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Syftet med denna studie är att belysa praktikers syn angående arbetet med att motverka 

återfall i missbruk inom Kriminalvården. Detta är gjort med kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer med praktiker inom programverksamheten gällande 

missbruk på anstalter och inom frivård. Teorin som använts i studien handlar om risk- 

och skyddsfaktorer. Vad som kan främja respektive hindra behandlingen och 

klientens/den intagnes möjligheter till förändring. 

 

Resultatet för studien visar bland annat att respondenterna ser motivation hos både 

klienten själv, behandlaren samt klientens omgivning som viktigt för förändringen. Det 

finns många nackdelar med att bedriva behandling på ett avskärmat område som en 

anstalt. Dock finns det även många fördelar med att bedriva behandlingen med tvång. 

Studiens slutsatser handlar bland annat om klienters förändringsprocesser och utifrån 

detta skulle man kunna koppla det till  ämnet pedagogik. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Katarina Olausson för all hjälp vi har fått 

under studiens gång. Vi vill även tacka våra respondenter som gjorde denna studie 

möjlig att genomföra. 
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1 Inledning 
”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där” skrev filosofen Kierkegaard. Detta stämmer väl överens 

med denna uppsats som är byggd på tankar kring motivation och förändringsarbete hos 

brottsligt belastade personer med missbruksproblematik. Samhällets säkerhet bör 

prioriteras men det är viktigt att även lägga fokus på vård och rehabilitering samt ge alla 

människor chansen till förändring oavsett vilka brott man har begått.  

Enligt Brå (2016) återföll år 2005–2009 cirka 40% av de dömda i Sverige i brottslighet 

inom tre år efter att de avtjänat sitt straff. Kriminalvården är den statligt drivna 

myndigheten som är ansvarig för att ta hand om vårt lands dömda brottslingar och som 

arbetar förebyggande för att motverka återfall i kriminalitet. I denna studie undersöks 

därför praktikers egna uppfattningar om det missbruksrelaterade arbetet Kriminalvården 

genomför.  

Dessa intervjuer syftar till att hjälpa oss att se vad inställningen är hos praktiker inom 

Kriminalvården gällande de behandlingsmetoder man använder inom myndigheten för 

att motverka återfall och hjälpa klienterna att återanpassa sig till utsidan och bli 

laglydiga, fungerande samhällsmedborgare igen. Att anpassa sig anser vi vara ett slags 

lärande vilket är vad pedagogik handlar om och på så vis kan man koppla samman vår 

studie med ämnet pedagogik.   

Pedagogiken handlar även om praktikerns förhållningssätt gentemot klienterna där man 

ser människan bakom handlingen och utgår ifrån att människan är en tänkande varelse 

vars integritet inte bör kränkas oavsett tidigare handlingar. 

Jenner (2004) menar att det pedagogiska mötet är avgörande för relationen mellan klient 

och behandlare då förväntningar man har som behandlare och klientens tillit för 

behandlare har en stor betydelse. Det pedagogiska mötet handlar inte om att man blir 

sedd utan hur man blir sedd och hur man blir bemöt av praktiker.  

Jenner (1995) menar att praktiker har en maktposition gentemot klienter i utsatta 

situationer därför bör man kombinera det med vänlighet för att skapa en harmonisk 

helhet. Vare sig det gäller socialarbetare eller behandlare bör de sätta klienten i centrum 

och fokusera på dennes behov. Att arbeta med människor i utsatta situationer innebär 

inte att endast klienten går igenom förändring utan även behandlaren förändras och 

utvecklas i sitt yrke. Det finns vissa regler som man måste hålla sig till så att mötet med 

klienten inte blir alltför subjektiv men för mycket struktur kan också leda till blindhet 

som i sin tur leder till att man kan missa viktiga möjligheter för klienten (Jenner, 1995). 

När man arbetar med människor som har olika slags problematik är det viktigt att skapa 

en god relation från första början. Om relationen mellan praktiker och klient inte 

fungerar är det stora chanser att själva behandlingen inte heller fungerar på ett bra sätt 

då allt handlar om förtroende. Men det är inte bara klienten som bör skapa förtroende 

för en praktiker utan även praktikern måste lita på klienten och ta hänsyn till att 

misslyckande är en del av förändringsprocessen för människor som befinner sig i utsatta 

situationen. Kommunikation är också en avgörande faktor för att relationen mellan 

praktiker och klient ska fungera där man måste ta hänsyn till att en klients attityd kan 

vara olika från en annan beroende på vilken situation och tillstånd denne befinner sig i.  

Inom Kriminalvården har man en vision man kallar ”bättre ut” (kriminalvården.se) som 

står på de fyra grundpelarna ”inga droger”, ”inga rymningar”, ”inga kriminella 

aktiviteter” samt ”inget våld och inga hot eller trakasserier”. Inom kriminalvården ser 

man sin vision som en vägledning och en målsättning hur man vill ha det i framtiden. 

Själva sammanfattar kriminalvården visionen på följande vis:  
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”Kriminalvården är brottsförebyggande, ökar människors trygghet och bidrar till ett 

tryggare samhälle. Kriminalvården inger förtroende. Kriminalvårdens klienter är bättre 

rustade att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk efter verkställd påföljd. Vårt 

arbete innebär en positiv skillnad för klienterna. Vi påverkar aktivt utvecklingen av 

kriminalvårdens uppdrag. Kriminalvårdens vision sammanfattas i devisen ”bättre ut”” 
(kriminalvården.se). 

 

Kriminalvården talar i sin vision både om att hjälpa samhället och de laglydiga 

medborgarna, samt att hjälpa sina klienter som begått brottsliga handlingar. Att det är 

viktigt att se bådas perspektiv diskuterar även Bergström (2012) där han menar att 

genom att förstå brottslingen och hjälpa denne där han/hon står gör man även samhället 

tryggare då detta motverkar att personen i fråga återfaller i brottsliga handlingar.  Jenner 

(1995) lyfter fram att tvångsåtgärder ska anses vara etiska när det finns chanser till att 

dessa leder till positiv förändring för klienten som har en destruktiv livsutveckling. 

 

1.1 Begreppsdefinitioner 
För att förenkla för läsaren att förstå denna uppsats följer nedan förklaringar på några av 

de ord som är relevanta för uppsatsen.  

 
1.1.1 Klient 

Klient kallas i uppsatsen de som genom en dom blivit aktuella för Kriminalvårdens 

arbete. I vissa av referenserna benämns dessa som ungdomar, brottslingar, fångar, 

interner eller kriminella men i uppsatsen används ordet klient.  

 
1.1.2 Praktiker 

Som praktiker benämns de personer som på ett eller annat vis arbetar med 

missbruksvården som studeras i denna uppsats. Det kan handla om frivårdsinspektörer 

eller de som jobbar inne på anstalterna.  

 
1.1.3 Missbruk 

 

Begreppet missbruk är relevant för studien då återfall i missbruk hör till studiens syfte 

samt att såväl forskning som använts och respondenter tar upp begreppet. 

 

Inom forskningen används oftast DSM (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders). 2013 kom den senaste uppdateringen av DSM, DSM - 5. Där använder man 

termen substansbrukssyndrom, Substance Use Disorder, som beskrivs som ett 

problematiskt mönster av substansbruk som leder till funktionsnedsättning eller lidande. 

Detta visar sig i minst två av elva kriterier, alla tidigare kriterier för missbruk och 

beroende, under en 12-månadersperiod” (DSM-s, 2013). Vid 2-3 uppfyllda kriterier 

benämns det som ett milt substansbrukssyndrom, om 4-5 kriterier är uppfyllda anses 

diagnosen vara måttlig samt krävs det 5 eller fler kriterier för att uppnå ett svårt 

substansbrukssyndrom. Dessutom har kriteriet om kontakter med rättsväsendet ersatt av 

kriteriet ”begär/sug” (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Kriminalvården och deras missbruksrelaterade verksamhet är av intresse då det är en 

myndighet som jobbar för att minska risken för återfall hos kriminellt belastade 

personer och således även brottsligheten i samhället. Minskade återfall är en vinst för 

samhället och framförallt den enskilde individen. 
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1.2 Bakgrund 
Avsnittet innehåller beskrivningar om vad som är Kriminalvårdens uppdrag, 

kriminalpolitik, Kriminalvårdshistoria, behandling inom Kriminalvården, risk- och 

skyddsfaktorer samt återfall i kriminalitet. 

 
1.2.1 Kriminalvård 

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för att i väntan på rättegång ta hand 

om de som begått brott i Sverige om det anses finnas skäl till häktning, men framförallt 

efteråt då personen antingen placeras på en anstalt eller blir ett fall för frivården som är 

den mer öppna delen av Kriminalvården (kriminalvarden.se, a). 

 

Kriminalvården har två huvuduppgifter – för det första att erbjuda vård och stöd till 

klienten för att motverka dennes kriminella livsstil och risker till återfall och för det 

andra att skydda samhällsmedborgarna från att bli utsatta för ytterligare brottslighet. 

