuvudtaget inte kommer läsa ansökan på grund av att det finns en 

kriminell bakgrund. Att individer stigmatiseras förklarar Goffman (2014) beror på att vissa 

attityder eller individer anses som icke önskvärda av samhället, därmed inte heller av 

potentiella arbetsgivare. Arbetsgivarna kan i stor utsträckning välja bort en arbetsansökan 

direkt när denne ser att det är en lucka i personens CV eller att belastningsregistret inte är 

tomt, utan att ge arbetssökaren en chans att överhuvudtaget förklara sig. Powell och Young 

(2015) beskriver ett resultat i sin forskning liknande detta fenomen. Arbetsgivaren stämplar 

då individen utifrån dennes virtuella sociala identitet, alltså den omedvetna kategorisering 

som arbetsgivaren gör av den enskilde, och inte hur personen i fråga faktiskt är. Den frigivne 

får enligt Johanna en kod i sin arbetssökarprofil som syftar till att “matcha” klienterna med 

arbetsgivare som har kunskap och vetskap om att det finns en kriminell bakgrund. Detta 

tillvägagångssätt kan enligt Goffman beskrivas som stigmatiserande, eftersom det 

kategoriserar individen att ge denne en kod. Stigmatisering beskrivs som att personen hela 

tiden bär med sig stämplingen. Att genom Arbetsförmedlingens datorsystem kodas som en 

person som blivit frigiven från anstalt kan anses utgöra en stämplande funktion. 

 

Griffiths m.fl. (2007) beskriver vikten av att olika myndigheter har ett fungerande samarbete 

med varandra kring frigivnas återanpassningsprocess. De menar att sådana samarbeten 

många gånger inte fungerar som tänkt, vilket direkt påverkar individens återanpassning. 

Respondenterna Charlie, Karl och Kim beskriver däremot frivårdens samarbete med andra 

myndigheter, i form av bland annat insatsen Krami, som välfungerande och att det ger bra 

effekt i klienters återanpassning. Krami går till viss del att jämföra med det 

övergångsjobbsprogram som Valentine och Redcross (2015) beskriver i sin studie. Trots att 

personer som är aktuella för Krami inte blir tilldelade en arbetsplats, kan de få stöttning i 

jobbsökandet vilket även Valentines och Redcross övergångsjobbsprogram kunde bistå med. 

Enligt respondenten Johan kan Krami däremot hjälpa till att ordna praktikplatser, som i sin 

tur kan leda till jobb. 
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5.2 Sociala faktorer som påverkar återanpassningen 

När en person som tidigare suttit på anstalt ska återanpassas till samhället efter att ha 

avtjänat sitt straff kan ett flertal olika sociala faktorer spela in i huruvida anpassningen 

kommer bli lyckad eller inte. Respondenterna är överens om att välfungerande sociala 

relationer är en förutsättning för att förhindra att en klient återfaller i brott. Både Charlie och 

Karl betonar att familjen har en betydande roll i den tidigare dömdes rehabilitering. Om en 

klient lever i en familj som är dysfunktionell och ingen av familjemedlemmarna har en 

välfungerande livssituation kan detta bidra till att klienten får svårare att återigen anpassas 

till samhället, menar respondenterna Johanna och Lisa. Ytterligare en social faktor som 

bedöms vara av vikt i individens återanpassning till samhället är den enskildes 

umgängeskrets, alltså huruvida personen i fråga har ett prokriminellt umgänge eller inte. En 

del respondenter beskriver att ytterligare en faktor som kan påverka utgången av den sociala 

återanpassningen är om individen stämplas eller stigmatiseras av samhället, eller inte. 

Majoriteten av respondenterna anser en utmaning för återanpassningsprocessen finns i att 

undvika att klienterna återgår till det prokriminella umgänge de hade innan tiden på anstalt. 

 

Respondenten Charlie beskriver att anledningen till detta är att prokriminella 

umgängeskretsar är en kriminogen faktor och även drivfaktor till att fortsätta en kriminell 

livsstil. Kim beskriver att frivårdshandläggaren, tillsammans med klienten, jobbar med att 

kartlägga individens umgängeskrets och kategoriserar sedan in umgänget i positiva och 

negativa personer i omgivningen, med förhoppning om att klienten ska inse att umgänget 

påverkar om denne kommer fortsätta ha ett kriminellt beteende eller inte. Johanna menar att 

det inte enbart hjälper att en person med ett prokriminellt beteende flyttar till en annan stad, 

då denne med stor sannolikhet kommer att börja umgås med likasinnade även där. För att 

bryta mönstret behöver handläggarna arbeta motiverande för att klienterna ska upprätthålla 

relationer där det inte förekommer prokriminellt beteende. Detta görs bland annat genom att 

arbeta med beteendesekvenser, en metod som kommer från Krimstics, för att se vilka i 

klientens umgängeskrets som är medverkande när ett kriminellt handlande äger rum. På så 

vis får klienten förståelse för vilka personer som påverkar denne på ett negativt sätt och kan 

sedan ta ställning till huruvida dessa personer kommer leda klienten närmre eller längre bort 

från det individuellt satta målet. 

  

En del handläggare på frivården upplever inte att stigmatisering medför problem för 

klienterna, andra menar däremot på att det gör det och att klienterna påverkas negativt av att 

bli stämplade och stigmatiserade. De klienter som har begått ett brott av allvarlig karaktär, 

exempelvis av sexuell art, eller ett brott som fått stor uppmärksamhet i media, lider i större 

grad av stigmatisering än övriga kriminella. Flera respondenter menar på att det klientel som 

har begått sexualbrott, våldsbrott eller rent utav dödat en annan människa upplever mer 

stigmatisering från samhället, “Att det skrivits mycket i media, och sociala medier [...] och 

Flashback och sånt där [...] då vet han ju nästan att det tar ju inte lång tid innan mitt namn 

eller mitt foto finns ute” (Johan). Däremot menar Karl att många av klienterna har stått 

utanför samhället under en större del av sitt liv och att det är därför stigmatiseringen 

förekommer, inte enbart på grund av den faktiska brottsliga handlingen. Kim, vars klientel 

består till mestadels utav ungdomar upp till 25 år, upplever att det inte förekommer någon 

direkt stigmatisering av klienterna. Snarare upplever respondenten att ungdomar får status, 

högre rang, i sin prokriminella umgängeskrets av att ha suttit på anstalt, eftersom det ofta 

krävs ett relativt grovt brott för att en ungdom ska bli dömd till ett fängelsestraff. 