Kriminalvården är uppdelad i häkten, anstalter samt frivårdskontor som finns utspridda 

över hela landet i sex geografiska regioner - region mitt, nord, syd, Stockholm, öst och 

väst. Sammantaget finns 46 anstalter, 33 häkten och 34 frivårdskontor med totalt cirka 

11 000 anställda inom myndigheten. Dessa lyder under en kriminalvårdschef med 

ansvar för den aktuella anstalten, häktet eller frivårdskontoret som i sin tur lyder under 

en regionchef. Kriminalvården leds av en generaldirektör vid namn Nils Öberg 

(kriminalvarden.se, a).  

 

Anstalter är där de som är dömda för brott tillbringar sitt straff om man skulle dömas till 

inlåsning i en rättegång. Vid anstalter verkställs fängelsestraff från fjorton dagar till 

livstidsstraff beroende på vad för brott man begått. Anstalter finns i säkerhetsklass 1-3 

där 1 är den som är hårdast bevakad. I Sverige har vi 7 anstalter av säkerhetsklass 1, 27 

anstalter av säkerhetsklass 2 samt 16 anstalter av säkerhetsklass 3, även kallade öppna 

anstalter (kriminalvården.se, b). 

 

Frivården är den del av Kriminalvården där en person kan bli aktuell för som döms till 

ett kortare straff eller som ett avslut på en anstaltsvistelse. Genom att bli dömd till en 

påföljd inom frivården kan personen i fråga exempelvis få förpliktelser att delta i 

programverksamhet, gå på regelbundna möten med en frivårdsinspektör, lämna 

drogtester eller bära fotboja (kriminalvården.se, c).  

 
1.2.2 Kriminalpolitik 

Andersson och Nilsson (2009) beskriver att kriminalpolitik är politiska åtgärder kring 

kriminaliteten i samhället som har en moralisk dimension som rör samhälleliga och 

individuella frågor. Syftet med kriminalpolitiken är att minska brottsligheten men man 

intresserar sig även för människors rehabilitering.  För att människor ska kunna 

rehabiliteras krävs det behandling i olika former och Kriminalvårdens insatser utgår för 

det mesta ifrån kognitiv beteendeterapi. Att inte tänka utifrån straffperspektiv, utan även 

ta hänsyn till själva behandlingen betyder också att man ser straffet som en påföljd. Då 

intresserar man sig även för varför en individ har agerat på ett visst sätt, vilka faktorer 

vissa attityder beror på samt ser brott som ett symptom på sjukdomstillstånd och inte 

något man har valt att göra. Sedan 1989 har man delat det svenska straffsystemet i tre 

delar: lagstiftning-, dömande- och verkställighetsnivå. Lagstiftningsnivån är lika med 

riksdagen vars syfte är att få människor att avstå från brott. Dömandenivån beskrivs 

som brottets straffvärde vilket avgör straffmätning eller påföljdsval medan 

http://kriminalvarden.se/
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verkställighetsnivån innebär hur påföljderna genomförs där man tar hänsyn till det 

individuella fallet (Andersson & Nilsson, 2009). 

 

Andersson och Nilsson (2009) anser att man inte ska se på kriminalpolitikens 

rationalitet som endast en implementering av lösningar på problem eftersom man inte 

har lyckats minska brottsligheten och inte heller har lyckats förändra att majoriteten av 

klienterna kommer från socialt marginaliserade grupper. Författaren anser att 

kriminalpolitiken inte har lyckats hitta effektiva behandlingsmetoder och inte heller har 

påverkat samhället på så sätt att det blir mera rättvist. Kriminalpolitiken fokuserar på att 

lösa problem och inte på att se vad som kommer till uttryck i problemdefinitionen. 

Människor har begått olika former av brott genom tiden men det har också inneburit att 

kriminalpolitiken har hittat olika lösningar på problematiken. Även om kontexterna har 

varit olika så har kriminalpolitiken agerat på samma sätt: att hitta lösningar utan att 

fokusera på själva problemdefinitionen (Andersson & Nilsson, 2009).  

 

Andersson och Nilsson (2009) ser positivt på sambandet mellan kriminalpolitik och 

socialpolitik och menar att möjligheten till ingripande från båda parterna har utvecklat 

fram ungdomsfrågor, då man ansåg att kriminalitet var ett socialt problem tillsammans 

med bland annat missbruk och prostitution. Brottslighet började ses som en påföljd av 

alkoholmissbruk redan 1917 och då förknippade man även våldsbrottslighet med 

alkoholintag. Dock såg många kritiskt på behandling och menade att kriminalpolitiken 

dolde sociala och samhälleliga aspekter som orättvis fördelning av samhällets resurser 

och istället byggde syftet på att se kriminaliteten ur ett sjukdomsperspektiv. Eftersom 

man inte såg några positiva effekter tappade allmänheten tron på behandling inom 

kriminologi och begreppet ’’nothing works’’ skapades. Kriminalvården ville vara en 

human verksamhet men sågs utifrån allmänhetens perspektiv som ett problem, inte som 

en lösning (Andersson och Nilsson, 2009). Författarna anser att de kriminalpolitiska 

åtgärder som vidtogs syftade till att framstå som försök till lösningar men att de istället 

var menade till att överensstämma med maktförhållandena i samhället dvs. politisk, 

ekonomisk och kunskapsmässig dominans. 

 

Under 1970-talet var det inte heller många som trodde på behandlingsideologin men 

1974 infördes kriminalvårdslagen (1974:203) som uppförde 2011 och ersättes istället av 

fängelselagen (2010:610). Kriminalvårdslagen syftade till att man ska ha förståelse för 

människor och ta hänsyn till deras människovärde oavsett brott. Individualpreventionen 

spelar en stor roll då dess åtgärder syftar till att minska brott med hjälp av olika straff 

eller påföljder. Förutom avskräckning och inkapacitering som oftast förekom i form av 

fängelsestraff innebär individualpreventionen även behandling som intog en stark 

ställning inom kriminalpolitiken (Andersson och Nilsson, 2009). 

 
1.2.3 What works 

Evidensbaserad praktik är metoder vars effektivitet påvisas genom forskning för att 

skapa bästa möjliga resultat. Inom evidensbaserad praktik finns tre kunskapskällor: 

forskning, klientens perspektiv samt praktikers perspektiv (Oscarsson, 2009).  

 

What works startade upp i England som ett samarbete mellan forskare och praktiker 

inom kriminalvård för att finna de mest verkansfulla metoderna att minska antalet 

återfall i brottsliga handlingar. Detta har sedan spridit sig till bland annat USA, Kanada 

och Sverige vilket har lett till att man idag forskat fram ett flertal evidensiellt effektiva 

program som man till viss del använder liknande varianter av inom alla dessa länders 

kriminalvård (McGuire, 2010). 
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Man har med medel från regeringen haft heltidsanställda i Sverige som jobbat med 

dessa program sedan 2002 och man har sedan dess utvecklat programverksamheten mer 

och mer till vad den är idag parallellt med att man också arbetat på anstalterna med 

säkerheten. Framförallt har efterspelen av de uppmärksamma rymningar som skedde ett 

par år senare lett till att arbetet med what works blivit lidande (McGuire, 2010). 

 
1.2.4 Påföljder 

Tidigare ville man utgå ifrån behandlingsideologin men det var 1962 nya brottsbalken 

trädde fram. Vid frågor som rör påföljder menar Brottsbalken (1962) att fängelse ska 

anses som en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn och att det finns 

särskilda påföljder för de som är i behov av vård. Andersson och Nilsson (2009) hävdar 

att brottsligheten ökade under den perioden men även antalet intagna i fängelser ökade. 

Det var under denna period begreppet ’’kriminalvård i frihet’’ skapades då år 1965 

fanns 5000 intagna i kriminalvårdsanstalter och mer än fyra gånger så många 

omhändertogs av frivården.  

 
1.2.5 Återfall 

Brå (2012) har undersökt återfall i brott där fokus låg på klienternas socioekonomiska 

bakgrund. Resultatet från studien var att 41% av personerna som undersöktes återföll i 

brott inom tre år efter frigivning. Vidare visade analysen att personer som redan hade en 

belastning samt personer som var dömda för narkotikabrott befann sig på en högre 

riskskala.  

 

Enligt Brå (2012) är föräldrarna en viktig faktor i samband med klienternas återfall. Låg 

utbildningsnivå, låg inkomst samt kriminell bakgrund hos dessa anses vara en högre risk 

för klienternas återfall. Utveckling av missbruk i samband med låg utbildning ökar 

risken till att utveckla ett antisocialt beteende som i sin tur leder till bristande 

anknytning till arbetsmarknaden. Denna faktor påverkar möjligheten till att skaffa sig 

inkomster på legal väg och ökar sannolikheten till debut och fortsatt brottslighet (Brå, 

2012). 

 

1.3 Tidigare forskning 
Under denna rubrik diskuteras tidigare forskning utifrån verksamhetens roll och 

klientens roll.  

 
1.3.1 Verksamhetens roll 

Ökad nivå av riskfaktorer ökar frekvensen av drogmissbruk medan skyddsfaktorer 

minskar denna frekvens. (Pollard m.fl. 1999; Jessor m.fl. 1995). Andrews och Bonta 

(1998) hävdar att synen på kriminalitet anses vara både risk- och skyddsfaktor då risken 

att börja utveckla en kriminell livsstil blir större om individen har en positiv syn på 

kriminalitet.  

 

Obstbaum & Tyni (2015) har gjort en studie kring missbruksrelaterade 

behandlingsbehov som utgår ifrån evidensbaserad praktik. Genom att undersöka finska 

anstaltsregister har författarna kommit fram till att 60% av de klienter som släpptes 

under 2011 var i behov av stöd, men att endast 22% av dessa tog emot någon form av 

insats i fängelset. Det Obstbaum & Tyni utgick ifrån när de genomförde studie var att 

strafflängden helst skulle vara längre, om klienterna hade finskt medborgarskap, att de 

är yngre och deras motivation till behandling. Totalt undersöktes 3798 personer och 

Obstbaum & Tyni (2015) fick uppfattningen att inte alla klienter bedömdes med samma 
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noggrannhet även om de inte hade möjlighet att undersöka det just i denna studie som 

de genomförde. Obstbaum & Tyni kom också fram till att det finns en skillnad mellan 

de klienter som endast fick den ursprungliga behandlingsplanen och de som även fick 

en utredning kring risk- och behovsbedömning och menar att de sist nämnda fick mer 

hjälp. Klienter som inte hade finskt medborgarskap bedömdes mer sällan än finska 

medborgare vilket författarna tror det beror på kommunikationssvårigheter eller deras 

attityd gentemot missbruksbehandling. Slutsatsen som Obstbaum & Tyni drog var att ju 

längre strafftid klienterna hade att avtjäna, desto mer chans fanns till bedömning och 

hjälpinsatser. Vidare menade författarna att klienter som var mer motiverade hade större 

chanser till behandling men att även strafftiden spelade roll. Eftersom 

behandlingsinsatserna innebär stora kostnader och behöver resurser i olika former fick 

de klienter som hade en längre strafftid större chans till behandling. Obstbaum & Tyni 

(2015) menar att praktiken inte uppfyllde kriterierna för evidensbaserade insatser och att 

många inte fick någon form av behandling trots att de var i behov av det. Just för att 

många av klienterna på de finska anstalterna hade missbruksproblem menar författarna 

att man bör fokusera mer på motiverande program och inte bara på 

behandlingsprogram.  

 

Hiller m.fl. (2009) har gjort en studie kring betydelsen av motivation bland klienter med 

missbruksproblematik på fyra anstalter i Kentucky, USA. Totalt har 661 manliga 

klienter intervjuats genom användning av instrument som ASI, TCU Motivation Scale 

och Health Services Research Scale. Hiller m. fl. (2009) kom fram till att man kan mäta 

motivationen hos klienterna på ett effektivt sätt och att ju högre nivå av 

problemsvårigheter, desto högre motivation fanns hos klienterna. För att genomföra 

denna studie tog man hjälp av två grupper, nämligen personer som var inskrivna i ett 

behandlingsprogram och en jämförelsegrupp som inte behandlades vid den tidpunkten. 

För att få en helhetsbild av klienterna intresserade sig författarna för personernas 

arbetsliv, familjeförhållanden, hälsotillstånd, psykisk ohälsa och droganvändning 

svårighetsnivå. Det som också har varit viktigt när man genomförde studien var 

klienternas erkännande kring deras missbruksproblem samt viljan till att ta emot hjälp. 

Hiller m.fl. (2009) kom fram till att ju högre problem klienterna hade, desto högre 

motivation fanns men att även åldern spelade en stor roll, då äldre personer visade 

mognad och vilja att förändras. Överlag var klienterna lågt motiverade till behandling 

men att även om klienterna inte känner sig redo till att delta i ett behandlingsprogram så 

är det viktigt att praktiker arbetar ständigt med motivationen.  

 

Cosden, Basch, Campos, Greenwell, Barazani & Walker (2006) har gjort en studie om 

effekterna av motivation och svårighetsgraden av problem där man undersökte 578 

personer som behandlades inom drogdomstol och 223 personer som behandlades genom 

missbruksbehandlingsprogram i Kalifornien, USA. Av de personerna som författarna 

undersökte var majoriteten män med medelåldern 30 år gällande personerna som 

behandlades inom drogdomstol och 32 år för personerna som behandlades inom 

missbruksbehandlingsprogram. Cosden m.fl. (2006) kom fram till att svårighetsgraden 

av problem var förknippad med motivationsgraden. Återfall förknippades med 

avslutning av behandlingsprogrammen och svårighetsgraden av problem. Författarna 

menar att drogdomstolar spelar en viktig roll i behandling då de syftar till att minska 

återfall genom att eliminera droganvändning som också reducerar brottslig verksamhet 

men även främjar den allmänna säkerheten. Cosden m.fl. (2006) hävdar att 

drogdomstolar verkar positiva jämfört med traditionella former av straffrättsliga 

behandlingsprogram men att det behövs en större förståelse för de faktorer som är 

förknippade med programmets resultat, alltså återfall och motivation.  
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Giertsen, Nylander, Frank, Kolind & Tourunen (2015) undersökte totalt tolv anstalter i 

Danmark, Finland, Norge och Sverige, varav en anstalt i varje land var en kvinnoanstalt, 

och en i varje land var en lågsäkerhetsanstalt. Resten var anstalter för män och hade en 

hög säkerhetsnivå. Studien varade i 6 månader och totalt intervjuade man 91 personer. 

Giertsen m.fl. menar att de fyra nordiska länders policy inom Kriminalvården är att 

straffa, men också att arbeta med rehabilitering. Gemensamt för alla anstalterna som 

man undersökte var att alla använde sig av psykosocial drogmissbruksbehandling, 

antingen med hjälp av kognitiv beteendeterapi eller 12-stegsprogrammet. Giertsen m.fl. 

(2015) har i sin studie fokuserat på de intagnas erfarenheter kring 

missbruksbehandlingsprogram. Programmen applicerades antingen på individnivå eller 

gruppnivå och vissa klienter var skeptiska gentemot gruppnivå, andra positiva. 

Klienterna som hade positiva bilder gentemot gruppnivå menade att det var givande för 

alla att lyssna på varandras problem och planer, då man skapade en gemenskap där alla 

stöttade varandra. 

 

Motivation var den faktorn som präglade hela studien och Giertsen m.fl. (2015) kom 

fram till att även tre ytterligare faktorer spelade en stor roll för klienterna, nämligen 

själva behandlingsprogrammen, relationen till praktiker och relationen till andra 

klienter. Klienterna som intervjuades hävdade att inte bara relationen till 

programledarna spelade roll utan även relationen till övrig personal. Daglig kontakt med 

klienterna skapade positiva bilder av den övriga personalen, medan att arbeta mest på 

kontoret var något som klienterna inte uppskattade.  

 

Slutsatsen som Giertsen m.fl. (2015) drar av sin studie var att personalens beteende var 

viktigare för de intagna än metoderna som applicerades. De intagna var inte bekymrade 

över rehabiliteringsfunktionerna utan det som var viktigt för dem var deras dåvarande 

situation och planerna till en ljusare framtid. Giertsen m.fl. (2015) menar att personalen 

bör inte endast fokusera på själva behandlingsprogrammen, men även på att förberedda 

de intagna till återanpassning i samhället innan de släpps ut.  

 

Beijersbergen, Dirkzwager, Molleman, van der Laan & Nieuwbeerta (2015) studerade 

betydelsen av anstaltspersonal då de ansåg att det inte finns så mycket forskning om 

sambandet mellan praktikers egenskaper och klienternas uppfattning om en rättvis 

behandling i fängelset. Denna studie genomfördes i Nederländerna och totalt deltog 

1764 klienter och 2277 praktiker. Alla personer som var inblandade i projektet 

medverkade frivilligt och det fanns vissa kriterier för klienterna för att de skulle få delta. 