Anledningen till detta, tror Kim, beror på att en ungdom inte upplever konsekvenser i samma 
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utsträckning som en person i högre ålder som begår brott. Ungdomarna har oftast inte 

etablerat ett liv på samma sätt som en 40-årig person har gjort, och vet därmed inte vad 

denne kan gå miste om. 

  

De insatser frivården har som syftar till att främja den sociala återanpassningen beskriver en 

av respondenterna bland annat består av lekmannaövervakare. Lekmannaövervakaren är en 

välfungerande person som kan finnas där för klienten och stötta denne med allt i från 

myndighetskontakter till att bryta isolering, och på så vis vara en positiv social relation till 

klienten. Detta uppger en av respondenterna fungera bra, men denne beskriver även att det 

inte är lika förekommande som det varit tidigare. Detta beror på att frivården har blivit ett 

mer kontrollerande organ än det tidigare varit. Om handläggaren däremot ser att 

lekmannaövervakare kan ge en positiv effekt på, och gynna den tidigare kriminellas 

återanpassningsprocess när det kommer till de sociala faktorerna, använder de sig utav 

dessa, berättar Lisa. 

Men nu har våran kontrollfunktion ökat så kraftigt så nu tillsätter vi bara 

lekmannaövervakare om det faktiskt finns ett riktigt behov av en socialt 

fungerande person i sin närhet och det är många klienter som har det, men 

eftersom dom träffar oss så himla ofta så är dom inte jättesugna på o träffa en 

främling till så vi måste verkligen jobba med o motivera och vägleda till varför 

skulle det vara så härligt att ha en lekmannaövervakare (Karl). 

Klienterna kan även medverka i något av de program frivården har och därigenom skapa nya 

sociala relationer med personer som har samma typ av problematik som de själva har. Johan 

menar att dessa typer av positiva relationer även går att finna i andra sammanhang än 

frivårdens program, exempelvis på sådana kan vara Anonyma Alkoholister för personer som 

har alkoholproblematik. 

5.2.1 Analys  

Respondenterna beskriver att frivården arbetar med sociala faktorer genom att ändra 

klienternas attityder och värderingar, med syftet att motverka prokriminella sådana. Mycket 

av arbetet går även ut på att klienten ska se över vilka personer i dennes umgänge som 

upprätthåller det prokriminella beteendet. Frivården har en del insatser som kan underlätta 

individens sociala återanpassning; lekmannaövervakare och program är exempel som 

respondenterna i studien lyfter upp. En av respondenterna beskriver att klienten genom att 

medverka i program kan möta andra personer i liknande situation och skapa sociala 

relationer till dessa. Utifrån det faktum att frivården uttrycker sig främja välfungerande 

sociala relationer kan detta anses kunna vara kontraproduktivt. Likväl som att de kan stötta 

varandra i återanpassningsprocessen finns även en risk för att personerna påverkar varandra 

negativt och risken för att återfalla i brott istället ökar. Detta skulle då innebära att 

återanpassningen inte lyckats, och insatsen har fått motsatt effekt. Att använda sig utav 

lekmannaövervakare för att främja den sociala återanpassningen kan utifrån systemteorin 

förklaras som att individen ingår i ett mikrosystem där lekmannaövervakaren blir en socialt 

välfungerande del av systemet. Det ekologiska perspektivet förklarar vidare att systemen hela 

tiden omformas och förändras av varandra, alltså kan den villkorligt frigivna gynnas av att ha 

en välfungerande person utan prokriminella värderingar i dennes omgivning om en sådan 

annars saknas.  
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En viktig del i återanpassningen för en individ som suttit på anstalt är dennes sociala 

relationer, detta beskriver bland annat Celinska (2008) och menar då att familjen är av 

betydande roll för individen. Detta betonar även Teater (2010) som genom ekologisk 

systemteori förklarar att om positiv samhörighet existerar mellan individen och familjen kan 

individen känna sig trygg, i och med detta blir familjen en viktig del för återanpassningen. 

Respondenterna Charlie och Johanna säger även i intervjuerna att den enskildes relation till 

familjen, samt huruvida familjen är välfungerande eller inte, i hög grad kan påverka hur väl 

återanpassningen lyckas. Johanna och Lisa uppger att om individen lever i en dysfunktionell 

familj kan det påverka återanpassningen negativt, någonting som också Brown (2004) 

nämner i sin forskning. Detta kan förklaras genom ekologisk systemteori, där det beskrivs att 

om samhörigheten mellan individen och familjen istället är negativ, kan det skapa stress hos 

individen (Teater). 

 

Respondenterna är inte helt ense om huruvida personer som blivit dömda stämplas och 

stigmatiseras eller inte, dels i sina sociala relationer men också av samhället. Enligt Johan 

upplever personer som begått brott av särskilt allvarlig karaktär sig ofta som stämplade, 

exempel på sådana brott beskriver han kan vara sexualbrott, våldsbrott eller mord. En 

parallell går att dra till Goffmans (2014) resonemang om att personer som av samhället 

stämplas som farliga eller onda i högre grad riskerar att stigmatiseras, när en person 

stigmatiseras bär de med sig den tilldelade stämpeln hela tiden. Att en person stämplas kan 

enligt Goldberg (2010) leda till att dennes självbild försämras, och att personen anammar ett 

än mer destruktivt och normbrytande beteende som en reaktion på den initiala stämplingen. 