De som deltog i projektet var män mellan 18 och 65 år födda i Nederländerna som inte 

hade allvarliga psykiska problem, som blev inlåsta mellan oktober 2010 och april 2011 

och som hade varit i arresten ungefär under tre veckors period i början av studien. I 

studien utgick man ifrån socialteorin samt evolutionsteorin och antog en hypotes om att 

klienterna föredrog kvinnlig personal framför manlig personal eftersom de upplevdes 

mer empatiska, log mer och visade känslor mer öppet. En annan hypotes som 

Beijersbergen m.fl. (2015) hade var att högutbildade praktiker förväntas ha mer tålamod 

och förståelse för de intagna som kan resultera i positiva relationer mellan personal och 

intagna. Baserat på andra studier menar författarna att äldre personal uppfattas som mer 

förstående och att de har mer positiva bilder kring rehabilitering. Efter studien kom 

Beijersbergen m.fl. fram till att personalens egenskaper spelar en stor roll för hur en 

människa behandlas i fängelset. Analyser visade att de intagnas uppfattning om studiens 

huvudfråga var att de var mer positiva gentemot rehabilitering och att det ska finnas en 

stark relation mellan personal och klient om behandling i fängelset utförs mest av 

kvinnlig personal. Beijersbergen m.fl. (2015) menar att hypoteserna som de hade i 
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början av studien visade sig vara sanna och påpekar även att The Dutch Prison Service 

har bestämt att all personal ska få utbildning om betydelsen av rehabilitering samt ska 

träna MI-strategier för att uppmuntra de inlåsta till att ändra sin livsstil.  

 

Forsberg, Ernst och Farbring (2011) beskriver att MI introducerades till praktiker inom 

Kriminalvården 1999 och att ca 2500 praktiker fick delta i tre dagars grundläggande 

MI-workshops mellan 2001–2003. Trots detta visar en rapport från Brottsförebyggande 

rådet (2005) att intagna var omedvetna om att de hade fått MI-sessioner. Utifrån detta 

har en strategi skapats som innebar genomförande av ytterligare MI-utbildning samt 

mer strukturerade MI-interventioner. Den här interventionen blev till det som senare 

fick kallas för BSF (Beteende – Samtal – Förändring) som baseras på en 

femsessionsmanual. Syftet med studien gjord av Forsberg m.fl. (2011) var att undersöka 

i vilken utsträckning praktiker använde sina MI-kunskaper i vanligt 

fängelseplaneringssamtal samt se skillnaden mellan personal som inte fått ytterligare 

utbildning, personal som endast fick träna på workshop och de som tränade på 

workshops men även fick feedback utifrån inspelade rådgivning sessioner. Studien 

baserades på 296 intagna som undersöktes utifrån variablerna ålder, strafflängd och 

kriminell bakgrund där man även analyserade dem utifrån ASI-data. Det som var av 

intresse var antal dagar av droganvändning, psykisk ohälsa, arbetsliv samt olaglig 

verksamhet. 

 

Det Forsberg m.fl. (2011) kom fram till är att praktiker som fick både träna på 

workshops men också fick feedback var mer kompetenta än de som inte hade fått någon 

ytterligare utbildning. Forsberg m.fl. (2011) menar att skickligheten kan försvagas med 

tiden om praktiker inte följer feedback baserad på de inspelade sessionerna och att 

praktiker som undersöktes inte fick tillräcklig utbildning för att utföra uppgifter med 

användning av MI. Forsberg m.fl. (2011) uppskattade en tidsperiod av två år för att 

praktiker ska kunna få den rätta kompetensen och uppnå positiva resultat då mer 

utbildning och stöd behövs.  

 

Forsberg, Ernst, Sundqvist och Farbring (2011) har efter frisläppandet undersökt 

effektiviteten av missbruksbehandling i form av Motiverande samtal som gjorts av 

anstaltspersonal. Studien rörde 296 drogmissbrukare i 14 svenska fängelser där de 

personerna var indelade i tre grupper som fick Motiverande samtal som 

behandlingsmetod. ASI användes vid två tillfällen nämligen vid intag och åtta månader 

efter utsläpp och det visade sig att grupperna reducerade användandet av droger och 

alkohol om man exkluderade metadon och sedativa substanser som inte visade positiva 

förändringar.(Forsberg m.fl. 2011). För att kunna ta emot hjälp i form av Motiverande 

samtal behövde de intagna uppfylla vissa kriterier. Det som var viktigast var enligt 

Forsberg m.fl. (2011) att de intagna inte hade fått hjälp i form av Motiverade samtal 

förut samt att de var svensk- eller norsktalande. Deras missbruk skulle även 

klassificeras av personalen som tungt missbruk, de skulle vara födda 1954–1984 samt 

inte skulle avtjäna ett straff som slutade senare än 2006. När det var dags för 

uppföljning, genomförde Forsberg m.fl. (2011) intervjuer med hjälp av ASI som visade 

att 54,4 % rapporterade nykterhet minst 30 dagar innan intervjun.  

 
1.3.2 Klientens roll 

Gideon (2010) presenterar en analys där man studerade personer med 

missbruksproblematik som har avtjänat ett fängelsestraff. Studien byggde på 

personernas uppfattning kring avgiftning och rehabiliteringsprocess där motivation står i 

centrum. Totalt intervjuades 39 personer där man använde sig av semi-strukturerade 
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intervjuer. De intagna valdes utifrån vissa kriterier, som att de skulle vara män som 

deltog i ett behandlingsprogram på Sharon anstalten under 1994–1997 och som var 

berättigade till villkorlig frigivning efter att de hade slutfört två tredjedelar av sitt straff. 

Det som var av intresse i studien var att 53,8% av männen inte hade deltagit i någon 

form av behandling förut. Det som framkom i denna studie var att nära hälften av de 

personerna som Gideon intervjuade inte använde var påverkade av droger när 

intervjuerna genomfördes, vilket man kom fram till med hjälp av urinprov. Gällande 

uppfattningen och vikten av motivation till rehabilitering och återanpassning kom 

Gideon (2010) fram till att deltagarna uppfattade betydelsen av motivation som ett 

grundläggande medel kring deras återhämtning. Förutom frågor om avgiftning och 

själva rehabiliteringsprocessen ansåg männen att den främsta faktorn som påverkade 

deras förändring var motivationen. Även om ett program innehåller bland annat 

utbildning om rehabilitering och rådgivning ansåg dem att motivationen var det 

viktigaste. Gideon menar att syftet med studien inte var att generalisera vissa åsikter 

som före detta intagna hade utan att framhäva deras subjektiva uppfattningar om att det 

var viktigt med behandling då det bidrog till deras motivation och hjälpte till att de 

identifierade sitt missbruk som ett problem.  

 

Kriminalvården (2014d) fick ett forksnings- och utvecklingsuppdrag från FoU att skapa 

en analysmodell vars syfte var att hitta skillnader i brottsåterfall bland personer som har 

varit fängelsedömda och som har frigivits från olika anstalter. Genom att utvärdera 47 

anstalter ville man ta fram en jämförelse bland dessa så att man skulle kunna använda 

återfallsrisk som ett generellt kvalitetsmått för anstalternas arbete. Då Kriminalvården 

kontrollerade de fängelsedömda riskprofiler kom man fram till att det inte finns några 

betydelsefulla skillnader i återfallsrisk. För att resultatet inte skulle feltolkas använde 

FoU mellan-individsanalyser där man följde upp intagna från en viss anstalt och 

jämförde dessa med intagna från en annan anstalt baserat på faktorer såsom individernas 

kön, ålder vid påföljdens start och narkotikamissbruk. Vidare använde man sig av inom-

individanalyser som syftade till att ta fram skillnader mellan samma individs 

frigivningar. Det man fokuserade på var om återfallsrisken skiljde sig beroende på 

vilken anstalt klienten har varit placerad på. Med hjälp av analyserna kunde man 

konstatera att det inte finns betydelsefulla skillnader på återfallsrisk mellan anstalterna. 

Kriminalvården (2014d) menar därför att man inte kan upplysa någon särskild anstalt 

som visar ett gott exempel på hur arbetet kring återfall inom Kriminalvården bör 

utföras.  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie är risk- och skyddsfaktorer den teoretiska utgångspunkten som valdes 

utifrån studiens syfte. Vi valde att utgå ifrån denna teori eftersom det handlar om vad 

som kan påverka risken för återfall positivt respektive negativt vilket är en del var vårt 

syfte. 

 

Utifrån modellen för utvecklingsorienterade behandlingar skapad av Loeber och 

Farrington (2000) som består av tre komponenter dvs beteendeproblem, utveckling och 

behandling har Andrews m.fl. (1990); Andrews och Bonta (1998) skapat ett nytt 

klassificeringssystem. Systemets syfte bygger på att matcha klienten med behandlingen 

utifrån klientens risk, behov och personliga egenskaper. Utifrån dessa faktorer har man 

kunnat skapa tre principer: riskprincipen, behovsprincipen och responsivitetsprincipen. 

Riskprincipen menar att intensiva insatser ska appliceras på klienter som ligger på en 

hög riskskala i  kriminaliteten då det funkar vagt eller inte alls på klienter som är låg 

kriminella. Behovsprincipen fokuserar på klientens behov och kan delas in i 
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kriminogena behov och icke-kriminogena behov. De kriminogena behoven är 

sammankopplade med förändring av kriminellt beteende och omfattar riskfaktorer som 

går att förändra. Men även de icke-kriminogena behoven såsom självkänsla, familj och 

anknytning går att förändra. Responsivitetsprincipen syftar till att man ska anpassa 

behandlingsinsatserna utifrån klientens individuella egenskaper och förmågor då inte 

alla har samma inlärningsstil (Andreassen, 2003).  

 

Andreassen (2003) menar att ångest, depression och psykiatriska störningar är faktorer 

som påverkar responsiviteten och det är dessa man utgår ifrån när man ska anpassa 

behandlingen till individen. Eftersom man har hittat relevanta riskfaktorer såsom familj, 

individ och närmiljö bör därför behandlingen inrikta sig mot dessa. Andreassen (2003) 

menar att behandlingen inte är effektiv om man endast inriktar sig mot en faktor utan 

man bör istället inrikta sig mot multipla faktorer. För att behandlingen ska lyckas måste 

man rikta in behandlingsinsatserna även mot familj, närmiljö och kamrater då 

antisocialt beteende inte beror på endast en faktor.  

 
1.4.1 Samhälle 

Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) hävdar i en studie att det finns vissa 

faktorer som kan skydda ungdomarna från att börja använda alkohol och droger, men 

som också kan öka chanserna för risk kring problematiken. Att befinna sig i en miljö 

där det finns en ökad tillgänglighet till droger och alkohol kan också enligt studien vara 

en riskfaktor. 

 
1.4.2 Förebyggande 

Riskfaktorer är det som ökar risken till att någonting ska inträffa, medan skyddsfaktorer 

förebygger den risken. Hawkins, Catalano och Miller (1992) menar att man kan 

förebygga ungdomars alkohol- och drogproblem genom att skapa en riskfokuserad 

strategi där man identifierar riskfaktorer kring problematiken, lämplig behandling 

associerad med riskfaktorerna samt kontrollera dessa genom allmänna befolkningsprov. 

Hawkins m.fl. betonar att dessa riskfokuserade strategier ska reducera riskfaktorerna 

och förstärka skyddsfaktorerna som finns. Riskfaktorerna inträffar innan 

drogmissbruket därför syftar man till att hitta strategier som ska förebygga dessa. 

 
1.4.3 Konsekvenser 

Hawkins m.fl. (1992) menar att droganvändningen kan påverka en individ genom att 

motivationen sjunker, likaså kan det dyka upp humörsvängningar som i sin tur kan leda 

till skador eller dödsfall. Men det är inte endast individen själv som påverkas, utan även 

samhället. Hawkins m.fl. (1992) definierat detta genom att hävda samhällets 

bekostnader kring hälsa- och sjukvård, mentalvårdstjänster, behandlingsinsatser och 

ungdomsbrottslighet. Konsekvenserna med att börja använda droger i tidig ålder kan 

vara att man kan fortsätta med det även i vuxenlivet vilket ses som en riskfaktor. 

Utifrån studien menar Hawkins m.fl. (1992) att det finns två olika typer av riskfaktorer. 

Den första typen är samhälleliga och sociala riskfaktorer som innebär allt från 

tillgänglighet av droger, ekonomisk situation och grannskap. Den andra typen av 

faktorer handlar om själva individen och dess interpersonella miljöer som familj, skola 

och kamratgrupp. Forskningen har identifierat faktorer som kan bidra till ungdoms 

drogmissbruk, som kan ses som riskfaktorer då de inträffar innan själva missbruket 

börjar. Tillgängligheten av droger men även låg ekonomisk status ökar sannolikheten 

till att en ungdom kan börja använda droger. Normbrytande beteende inklusive 

aggressivt beteende hos pojkar kan också öka risken till användning av droger i tidiga 

år, likaså familjesituationen, brist på skolengagemang och en positiv bild gentemot 
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droger. Hawkins m.fl. (1992) betonar att det finns vissa faktorer som ingår i individens 

personliga egenskaper men också samhälleliga faktorer som kan anses vara 

skyddsfaktorer. Dock menar Hawkins m.fl. att det behövs mer forskning för att kunna 

identifiera sambandet mellan risk- och skyddsfaktorer och ungdoms drogmissbruk. 

 
1.4.4 Skola 

Men det är inte bara den tillgången till substanserna som kan påverka, utan även 

familjesituationen, kamratgrupper, skolmiljön och individuella egenskaper. Med dessa 

menar Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) allt från låg skolförmåga och hög 

frånvaro i skolan till föräldrar som bjuder på alkohol eller som inte har en positiv 

gentemot det. Cheng och Lo (2011) anser i sin studie att ungdomar som visar 

engagemang i skolmiljön har inte hög risk för marijuanaanvändning trots att de lever i 

en dålig gemenskap. Cheng och Lo menar då att marijuanaanvändingen har en negativ 

association gentemot engagemang i skolan. Thomson och Auslander (2007) har gjort en 

studie om riskfaktorer för alkohol och marijuanaanvänding bland ungdomar i fosterhem. 

Thomson och Auslander har också kommit fram i sin studie att det finns ett signifikant 

samband mellan alkohol och marijuanaanväning och vänner som dricker alkohol eller 

använder marijuana. Vidare menar författarna att det finns även flera faktorer som man 

har funnit intresseväckande. Skolan spelar en viktig roll i ungdomarnas liv och 

ungdomar som har misslyckats eller blivit avstängda från skolan, bråkat med lärare 

tyder på högre risker kring alkohol och marijuanakonsumtion.  

 
1.4.5 Vänner 

När det kommer till den sociala delen av en ungdoms liv, spelar kamraterna en viktig 

roll då man har funnit samband mellan kamrater med normbrytande beteende och 

drogmissbruk. Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) menar att även 

kamratgruppen påverkar en ungdoms liv och det kan vara allt från anti-sociala och 

kriminella vänner som har en positiv bild kring droger och alkohol till personliga 

egenskaper som allmän misskötsel. Bränström m.fl. (2007) har kommit fram i sin studie 

att det finns ett samband mellan risk-och skyddsfaktorer och cannabis och alkohol och 

att cannabis var associerat med färre risk- och skyddsfaktorer än alkohol. Dock menar 

Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) att skyddsfaktorerna inte verkade lika 

viktiga som riskfaktorerna för ungdomarna som använder cannabis. 

 
1.4.6 Familj 

Dock menar Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) att bakgrunden inte spelar en 

stor roll för droganvändning, utan det finns andra risk-och skyddsfaktorer som påverkar 

mer än den socioekonomiska statuset och familjesituationen. Cheng och Lo(2011) 

hävdar också i sin studie att en förälders substansberoende inte visat ett signifikant 

samband med en ungdoms marijuanaanvändning. Bränström, Sjöström och Andréasson 

(2007) anser att denna aspekt är positiv då man kan arbeta förebyggande för att minska 

droganvändning bland ungdomar. Socialdepartementet (2013) menar att beroende på 

olika risk- och skyddsfaktorer finns det ändå konsekvenser för barn som växer upp i 

miljöer där en eller båda föräldrarna har någon form av missbruk. Landstingets 

missbruk- och beroendevård ska arbeta även i syfte till att skydda barn som har 

missbrukande föräldrar samt tillfredsställa deras olika behov. 

 

Stone, Becker, Huber & Catalano (2012) hävdar att risk- och skyddsfaktorerna från 

både tonår och tidig vuxenålder associerade med användning av olika substanser är 

samma. Män som har missbrukande föräldrar, som har en positiv bild gentemot olika 

substanser, som inte har varit engagerade i skolan eller har använt olika substanser 
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under tonåren är mer benägna till att använda droger i vuxen ålder. Alla dessa faktorer 

ses som riskfaktorer för människor i vuxenålder, men det finns även andra faktorer som 

familjesituationen och kamratgruppen som spelar en viktig roll. Att flytta hemifrån 

tidigt till högskola är en riskfaktor för personer i vuxen ålder menar författarna. Dock 

hävdar Stone m.fl. (2012) att det även finns skyddsfaktorer för personer i vuxen ålder 

såsom engagemang inom arbete, äktenskap och slutförda högskolestudier. 

 

Von Sydow, Lieb, Pfister, Höfler och Wittchen ( 2002) har gjort en studie som syftar till 

att undersöka påverkan av riskfaktorer gentemot användning av cannabis samt missbruk 

och beroende. Studien genomfördes under fyra år med hjälp av 3000 14-24 gamla 

tonåringar och unga vuxna i Munich, Tyskland.  Von Sydow m. fl. menar att flera 

studier har visat att föräldralöshet eller växa upp med endast en förälder är en riskfaktor. 

Dock har det även framkommit en annan riskfaktor gentemot utveckling av 

droganvändning nämligen, föräldrar som dött tidigt. Att ha en moder som lider av 

depression kan vara en riskfaktor men också att ha allmänna familjeproblem kan 

utveckla denna riskfaktor. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva praktikers uppfattning om insatser inom 

kriminalvården för att motverka återfall i missbruk. Uppsatsens frågeställningar är: 

 

(1) Hur beskriver praktiker sitt arbete med insatser för att motverka återfall i missbruk?  

(2) Vilka möjligheter respektive hinder ser praktiker i detta arbete? 