Detta gör i sin tur att personen stämplas, och stigmatiseras, ännu mer. Allt detta till den grad 

att personen själv internaliserar stigmat och börjar identifiera sig med den stämpling som 

föranlett stigmatiseringen. Respondenten Kim menar däremot att det är personer som är 

äldre och suttit på anstalt som i högre grad påverkas negativt av stämpling, medan unga 

personer som begår brott upplevs få högre status bland sitt umgänge. En del personer, 

framförallt unga brottslingar, blir tillfredsställda med sin kriminella karriär eftersom den 

subkultur som de tillhör är välfungerande och uppmuntrar ett sådant beteende. Den sociala 

miljön kan ge stora möjligheter till att få en bra ekonomi, position och status bland sina 

jämlikar. Detta kan förklaras enligt Bronfenbrenners (1979) systemteori som att individens 

brottsliga livsstil föraktas av samhället, alltså i makrosystemet, men inte på mikro- och 

mesonivå där individen har ett aktivt liv i sin umgängeskrets och subkultur. I mikrosystemet 

finner individen bekräftelse, vilket genereras som följd av det kriminella beteendet. Även om 

en person i en kontext stämplas som kriminell och på grund av detta blir stigmatiserad och 

får negativa konsekvenser, kan denne få hög social status i en annan kontext. 

 

Det finns även de frivårdshandläggare som menar att de tidigare dömda inte blir stämplade 

eller stigmatiserade överhuvudtaget, Johanna förklarar till exempel att det snarare är 

individen själv som upplever sig vara stämplad. Oavsett huruvida personen blir stämplad 

eller inte, menar Bronfenbrenner (1979) att individens subjektiva upplevelse spelar stor roll. 

Detta innebär att om individen upplever sig stämplas i sina sociala relationer (mikrosystem) 

eller av samhället (makrosystem), så väger det tungt, även om det inte är objektivt sant. 

Enligt ekologisk systemteori sker hela tiden ett samspel mellan individen och dennes miljö 

och de båda påverkar varandra, en person som stämplas av samhället (eller upplever sig 

stämplad) kan påverkas av detta, och den reaktion stämplingen medför påverkar i sin tur 

samhället. Även här blir Goldbergs (2010) avvikelsespiral relevant eftersom den beskriver 

detta samspel mellan individen och miljön utifrån att individen initialt blir stämplad. 



 

23 

 

5.3 Individuella faktorer som påverkar återanpassningen 

De faktorer på individnivå som kan påverka återanpassningen handlar till stor del om de 

egna attityder och värderingar som individen har. Om den enskilde har prokriminella 

värderingar som uppmuntrar till en kriminell livsstil kan detta påverka återanpassningen 

negativt. Även individens självkänsla och självbild menar respondenterna spelar in i hur 

arbetet med att förändra attityder och värderingar fortskrider. Självkänslan kan påverka 

individens tankar om huruvida denne är förmögen att förändras eller inte, respondenten 

Johanna beskriver att en klient med låg självkänsla kan ha “... låg tilltro till att jag klarar av 

det”. Även Kim förklarar att den enskildes självbild och självkänsla påverkar hur personen 

ser på sig själv och andra, samt att det för många klienter är synen på de själva som brister. 

Respondenten berättar vidare att många har svårt att se det egna värdet, vilket påverkar 

återanpassningen på så sätt att de lätt återgår till kriminalitet. Kim exemplifierar detta 

genom att förklara att personer ibland jobbar på uppdrag för andra utan att tänka på vilka 

konsekvenser det kan medföra för denne själv, eller att personer lätt bortförklarar den 

kriminella livsstilen. 

Man jobbar liksom, får uppdrag från andra och det är inte så viktigt vad jag 

tycker, jag är kanske jätterädd o göra det här men jag är så rädd för honom, 

alltså jag måste det eller jag står i skuld och att jag inte är värd nått bättre än att 

göra det här (Kim). 

Ännu en påverkansfaktor gällande återanpassningen är klientens stämpling och 

stigmatisering av sig själv, Johanna beskriver att en del klienter upplever att det “står 

kriminell i pannan på de”, enligt respondenten stämplar klienterna genom detta tankesätt sig 

själva mer än vad samhället stämplar dem. Kim uppger att frivården är tillmötesgående 

gällande individer som upplever att de stämplas av samhället, dels kan övervakningstiden ske 

i en annan ort, men klienten kan också få komma till frivården på sådana tider då risken för 

att denne ska stöta på personer som vet vilket brott denne begått är lägre. Detta är en åtgärd 

som frivården kan ta vid för att klienten inte ska behöva uppleva de negativa konsekvenser 

stigmatisering kan medföra. 

  

Frivårdens huvudsakliga uppdrag beskriver Karl är att minska risken för att klienter 

återfaller i brott, vilket de gör genom samtalsmetoder grundade i KBT som syftar till att 

förändra attityder och värderingar hos personer som blivit dömda. Respondenterna Charlie, 

Karl och Kim berättar att frivården i hela Sverige arbetar utifrån en och samma modell, som 

heter Krimstics, där huvudfokuset är just att förändra attityder och värderingar. En av 

samtalsmetoderna inom Krimstics fokuserar på att ta reda på vilket förhållningssätt klienten 

har till sig själv, men även till andra människor. Denna samtalsmetod kategoriserar 

individens tankesätt utifrån fyra olika färger, där vardera färg får representera en sorts 

tankesätt. Ett grönt beteende, vilket är det optimala, innebär att personen anser att både den 

själv och andra personer är viktiga. Ett blått beteende innebär istället att andra personer är 

viktiga, medan individen själv istället är oviktig. Om individen däremot anser att den själv är 

viktig, men att andra personer inte är viktiga så kännetecknar det ett rött beteende. Det sista 

beteendet beskriver respondenterna som apatiskt, och förklarar att det innebär att varken 

personen själv eller andra är viktiga, detta förhållningssätt kategoriseras som färgen lila. 