 
1.5.1 Begränsningar 

Eftersom man som intagen på ett häkte inte är dömd så har man vanligtvis inte den form 

av insatser som vi intresserar oss för där, varför vi valt att istället fokusera på anstalter 

och frivård. Vi beslutade oss också för att begränsa oss till att intervjua de som jobbar 

inom just behandlingsprogrammen och inte övriga anställda inom anstalt och frivård. 

 

2 Metod 
 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta kapitel beskrivs de metodologiska utgångpunkter utifrån Bryman (2011), Thurén 

(2007) och Kvale och Brinkmann (2009) där huvudämnena är hermeneutik, kvalitativ 

studie med kvalitativa intervjuer. I studien kommer även tas upp kvalitetskriterierna 

samt forskningsetiska principerna.   

 
2.1.1 Hermeneutik 

Som metodologisk utgångspunkt har vi valt att använda oss av hermeneutik som 

handlar om att tolka och förstå. Begreppet kommer från den grekiske guden Hermes 

samt ordet hermeneuein som betyder tolka. Förr i tiden använde man sig av 

hermeneutiken för att kunna tolka religiösa texter men senare har det blivit en 

forskningsmetod och även en existentiell filosofi (Bryman, 2011). 

 

När en text tolkas utifrån hermeneutik utgår man ifrån den hermeneutiska cirkeln.  Detta 

innebär att helhetens olika delar tolkas för att man ska kunna fördjupa sig i textens 

betydelse och för att få mer förståelse. Eftersom hermeneutik handlar om att kunna tolka 

och förstå så ansåg vi att det skulle vara en passande teori att utgå ifrån då vårt syfte 

med arbetet är att undersöka praktikers uppfattningar kring Kriminalvårdens 
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programverksamhet som sedan ska tolkas (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver 

hermeneutiken som ett hjälpmedel där man försöker få fram en texts mening när det 

analyseras utifrån forskarens perspektiv.   

Hermeneutiken syftar till att man ska ha förståelse för relativistiska tankegångar och 

menar att det inte finns lagbundenheter till skillnad från positivismen. Med detta menas 

också att kunskap skapas endast av individen genom subjektiva antaganden och normer. 

Positivismen syftar till att beskriva och förklara saker men hermeneutik söker en 

helhetsförståelse. Hermeneutik fokuserar på känslor samt hur en människa tänker och 

handlar och utifrån detta strävas det efter att kunna se situationen även ur en annan 

människas perspektiv (Bryman, 2011). 

Eftersom en persons svar kan tolkas ur olika aspekter är det viktigt att planera i förväg 

och fokusera på vad som egentligen ska tolkas. Exempelvis väljs det att tolka svaren 

bokstavligt eller genom att försöka tolka vad en respondent menar med sitt svar. Thurén 

(2007) menar att hermeneutiken handlar om förståelse och inte bara begriplighet när 

tolkningen utförs genom empati och inkännande. Utifrån detta tas det hänsyn till att 

människor är unika varelser som känner, tänker och upplever saker på olika sätt. 

Dialogen är viktig eftersom det är då man ställer frågor och intresserar sig för specifika 

saker utifrån sitt arbetssyfte och därför tyckte vi att hermeneutiken var ett bra redskap. 

Thurén (2007) redogör att hermeneutiken lägger mycket fokus på kontext som är en 

avgörande faktor eftersom det hjälper forskare att se saker ur olika perspektiv samt 

förstå hur olika situationer kan vara beroende på sammanhang.  Kontexten i ett arbete 

bör beskrivas när exempelvis intervjusvar tolkas då syftet är att ge läsaren en så korrekt 

bild som möjligt.  

 
2.1.2 Kritik mot hermeneutik 

Kritik mot hermeneutiken har framkommit från positivisternas sida just för att 

tolkningen kan vara osäkert beroende på kontext och tolkarens värderingar. Utifrån 

detta kan man dra slutsatsen att man kan tolka olika beroende på kontext eller vilka 

värderingar forskaren har kring forskningsämnet. Hermeneutik anses vara för 

känsloladdat och att det inte kan ge logiska eller exakta svar då man tolkar saker och 

ting som leder till att man ser hermeneutiken som något subjektivt (Thurén, 2007).  

 
2.1.3 Kvalitativ ansats 

Utifrån våra frågeställningar bestämde vi oss för att genomföra vårt arbete med hjälp av 

kvalitativ metod. Eftersom fokus låg på praktikers uppfattningar och erfarenheter ansåg 

vi att denna metod var lämpligast att välja. Med utgångspunkt i dessa två faktorer ansåg 

vi att intervjufrågor var mest adekvata till att få djupgående svar till vår frågeställning. 

Intervjuguiden (bilaga 3) bestod av öppna frågor som skulle väcka respondentens tankar 

och åsikter kring problematiseringen. 

 

Vi valde att utgå ifrån semi-strukturerad intervju som intervjuform för att få vår 

frågeställning besvarad på ett sätt som en kvantitativ ansats inte hade kunnat göra. 

Bryman (2011) menar att frågor från en semi-strukturerad intervju kan leda till att fler 

uppföljningsfrågor ställs beroende på vilka svar ges av respondenten samt hur forskaren 

tolkar dessa och därför ansåg vi att denna intervjuform var lämpligast att använda sig 

av. Våra intervjufrågor grundar sig mycket på uppfattningar och erfarenhet så det kan 

vara möjligt att det behövs ställas uppföljningsfrågor. Intervjufrågorna är mer allmänt 

formulerade och med utgångspunkt i det är det förväntansfullt att olika svar ges som 

kan utvecklas med hjälp av uppföljningsfrågor.  
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Bryman (2011) menar att öppna frågor kan vara positiva för en intervju eftersom 

respondenten får prata med sina egna ord och utifrån detta får denne även ge 

utvecklande svar. Dessa svar kan då leda till att man förstår hur respondenten tolkar 

frågeställningen vilket är en avgörande faktor för arbetets resultat. Å andra sidan menar 

Bryman att man även kan stöta på problem när man använder sig av öppna frågor. 

Respondenten kan prata mer än vad forskaren förväntat sig samt även utveckla andra 

diskussionsämnen som inte hör till själva frågeställningen. Öppna frågor innebär 

dessutom mer arbete för forskaren då man måste koda svaren, transkribera och skriva 

ut. En annan faktor som man ska beakta när man arbetar med öppna frågor är att det 

finns risk för att ställa samma frågor, men på olika sätt vilket inte är lika vanligt när 

man ställer slutna frågor (Bryman, 2011). 

 
2.1.4 Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) menar att det finns vissa kriterier för att en studie ska vara av god 

kvalité. I kvalitativa studier använder man sig av tillförlitlighet, medan i kvantitativa 

studier är det reliabilitet och validitet som utgör kriterierna för kvalitén.  

Tillförlitlighet innefattar fyra delar som motsvarar kriterier inom kvantitativa studier. 

Trovärdighet (’’credibility’’) motsvarar den interna validiteten inom kvantitativa 

studier. För att verifiera att det som sagts stämmer samt att man fått en rätt bild kopplar 

forskaren resultatet till respondenterna. Vi återkopplade vårt resultat till respondenterna 

för att kunna verifiera att vi har fått rätt bild av det som sagts. Överförbarhet 

(’’transferability’’) är motsvarigheten till extern validering i en kvantitativ studie. 

Kvalitativa studier fokuserar på inte på kvantitet, utan mest på vad och hur det sägs. 

Dock bör detta kunna även användas i andra studier eller sammanhang. Även om vi inte 

kan generalisera utifrån vår studie har vi ändå syftat till att beskriva det på ett 

fördjupande sätt så att det ska kunna användas i andra forskningssammanhang. 

Pålitlighet (’’dependability’’) är det kriteriet som kan jämföras med reliabilitet i en 

kvantitativ studie och syftar till att man ska utföra fullständiga redogörelser för alla 

moment såsom hur man har gått tillväga med den aktuella studien, vilka respondenter 

har valts och varför samt andra viktiga punkter.  Vi har i vårt arbete redogjort för  

viktiga moment såsom hur vi gått tillväga samt utifrån vilka kriterier vi valde 

respondenterna just för att uppnå pålitlighet. En möjlighet till att styrka och konfirmera 

(’’comfirmability’’) motsvarar objektivitet. Som forskare är man medveten om att det 

inte går att vara helt objektiv mot studien men det är viktigt att påpeka en god tro i 

studiens syfte samt inte låta personliga värderingar komma fram på så sätt att de 

påverkar studiens resultat eller slutsats. När vi genomförde denna studie var vi 

medvetna om att det inte går att vara helt objektiv men vi har försökt att skriva resultatet 

på så sätt att det inte påverkades av personliga värderingar så gott det gick (Bryman, 

2011). 