Under övervakningsåret får klienten sedan möjlighet att känna igen och kategorisera sitt 

beteende i olika situationer utifrån de fyra färgerna, samt analysera vilka konsekvenser som 

olika typer av beteenden kan medföra i situationer individen möter. Målet är att klienten ska 

förstå vilket beteende och förhållningssätt som kan hjälpa denne att nå de individuella mål 
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som är uppsatta för övervakningsåret. Enligt Johanna är det lätt att få in klienten i 

tankesättet kring färger, “... eftersom det är icke-dömande…” och “...generaliserat…” sätt att 

prata om saker som kan vara svåra. 

  

Inom modellen för Krimstics finns även en samtalsmetod som respondenterna berättar 

kallas för beteendesekvenser. Metoden syftar till att, tillsammans med klienten, förstå vilket 

beteende den enskilde har i vissa situationer, samt vilka konsekvenser ett sådant beteende 

kan medföra. Respondenten Charlie berättar att beteendesekvenser bland annat kan göras 

gällande brottet personen blivit dömd för, alltså att frivårdshandläggaren tillsammans med 

klienten går igenom brottet steg för steg och analyserar vilka personer som var med när 

brottet begicks, vilken typ av beteende klienten själv hade i samband med brottet och 

slutligen vilka konsekvenser brottet egentligen fick. Vidare berättar Charlie att diskussioner 

sedan förs med klienten om vilka konsekvenser ett annat beteende istället hade kunnat 

medföra, och vilka individuella mål klienten har som de ska arbeta för att uppnå. Han 

beskriver även att arbetet med att förändra attityder och värderingar till stor del går ut på att 

få klienten att förstå vilka risker som en kriminell livsstil och ett prokriminellt beteende och 

nätverk kan medföra. 

 

5.3.1 Analys 

Schartmueller (2018) menar att det svenska fängelsestraffet syftar till att vara en 

rehabiliterande åtgärd vilket gör att individens attityder, beteende och värderingar spelar 

stor roll i hur återanpassningen till samhället efter tiden på anstalt fungerar. Respondenterna 

är eniga om att deras huvudsakliga mål är att arbeta med just attityd- och 

värderingsförändringar, vilket de gör genom KBT-samtalsmetoder utifrån modellen 

Krimstics. Även Brown (2004) menar att individens egna beteende påverkar 

återanpassningsprocessen, om personen i fråga inte är förmögen att förändra beteendet som 

denne hade innan tiden i fängelset, och som även förorsakade kriminaliteten, kan det 

resultera i att arbetet med återanpassningen riskerar att misslyckas. Frivården i Sverige 

arbetar bland annat med metoden beteendesekvenser för att individen ska få insikt i vilka 

konsekvenser det egna beteendet medför, samt hur detta kan förändras för att personen ska 

nå sina individuella, långsiktiga mål. Teater (2010) skriver att ett sätt för individen att 

förändra förhållandet mellan sig själv och miljön är att själv förändras så att miljöns krav på 

individen uppnås, exempel på detta går att finna i respondenternas svar om att klienternas 

attityder och värderingar på sikt ska förändras till sådana som inte uppmuntrar kriminellt 

beteende. Detta eftersom frivårdens huvudsakliga mål med arbetet är att minska risken för 

återfall i brott enligt flertalet av respondenterna. 

  

Griffiths m.fl. (2007) skriver att återanpassningen kan optimeras genom att sätta in 

individuella insatser som är utformade efter den frigivnes behov, styrkor och svagheter. Detta 

bekräftas av respondenten Johanna som beskriver ett tillvägagångssätt där frivårdens arbete 

med individen börjar med att ta reda på vilka bekymmer eller vilken problematik individen 

kan ha, som behöver arbetas med. Utifrån en sådan problem- och behovsanalys kan sedan 

planering av insatser och program ske. Karl nämner att även om frivårdens huvudsakliga 

uppdrag är att minska risken för återfall i brott kan det innefatta arbete på många olika sätt, 

beroende på vad som står beskrivet i klientens verkställighetsplan. Om det i planen 

framkommer att personen i fråga kan gynnas i sin återanpassningsprocess av att ha en 
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sysselsättning, och att det är en faktor som skulle motverka att personen återigen hamnar i 

en kriminell livsstil, då bör en av fokuspunkterna vara att motivera individen till att söka 

arbete. 

 

Brown (2004) beskriver att personer som tidigare varit kriminella många gånger kan ha lågt 

självförtroende, detta är någonting även respondenten Johanna lyfter upp när hon beskriver 

att individens självkänsla kan ha stor inverkan på återanpassningen. Denna inverkan beror 

på att låg självkänsla genererar låg tilltro till den egna förmågan att förändras. Goldberg 

(2010) beskriver att en negativ självbild, som ett resultat av att ha blivit stämplad av 

samhället, i förlängningen kan leda till att individen fortsätter det normbrytande beteendet. 

Brown beskriver detta på liknande sätt och menar att kriminella personer med låg självkänsla 

kan påverkas av grupptryck eller utveckla andra destruktiva beteenden, exempel på sådana 

kan vara kriminalitet och missbruk. 

 

Brown (2004) skriver även att en individ i den situationen kan uppleva det svårt att bryta de 

vanor denne hade innan tiden på anstalt, något som även respondenten Kim bekräftar och 

betonar är ett viktigt område att arbeta med. Kim förklarar vidare att det är lätt för individen 

att hålla sig borta från det kriminella beteendet under tiden denne sitter i fängelse, men att 

utmaningarna börjar vid frigivning, i samband med att personen åter igen exponeras för 

prokriminellt umgänge och prokriminella värderingar i omgivningen. Detta förklaras av 

Bronfenbrenner (1979) genom att när en individ förflyttas till ett nytt sammanhang, vilket 

sker i samband med att personen döms till ett fängelsestraff och flyttar in på anstalt, 

omformas även makrosystemet. När samma person i fråga avtjänat sitt fängelsestraff och ska 

återgå till det sammanhang denne ingick i innan tiden på anstalt, bör personen också 

rimligen återgå till det tidigare makrosystemet. Att återgå till ett sammanhang, eller 

makrosystem, där kriminalitet varit norm kan medföra svårigheter när individen ska undvika 

att återfalla i brott. 

6 DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras författarnas arbetsgång utifrån rubrikerna resultatdiskussion, 

metoddiskussion samt en etisk diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur handläggare på frivården arbetar, samt vilken 

upplevelse de har kring återanpassning till samhället för villkorlig frigivning. Området har 

undersökts utifrån frågeställningar berörande hur arbetet sker på strukturell, social och 

individuell nivå. 

 

I resultatet beskrivs att frivården arbetar utifrån Krimstics, en samtalsmodell grundad i KBT. 

Deras huvudsakliga mål är att minska risken för återfall i brott, vilket de främst gör genom 

attityd- och värderingsförändringar hos individer som blivit dömda. I resultatet framkommer 
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att frivården inte uttryckligen arbetar med att återanpassa tidigare dömda till samhället efter 

att de avtjänat sitt fängelsestraff. Däremot går det att tolka det arbete de faktiskt utför som 

underlättande i återanpassningsprocessen. Det arbete som förekommer på strukturell nivå 

för individens återanpassning beskrivs till stor del grunda sig i samarbete med andra aktörer, 

såsom socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Ett exempel på en insats där detta samarbete 

blir aktuellt är programmet Krami. Individen kan genom myndigheternas samarbete få stöd 

både med ekonomi och möjlighet till arbete, att ha en fungerande sysselsättning beskriver 

Brown (2004) som främjande för återanpassningen. Det går även att resonera hur 

återanpassning till samhället skulle gynnas om frivården samarbetat med andra aktörer, 

sådana samarbetspartners hade då kunnat vara hyresvärdar, företag och institutioner som 

kan erbjuda bostad eller arbete åt villkorligt frigivna. Varför frivården inte samarbetar med 

den typen av aktörer framkommer inte, däremot anser författarna detta intressant att 

undersöka vidare eftersom det i studien tydligt framkommer att exempelvis problem med att 

finna en hållbar boendelösning är vanligt bland personer som suttit på anstalt. 

 

Frivårdens arbete för att främja återanpassningen för en individ på social nivå beskrivs enligt 

respondenterna till stor del handla om klientens prokriminella umgänge. Det huvudsakliga 

fokuset ligger på att förändra de attityder och värderingar individen har som kan anses vara 

prokriminella, alltså som uppmuntrar en kriminell livsstil. Detta beskriver några av 

respondenterna är starkt förknippat med huruvida personen i fråga har ett umgänge som 

även det är prokriminellt eller inte. Mycket av arbetet handlar även om att klienten får 

möjlighet att kartlägga sitt umgänge, dessutom används samtalsmetoden beteendesekvenser 

vilken syftar till att klienten ska inse vilka sociala relationer som skapar och upprätthåller det 

kriminella beteendet hos individen ifråga. Denna typ av arbete förekommer för att klienten 

på lång sikt ska byta ut umgänget, värderingarna och beteendet mot sådana som inte främjar 

kriminalitet. Någonting som är intressant att diskutera är huruvida det är försvarbart att 

jobba aktivt för att en person ska byta ut sitt umgänge, även om det anses vara ett 

prokriminellt sådant. Det är möjligt att personen finner trygghet i sitt umgänge och har känt 

personerna i de kretsarna under lång tid. Hade det inte då varit mer fruktbart att stärka 

individen i den egna självbilden och självkänslan så att denne kan fortsätta umgås i 

prokriminella kretsar men ändå ha styrkan att inte återfalla i kriminalitet? Det ekologiska 

systemet beskriver att individen och miljön hela tiden påverkar och formar varandra, alltså 

finns en möjlighet för att en person som inte begår brott kan påverka det prokriminella 

umgänge så att brottsfrekvensen i det systemet minskar generellt. Ett alternativ skulle kunna 

vara att arbeta med beteendesekvenser, vilket frivården redan gör, men att fokusera på hur 

individen påverkas av andra i omgivningen, och hur individen kan förhålla sig till exempelvis 

grupptryck och andra frestelser. På så sätt kan individen få insikt om vad i det egna beteendet 

som gör att denne vänder sig till kriminalitet, eftersom det troligtvis inte enbart är det 

prokriminella umgänget som skapar det kriminella beteendet. 

  

I studiens resultat samt tidigare forskning benämns familjen som viktig beståndsdel i 

individens återanpassningsprocess. Åtminstone om familjen är välfungerande och har en 

positiv samhörighet med individen vilket beskrivs i den ekologiska systemteorin (Teater & 

Kondrat, 2010), om familjen istället är dysfunktionell kan det snarare försvåra 

återanpassningen. Kring detta går det att resonera huruvida individen verkligen behöver 

påverkas av familjen och hur denna påverkan kan te sig. Om exempelvis utgångspunkten är 

att familjen är ett av system individen innefattas i, kan denne självklart påverkas av den 

kultur som råder i det systemet. Om familjen är en subkultur kantad av missbruk, psykisk 
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ohälsa och andra faktorer som indikerar att den är dysfunktionell kan individen anamma de 

rådande normerna i subkulturen. Däremot kan individen emellertid också påverkas av andra 

system i dennes liv, där andra subkulturer- och system med sina normer och värderingar kan 

påverka individens utveckling. För att förtydliga går det alltså att resonera för att individen 

inte behöver påverkas varken positivt eller negativt av familjesituationen, eftersom det finns 

flera system i dennes liv som kan ha lika stor, eller större, påverkan. Dessutom går det att 

resonera för att ett tankesätt som dömer ut en person som misslyckad på grund av dennes 

familjebakgrund istället stämplar personen. Detta kan i sin tur kan vara mer skadligt för 

individen i fråga än den faktiska familjesituationen, eftersom en individ som stämplas, i 

försvar mot stämplingen, kan anamma ett normbrytande och destruktivt beteende enligt 

Goldbergs (2010) avvikelsespiral. 