 

Förutom tillförlitlighet finns även andra kriterier som baseras på äkthet. Dessa kriterier 

syftar till att forskaren ska ge en rättvis bild av respondenternas åsikter och 

uppfattningar. Ontologisk autenticitet syftar till att personerna som medverkat i studien 

ska få en bättre förståelse om sin sociala situation. Vidare innebär pedagogisk 

autenticitet att undersökningen hjälper de medverkande att även få ett bättre perspektiv 

på andra personers upplevelser. Katalytisk autencitet innebär att  de medverkande har 

förändrat sin situation med hjälp av undersökningen. Taktisk autenticitet innebär att de 

medverkande har fått bättre möjligheter till att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 

2011). 
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Eftersom det är svårt att uppnå alla äkthetskriterier så strävar vi i denna studie uppnå en 

rättvis bild om respondenternas åsikter och uppfattningar samt ontologisk autenticitet.  

 

2.2 Planering och genomförande 
I detta avsnitt kommer förberedelser, urval, datainsamling, bearbetning av information 

och de etiska riktlinjerna beskrivas. 

 
2.2.1 Förberedelser 

Vi började förberedelserna genom att fastställa ämnet vi var intresserade av och utifrån 

det skapade vi vårt syfte samt frågeställningar. Med utgångspunkt i dessa skapade vi 

även en projektplan som bestod av en introduktion, bakgrund och metodkapitel följda 

av en tidsplan. Projektplanen syftade till att vi skulle se om vår preliminära studie var 

adekvat att genomföra i praktiken. Innan intervjuerna har vi planerat att söka 

information om de olika arbetsplatserna och de metoder de använder för att vara 

förberedda och förstå vad intervjupersonen pratar om samt för att se om deras 

beskrivning passa ihop med vårt syfte och frågeställningar. Inför varje intervju har vi 

först kontaktat den arbetsplats eller den person vi avsåg att intervjua för att se om det 

finns intresse. Därefter skickade vi ett missiv (bilaga 1) till dem för att berätta mer om 

vårt arbete, hur vi önskar gå tillväga med intervjun samt att vi önskar att spela in 

samtalet. Vi har även varit beredda på att skicka med de intervjufrågor vi tänkt ställa, 

men då vi helst ville ha raka och icke förfinade svar bifogade vi detta endast vid 

förfrågan. Vi har varit tydliga med att påpeka att om möjligheten finns genomför vi 

gärna intervjun på respondentens arbetsplats men i annat fall var vi också beredda på att 

intervjua med hjälp av videosamtal eller per telefon 

 
2.2.2 Urval 
Personerna vi intervjuat har varit väl fördelat gällande kön (två kvinnor och tre män) 
samt fördelat på personer med erfarenheter på enbart ett par år inom yrket upp till 
fjorton år. Personerna har haft varierande utbildning såsom beteendevetare, socionom 
och jurist men gemensamt för dem vi intervjuat är att de har någon form av 
universitetsexamen. Samtliga har även diverse vidareutbildningar samt 
internutbildningar på de program de leder. Man har även vissa utbildningar som man 
från kriminalvårdens håll kräver som en slags introduktion för samtliga av sina 
medarbetare samt ytterligare en kurs för de som jobbar nära klienterna, vilket våra 
respondenter gör. 
 
Bryman (2011) beskriver urval som val av de enheter som anses vara kompatibla med 
forskningsfrågorna. Vi valde att undersöka praktikers uppfattningar kring insatser som 
rör frågor om återfall i missbruk. Vidare intresserade vi oss för vilka möjligheter och 
hinder som klienterna stöter på utifrån praktikernas perspektiv.  Eftersom man som 
intagen på ett häkte inte är mer än misstänkt och endast är där en kortare tid så har man 
vanligtvis inte den form av som insatser vi intresserat oss för och därför har vi valt att 
istället fokusera på anstalter och frivård. Totalt valde vi att undersöka fyra 
frivårdsverksamheter samt en anstalt där de praktiker som vi intervjuade har någon form 
av universitetsutbildning. Tre av verksamheterna ligger i två olika sydsvenska 
småstäder samt de andra två i en av landets största städer. Två intervjuer genomfördes 
via telefonsamtal och tre intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. 
Skillnaden mellan dessa var att telefonsamtalen inte gav oss möjligheten att se 
respondenternas kroppsspråk men i övrigt stötte vi inte på andra svårigheter. De 
intervjuer som vi genomförde på respondentens arbetsplatser gav oss en mer personlig 
känsla men det var inte mycket som skilde sig från telefonsamtalen. En av intervjuerna 
som också var en av dem som vi genomförde på respondentens arbetsplats gjordes 
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tillsammans medan de övriga genomfördes var för sig. De skillnader som vi upplevde 
mellan att genomföra en intervju själv och tillsammans var att vi kunde dela på frågorna 
samt vi kom på olika uppföljningsfrågor som vi inte hade kommit på om vi inte hade 
varit tillsammans. 
 
Med utgångspunkt i respondenternas svar var tanken att koppla det till tidigare 
forskning som skulle leda till en fördjupande diskussion. Kvale och Brinkmann (2009) 
lyfter fram betydelsen av antalet intervjupersoner och menar att för få respondenter kan 
leda till att det blir svårt att generalisera ett resultat. Å andra sidan menar Kvale och 
Brinkmann (2009) att för många intervjupersoner kan resultera till att man inte kan 
tolka resultatet på samma sätt.  

 
2.2.3 Datainsamling 

Kvale och Brinkmann (2009) ser positivt på inspelning av intervjuer då det underlättar 

forskaren att inte missa någon viktig information. Eftersom det är svårt att intervjua och 

även tolka det som sägs samtidigt underlättar inspelningen på så sätt att forskaren kan 

återgå till inspelningen och tolka resultatet i lugn och ro. Bryman (2011) menar också 

att inspelning av intervjuer underlättar analysen av vad människor har sagt, och även 

hur de har sagt det. Vi använde oss av varsin diktafon när vi genomförde intervjuerna.   

 
2.2.4 Bearbetning av analys och data 

Bryman (2011) poängterar vikten i vad som sägs och hur det sägs för kvalitativa 

forskare. Eftersom vi genomförde intervjuerna även genom telefonsamtal fann vi 

transkribering som den mest passande metoden. Vår intervjuguide innehöll öppna frågor 

som kräver omfattande svar och därför behövdes det spelas in för att undvika att man 

glömmer något viktigt samt för att kunna lyssna flera gånger och kunna tolka svaren på 

ett korrekt sätt. Bryman betonar att det även finns nackdelar med att använda sig av 

transkribering som för det mesta visar sig i form av missförstånd. Det kan vara lätt att 

missa något viktigt som sägs under intervjun eller det kan också vara fallet att man hör 

fel. När man intervjuar genom telefonsamtal ser man inte kroppsspråket hos 

respondenten vilket kan vara besvärligt men telefonsamtal är även en positiv medel när 

man intervjuar någon som inte har möjlighet till ett fysiskt möte på grund av tidsbrist 

eller distans.  

 

Då svar från intervjuer kan vara omfattande valde vi att använda oss av 

meningskoncentrering. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver meningskoncentrering 

som en analysmetod där man sammanfattar en respondents svar till kortare 

formuleringar. Efter att ha läst igenom alla intervjuer fick vi en känsla av helheten och 

de faktorer som lyfts fram mest i svaren. Utifrån det har vi kunnat skapa olika teman 

som har präglat hela arbetet och som har hjälpt oss att sortera och analysera det. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar dock att man ska försöka få detaljerade och 

omfattande svar från respondenten när man arbetar med meningskoncentrering för att 

dessa ska kunna utvecklas till olika teman. Vi har försökt att hålla en balans mellan våra 

egna ord och respondentens ord just för att vi ville lyfta fram respondentens 

beskrivningar. Meningskoncentreringen hjälpte oss på så sätt att vi förkortade 

respondentens svar utan att förlora problematikens innebörd.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver meningskoncentrering som en femstegsprocess. 

(1) Forskaren läser igenom hela intervjun för att kunna få en uppfattning om resultatens 

helhet. (2) Man fastställer och plockar ut relevanta meningsenheter. (3) Med hjälp av 

nyckelord formulerar man huvudsakliga teman utifrån respondentens perspektiv samt 
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forskarens uppfattning. Nyckelorden skapades fram genom att studera vilka ord som 

stack ut i resultatet. (4) Utifrån arbetets syfte ställer man frågor till meningsenheterna, 

alltså man ställer teman mot arbetssyftet samt problemformulering. (5) Man knyter 

samman de huvudsakliga teman och skapar en deskriptiv text utifrån det. De 

huvudteman som vi sammanställde i våra intervjuer var: respondenternas profil, 

samhällets inställning, motivation, förändring, bemötande, risk-och skyddsfaktorer samt 

återfall. 