  

I studien konstateras att frivården arbetar mot sitt mål, vilket är att minska risken för återfall 

i brott, men i analysen framkommer att det för att optimera återanpassningen är viktigt att 

insatserna formas efter vilka behov individen har. Frågan som då går att diskutera är i vilken 

utsträckning frivården egentligen kan bemöta individens behov? Visserligen beskriver några 

av respondenterna att klienterna har en verkställighetsplan som till viss del kan avgöra vilket 

stöd frivården ska ge, men vart går gränsen för hur långt frivården kan bemöta de 

individuella behoven? Bland annat beskrivs att frivården inte arbetar med exempelvis 

sysselsättning och bostad. Det går att resonera kring att ett mer individinriktat arbetssätt på 

sikt även skulle kunna minska risken för att frigivna personer återfaller i brott, eftersom det 

är faktorer som främjar och underlättar en lyckad återanpassning. 

 

På individuell nivå arbetar frivården oerhört mycket med att förändra individens attityder 

och värderingar, från prokriminella till sådana som inte stödjer och främjar en kriminell 

livsstil. I resultatet framkommer att en respondent förklarar att en individs kriminalitet kan 

grundas i dennes egna självbild, att personen inte anser sig vara värd en bättre livsstil. Just 

självbilden och självkänslan ligger till grund för vilka attityder och värderingar individen har. 

Däremot går det att diskutera prokriminella attityder generellt, dessa överlag är någonting 

som frivården önskar motverka. Ett resonemang som kan föras är vad det är som avgör vilka 

attityder som är “okej” eller “normala” i ett samhälle, enligt systemteorin är det de normer 

som ingår i ett system som avgör detta. Det går emellertid att diskutera huruvida alla måste 

passa in i samhällets “mall” för vad som är normalt respektive avvikande. Det går att tolka 

det som att samhället stämplar kriminalitet som dåligt och onormalt, utan en sådan 

stämpling skulle exempelvis inte individer känna av problem kopplade till stämpling 

(exempelvis sådana problem som nämnts tidigare i studien som kan uppstå i samband med 

jobbsökande, bostadsproblematik och liknande). Att dela upp samhället i “kriminella” och 

“icke-kriminella” skapar en dikotomisering som än mer förstärker stämplingen och 

stigmatiseringen. Självfallet är det svårt att motarbeta och motverka att det finns normer i 

samhället, alltså i ett makrosystem, men om vi ponerar att det varit möjligt hade problematik 

kopplad till stigma inte förekommit. Diskussion kring problematik grundad i stigma kan 

föras även gällande frivårdens sätt att motverka de negativa konsekvenser stämpling och 

stigmatisering kan medföra. I resultatet framkommer att frivården ibland kan anpassa 

mötestider samt att individen kan genomföra övervakningen i en annan ort än den hen bor 

på, för att inte behöva påverkas av stämplingen. Detta anser inte vi är ett sätt att jobba för att 

motverka stigma, snarare är det ett undvikande som i sin tur kan leda till ännu mer 

stämpling och stigmatisering. Att hela tiden “gömma” sig och undvika situationer där andra 

människor vistas, och även att frivården är behjälplig i detta, kan istället reproducera 
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stigmatiseringen. Det kan leda till att kriminalitet som ämne generellt, inte bara att vara 

kriminell utan även att prata om ämnet, blir tabubelagt vilket kan göra att det blir ännu 

svårare att bryta stigmat kring kriminalitet. 

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer har använts som forskningsmetod för att kunna 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor. För att komma i kontakt med personer som 

kunde tänkas vara intressanta för studien skickades ett mejl ut till olika frivårdskontor i 

mellersta Sverige. Ljudupptagning av intervjuerna gjordes på mobiltelefon för att sedan 

transkriberas och tematiseras utifrån de förvalda temana, samt nya teman som framkommit 

under intervjuerna. Huruvida detta är det mest relevanta tillvägagångssätt för en studie av 

detta slag går att diskutera. Resultatet hade exempelvis kunnat stärkas av att inkludera fler 

respondenter runtom i landet, för att få en mer nyanserad bild. Nu genomfördes studien 

endast med frivårdshandläggare i två kommuner, alltså utgår resultatet från dessa 

kommuners arbetssätt. Även om frivården ska arbeta likvärdigt i hela Sverige finns det alltid 

en risk att arbetet skiljer sig åt på kommunal eller regional nivå. Författarna anser att det 

hade varit intressant att vidare undersöka exempelvis hur frivårdens arbete skiljer sig åt 

mellan olika kommuner, men lämnar det åt framtida studier. 

 

För att dels få en bredare förståelse för frivårdens arbetssätt, men också för att verifiera 

respondenternas utsagor hade triangulering kunnat användas som forskningsmetod. Genom 

att kombinera kvalitativa intervjuer med kvantitativa enkäter, vilka hade kunnat skickas till 

en större grupp frivårdshandläggare skulle detta kunna uppnås. Någonting som hade varit 

intressant att ta reda på är hur personer som blivit villkorligt frigivna upplever frivårdens 

arbete, vilket författarna föreslår kan undersökas vidare i framtida studier. En sådan studie 

hade kunnat bidra till att frivården förstår vad de villkorligt frigivna anser är nödvändigt för 

återanpassning. 

 

I studien användes en intervjuguide där övergripande teman samt eventuella följdfrågor 

ingick, denna hade formulerats i förväg. Det går att diskutera huruvida beslutet att skriva ned 

eventuella följdfrågor var till för- eller nackdel för resultatet. Visserligen var det fördelaktigt 

under de första intervjuerna eftersom följdfrågorna fungerade som stöd för den som höll 

intervjun. En nackdel kan däremot vara om intervjuaren blir alltför begränsad till de 

eventuella följdfrågorna och missar tillfällen att ställa egenformulerade frågor, detta medför 

även att intervjuarens fokus på respondenten blir lidande. 

 

Genom att vara medveten om sin egen förförståelse ökar sannolikheten för att ett objektiv 

perspektiv vidhålls under studiens gång. Författarna hade innan studiens gång olika mycket 

kunskap kring ämnet, dock var ingen särskilt insatt i hur arbetssättet för villkorligt frigivna 

ser ut. I och med ett så objektivt förhållningssätt som möjligt ökar möjligheten att hävda att 

Brymans (2011) tillförlitlighetskriterium som syftar till att kunna styrka och konfirmera ökar. 

Även det faktum att båda författarna varit lika delaktiga, dels under intervjuerna men också 

under hela arbetet, samt fortlöpande diskuterat och resonerat sinsemellan ökar styrkan i det 

kriteriet. Genom att tydligt redogöra för vilka steg som ingått i forskningsprocessen samt ha 

ett avsnitt som diskuterar vilka gynnande samt eventuella problematiska faktorer som 

kunnat påverka resultatet stärker ytterligare två av tillförlitlighetskriterierna; överförbarhet 
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och pålitlighet. Vidare finns ett fjärde kriterier som definierar tillförlitlighet; trovärdighet. 

Eftersom respondenterna erbjuds att ta del av den slutliga versionen går det att argumentera 

en styrka i detta kriterium. Däremot går det att resonera för att kriteriet kunnat stärkas 

ytterligare om respondenterna istället fått läsa antingen det transkriberade materialet från 

intervjun de deltog i, eller resultatavsnittet när detta färdigställts. Om de haft möjlighet att 

kontrollera redogörelsen för deras utsagor tidigare i processen hade det gått att hävda att 

respondentvalidering skett fullt ut, eftersom utrymmet för att korrigera är större innan 

arbetet färdigställts. Visserligen kan de som deltog i studien uttrycka sina synpunkter när de 

tilldelats den färdiga studien, men möjligheten att göra ändringar utifrån sådana är mindre. 

 

Det är högst osannolikt att intervjuer skulle kunna genomföras på sådana premisser att 

följdfrågorna skulle bli likadana, resultatet skulle exempelvis kunna variera enbart av att 

intervjua respondenter i en annan kommun. Syftet med denna studie är däremot inte att 

finna ett resultat som är generaliserbart, istället är tanken att redogöra för det arbete 

frivården gör i den valda kontexten. Bryman (2011) beskriver att kvalitativ forskning oftast 

inte leder till generaliserbara resultat. Detta eftersom de respondenter och 

undersökningspersoner som väljs ut inte representerar populationen I denna studie har 

respondenterna valts ut utifrån tillgänglighet, vilket innebär att de respondenter som haft 

möjlighet att delta i studien också fått göra det. Däremot har det i intervjuerna framkommit 

att frivården i hela Sverige arbetar utifrån samma metod, Krimstics, så även om studiens 

resultat inte är generaliserbart, går det att argumentera för att vissa aspekter av frivårdens 

arbetssätt är genomgående i hela landet. 

 

Inför intervjuerna gjordes en pilotstudie för att säkerställa att frågorna var rätt formulerade 

för att besvara syftet. Pilotstudien genomfördes på en student som går socionomprogrammet 

men borde ha genomförts på en person som är mer insatt i ämnet för att utformningen av 

frågorna skulle blivit så optimal som möjligt. Efter att pilotstudien genomförts beslutades att 

intervjuguiden var utformad på ett sådant sätt att syftet skulle besvaras och därmed gjordes 

inga ändringar. När intervjuerna väl genomfördes diskuterades om det skulle ske någon form 

av ändring i intervjuguiden skulle ske då frågorna om vad villkorlig frigivning innebär kändes 

upprepande eftersom det är lagstadgat i § 6 i 26 kap. av Brottsbalken. Beslut togs att inte 

ställa frågan till de tre sista respondenterna då samma svar skulle ges ytterligare en gång och 

för att optimera tiden med respondenterna och därmed ha möjlighet att ställa ytterligare 

frågor som kunde användas för att besvara syftet. 

 

Artiklarna som användes i avsnittet om tidigare forskning är hämtade från databasen Primo, 

vilket nämns i metoddelen. Att fler databaser inte användes till studien beror på att inte 

tillräckligt relevanta artiklar genererades när sökorden skrevs in, därmed togs beslutet att 

enbart använda den databas som hade artiklar med relevans för ämnet. Det går att resonera 

kring huruvida det är till fördel att använda fler sökvägar eller inte, en positiv aspekt av ett 

sådant tillvägagångssätt är att bredden på artiklarna kan öka i och med att fler databaser 

används. Däremot kan en annat resonemang föras om att det inte spelar någon roll vilken 

eller vilka databaser som används, eftersom artiklarna inte kommer från samma källa. 

Dessutom gynnar det studien och dess resultat om artiklarna som används är relevanta. 
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6.3 Etikdiskussion 

I denna studie förekommer inga etiska problem i sådan utsträckning att det kunnat medföra 

negativ påverkan på de personer som deltog i studien, inga större etiska ställningstaganden 

har heller behövt göras. Däremot finns det en nackdel i att en del av respondenterna valdes 

via ett snöbollsurval. Personer som redan valt att delta i studien frågade sina kollegor om de 

kunde tänkas delta, i och med detta tillvägagångssätt går det inte att hävda att 

konfidentialitetskravet uppfyllts dem sinsemellan. Kring detta resonerar författarna att 

eftersom respondenter från två olika kommuner deltagit, samt att det inte framkommer när 

respektive respondent sagt vad, går det inte att urskilja personerna i texten. Detta eftersom 

respondenterna avidentifierats genom att fiktiva namn använts. Namnen som valdes att 

användas i studien har delats ut slumpmässigt till vardera transkribering, alltså går det heller 

inte att härleda det fiktiva namnet till den faktiska respondentens könstillhörighet. Ännu en 

åtgärd som vidtagits är att inte skriva ut datumen för intervjuerna när respondenternas svar 

redogjorts för i citatform. Detta för att inte avslöja när intervjun ägt rum och på så sätt även 

avslöja vem som kan ha yttrat orden. 

7 SLUTSATSER 

Inom det sociala arbetet förekommer möten med olika människor, bland annat människor 

som avtjänat ett straff. Det är därför viktigt att som socialarbetare ha en förståelse för den 

process som en individ som ska återanpassas till samhället går igenom. Genom att vara 

medveten om denna förförståelse kan motivationsarbetet med klienten som helhet 

underlättas och optimeras. 

  

De slutsatser som går att dra utifrån studiens resultat är att handläggare på frivården inte 

uttryckligen arbetar med att återanpassa individer till samhället efter de avtjänat ett 

fängelsestraff. Deras huvudsakliga mål, som frivården strävar mot att uppnå, är att minska 

risken för att individer återfaller i brott, detta är däremot direkt kopplat till återanpassning. 

Genom att frivården arbetar med, antingen direkt eller indirekt, individens strukturella, 

sociala och individuella förutsättningar för återanpassning minskar de i och med detta också 

risken för att personen återfaller i brott. På strukturell nivå arbetar frivården mycket med 

andra aktörer, bland dessa återfinns exempelvis socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. På 

social nivå sker arbete för att individen ska förstå vikten av att ha ett umgänge som inte 

förespråkar en kriminell livsstil. Den största delen av frivårdens arbete förekommer på det 

individuella planet, eftersom de arbetar med att förändra prokriminella attityder och 

värderingar. 

  

Vidare anser författarna att det vore intressant att forska ytterligare kring hur de villkorligt 

frigivna själva upplever att återanpassning till samhället fungerarar samt vad de upplever 

vara viktigt att arbeta med för att få en så lyckad återgång till samhället som möjligt. En 

annan aspekt som skulle vara intressant att undersöka vidare är samverkan som fenomen, 

specifikt den som förekommer mellan frivården, Arbetsförmedling och socialtjänst, och se 
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hur detta samarbete egentligen fungerar ur de olika myndigheternas perspektiv och 

synvinkel. 
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BILAGA A - INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vad jobbar du med? Arbetsuppgifter, ansvar osv. 

• Hur länge har du jobbat med det? 

• Född? 

• Kön? 

 

Intervjufrågor 

Allmänt  

• Vad innebär villkorlig frigivning? 

Ev. följdfrågor: 

- Hur stor del av strafftiden brukar villkorligt frigivna sitta i fängelse? 

- Ungefär hur många blir villkorligt frigivna per år i den här kommunen? 

- Vem tar beslut om villkorlig frigivning? 

- Kan alla fängelsedömda villkorligt friges? 

- Finns det några kriterier som måste uppnås vid villkorlig frigivning? 

 

Strukturellt 

• Hur kan frivården hjälpa villkorligt frigivna i arbetssökande? 

Ev. följdfrågor 

- Arbetar ni tillsammans med ex. Arbetsförmedlingen? Hur i så fall?  

- Vilka andra aktörer arbetar ni tillsammans med för att hjälpa de villkorligt frigivna 

ut i egenförsörjning?  

 

• Finns det något sysselsättningsprogram? 

Ev. följdfrågor 

- I så fall, hur fungerar det? 

- Får alla villkorligt frigivna tillgång till det? 

 

• Vilket stöd kan frivården ge när villkorligt frigivna ska söka bostad? 

Ev. följdfrågor 

- Finns det samarbete med olika hyresvärdar eller liknande för att förhindra att 

individerna hamnar i segregerade bostadsområden?  

 

Socialt  

• Hur arbetar frivården för att villkorligt frigivna ska upprätta och bibehålla sociala 

relationer? 

 

• Förekommer stigmaproblematik kring villkorligt frigivna? 

Ev. följdfrågor 

- I så fall, hur ter det sig? 

- Hur påverkar stigmatisering den villkorligt frigivne? 

 

• Hur arbetar frivården för att bryta stigmatisering? 

Ev. följdfrågor  
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- Hur länge har ni arbetat på det sättet? 

 

Individuellt 

• Förekommer arbete för att förändra villkorligt frigivnas beteende och värderingar? 

 

• Hur arbetar frivården för att villkorligt frigivna ska inkluderas i samhället? 

 

• Hur spelar den villkorligt frigivnes självbild och självkänsla in gällande 

återanpassningen? 

Ev. följdfrågor  

- Förekommer arbete för att stärka självkänsla och självbild? 

- I så fall, på vilket sätt?  
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BILAGA B - MISSIVBREV 

 

Vi heter Alexandra Lindqvist och Marina Sundvall och är socionomstudenter som går sjätte 

terminen på Mälardalens Högskola. Vi skriver för närvarande vårt examensarbete, och är 

intresserade av att undersöka hur frivården arbetar med villkorligt frigivnas återanpassning 

till samhället.  

 

Vi följer givetvis de forskningsetiska principerna, vilket innebär att Du som respondent har 

rätt till: 

 

… att bli informerad om syftet med studien, 

… frivilligt deltaga och frivilligt svara på alla frågor, 

… att inte svara på en fråga om den känns för personlig, 

… att avbryta deltagandet när som helst även efter att intervjun slutförts, 

… att läsa det färdigställda arbetet, 

… att veta att inga personliga uppgifter kommer användas i arbetet, 

… att veta att alla personuppgifter (namn, ålder och liknande) kommer behandlas 

konfidentiellt, 

…  och att veta att intervjun i originalform inte kommer finnas tillgänglig för någon 

utanför arbetsgruppen. 

 

 

  

  

För vidare frågor, kontakta: 

Alexandra Lindqvist: alt16002@student.mdh.se, 070-xxx xx xx 

eller  

Marina Sundvall: msl16003@student.mdh.se, 073-xxx xx xx 

  

Handledare: Ciro Aparicio, ciro.aparicio@mdh.se  

 

 

 

Härmed intygar jag att jag tagit del av, och accepterar villkoren ovan 

  

  

________________________   ________________________ 

Namnteckning                                                              Namnteckning 

  

 ________________________   ________________________ 

Ort & datum                                                              Ort & datum 

mailto:alt16002@student.mdh.se
mailto:msl16003@student.mdh.se
mailto:ciro.aparicio@mdh.se
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BILAGA C – INSKANNAD BLANKETT FÖR ETISK 

EGENGRANKSNING 
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