 
2.2.5 Forskningsetiska principer 

Genomförandet av våra intervjuer baseras på de fyra forskningsprinciperna: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

enligt Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet syftar till att respondenten ska 

informeras om arbetets syfte och olika moment samt att deras medverkan är frivillig och 

att de kan avbryta det när som helst. De aktuella respondenterna har informerats kring 

arbetets syfte och genomförande. Dessa har fått information angående vilka vi är och 

varför vi vill undersöka just deras inställning och erfarenheter. Vi har även poängterat 

att svaren vi får från dem kommer inte att användas i ett annat syfte utan att det kommer 

användas enbart i vårt arbete för att sedan raderas direkt så att det inte skapar obehag 

eller osäkerhet på något sätt. Samtyckeskravet ger respondenterna möjligheten att 

bestämma själv om deras medverkan i intervjun som även innebär att intervjun kan 

genomföras på deras villkor.  

 

För respondenternas integritet och säkerhet har vi poängterar att intervjun är frivillig 

samt att de när som helst kan avbryta medverkandet om de skulle känna obehag. Vi har 

även betonat att vår intervju förhåller sig till Vetenskapsrådets forskningsprinciper. 

Intervjupersonerna har fått möjlighet att kontakta oss eller vår handledare genom att vi 

lämnade kontaktuppgifter. Anledningen till detta var om de önskade ställa fler frågor 

kring vår intervju eller för att bli säkra att de vill samtycka till att delta. Vidare har vi 

informerat de respondenterna att vi önskar intervjua dem direkt på arbetsplatsen om 

möjligheten finns men även att vi är villiga att genomföra intervjun via telefonsamtal 

eller videosamtal om det så önskas. För att underlätta deras tidsplanering om intervjun 

skulle bli aktuell så berättade vi även att intervjun kommer ta ca 45-60 minuter och att 

det kommer spelas in och transkriberas för att underlätta vårt arbete samt inte missa 

någon viktig information.  

 

Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om personerna som medverkar i intervjun 

ska bevaras med konfidentialitet så att obehöriga inte kan komma åt dem. Vi har 

informerat respondenterna att vi kommer att använda oss av avidentifiering just för att 

deras integritet inte ska kränkas på något sätt. Nyttjandekravet menar att uppgifterna 

som man får från respondenterna ska endast användas i forskningssyfte. Vi har 

informerat respondenterna om detta och har även enligt rekommendationerna som 

Vetenskapsrådet (2002) visar erbjudit dem möjligheten att få en sammanfattande 

redovisning av huvudresultaten om de skulle önska det. 

 

Något som kan anses problematiskt är frågornas formulering och därför försökte vi att 

utforma dem på så sätt att de inte kränker deltagarnas integritet samt att de är så neutrala 

som möjligt utifrån vårt perspektiv. Forsman (1997) menar att för ledande frågor kan ge 

självklara svar och det inte påverkar arbetet på ett positivt sätt. Vi har även försökt att 

inte ha för mycket innehåll i frågorna just för att deltagarna inte ska bli förvirrade och 

därför har vi istället fokuserat på att ställa en fråga i taget för att kunna få klara svar.  
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3 Resultat 
 

Vi har valt att fokusera på sex olika teman i våra intervjuer för att få en struktur och för 

att lättare kunna arbeta med det transkriberade materialet i efterhand. Dessa sex teman 

är samhällets inställning, motivation, förändring, bemötande, risk-och skyddsfaktorer 

samt återfall. 

 

3.1 Respondenternas profil 
Jeanette är en kvinna som arbetar på en anstalt. Hon är utbildad beteendevetare med 

inriktning mot socialpsykologi och har arbetat inom verksamheten sedan 2003.  

 

Jenny är en kvinna som arbetar på Frivården sedan 2008 och som är utbildad 

beteendevetare. Jenny har fått påbyggnadsutbildning i samband med arbetet och menar 

att man måste certifieras för att kunna arbeta inom programverksamhet.  

 

Johnny som är utbildad jurist jobbar inom frivården där han varit i nio månader. 

Dessförinnan har han arbetat två år på anstalt. Johnny berättar också att han har en 

påbyggnadsutbildning inom behov och mottaglighet.  

 

Göran har en socionomutbildning och jobbar inom frivården där han varit i 1,5 år. Även 

han har tidigare arbetat två år på anstalt.  

 

Martin är utbildad personal- och beteendevetare och har jobbat inom frivården i cirka 

elva år, varav nio år har varit med den typ av verksamhet han nu jobbar med. 

Dessförinnan har han även jobbat en kortare tid på häkte. 

 

 

3.2 Samhällets inställning 
Gällande hur samhället och privatpersoner ser på deras jobb så är samtliga respondenter 

enade om att okunskapen hos privatpersoner känns stor och att de inte vet så mycket om 

vad arbetet egentligen handlar om men att ett intresse för jobbet finns.    

 

Jeanette tror inte många känner till hur Kriminalvården verkligen fungerar och upplever 

att de få personer som har frågor kring hennes arbetsplats har en annan bild av 

verksamheten som inte stämmer. Hon tror att många människor ser på Kriminalvården 

som en verksamhet där det är väldigt svårt klimat och att det inte går att påverka så 

mycket men menar att det inte är fallet även om klienterna har olika problematik.  

 

Jennys uppfattning om vad allmänheten tycker om Kriminalvården är att de inte vet hur 

mycket Kriminalvården egentligen gör och hur mycket hjälp och behandlingsmetoder 

de erbjuder. Jenny tror att många tänker på Kriminalvården som en verksamhet som 

låser in människor på grund av olika brott men glömmer att dessa människor även 

erbjuds  behandling i olika former.  
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Jag tror inte de vet hur mycket vi egentligen gör. Det är nog min 

uppfattning. Hur mycket behandling och hur mycket hjälp det finns i 

Kriminalvården…Jag tror att deras uppfattning är att Kriminalvården 

låser in folk i fängelset. Det är inte så många som vet vad Frivården är till 

exempel när de frågar vad man jobbar med och så där…det tror jag. Jag 

tror inte de vet hur mycket som görs här. (Jenny) 

 

Martin påpekar att det är en ganska sluten värld som inte så många har en inblick i som 

eventuell förklaring på okunskapen. Martin upplever dessutom att privatpersoner och 

samhället – till och med polisen, har svårt att se hur han kan jobba med att bara träffa 

kriminella hela dagarna och att det skulle vara väldigt jobbigt. Detta är även en bild som 

Göran har av privatpersoners åsikter kring hans jobb. 

 

 

3.3 Motivation 

Då vi kommer in på ämnet motivation så är en av de inledande frågorna hur man ser på 

det om man jämför hur viktig den inre motivationen hos klienten är jämfört med den 

yttre från exempelvis personal eller familj. Respondenterna är då ense om att den inre 

motivationen är av största vikt. Göran menar till och med att den inre motivationen är 

totalt avgörande – utan den kommer man ingenstans med behandlingsarbetet, men 

samtidigt påpekas det att yttre motivation kan vara en del av arbetet för att skapa den 

inre motivation som krävs. 

 

Martin ser på den inre motivationen som viktigare än den yttre och säger att den största 

belöningen är ens egen stolthet över att klara av saker och ting, men att den yttre också 

är viktig för att den antingen underlättar eller försvårar för den inre motivationen. Han 

beskriver bland annat hur en yttre faktor istället kan skapa motivation om exempelvis en 

familjemedlem säger åt en att börja banta. Martin menar att man då gärna reagerar med 

irritation och motstånd motsatt till vad man hade gjort om insikten kring ens vikt kom 

inifrån en själv. Jenny tror att även om man blir motiverad utifrån yttre faktorer så är det 

ändå den inre motivationen som driver fram klientens vilja.  

 

Martin är tydlig med att påpeka att motivationen måste finnas hos klienten för att 

behandlingsprogrammen ska fungera. Han beskriver att det är program som kräver att 

man är deltagande för att nå resultat och att man inte bara kan sitta av tiden och tro att 

det hjälper. Det jämför han med att försöka bli vältränad utan att träna. Martin beskriver 

att man innan ett program bedömer klientens motivationsnivå och klienten har dessutom 

inte sagt tvärt nej till att delta i behandling vilket Martin ser som viktigt för att 

behandlingen i annat fall riskerar att bli verkanslös. 

 

Jenny menar att alla klienter är olika och att en del är motiverade redan när de kommer 

till första mötet, och andra inte. Till de som är motiverade kan det föreslås skyddstillsyn 

med föreskrift om programverksamheten och då kan klienten komma till Frivården igen 

för att träffa programledare i just det specifika programmet och prata mer detaljerat om 

vad som kommer att göras. 

 

Jeanette jobbar på en behandlingsanstalt vilket gör att många av de som kommer till 

henne redan uttryckt ett önskemål om behandling och att få hjälp med sitt missbruk, 

berättar hon – en viss motivation finns alltså redan vid ankomsten. 
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Inom Kriminalvården har man motivationsinsatser som enligt Jenny utför utifrån 

klientens förändringsbehov för att sedan anpassa det efter hur många samtal just den 

respektive klienten behöver. Om man märker att en klient känner sig motiverad redan 

från första samtalet kan man stanna upp vid fyra samtal för att sedan fortsätta med ett 

visst program, berättar hon. Också Jeanette menar att det är viktigt att utforska vad den 

respektive klienten vill och att skapa en bra allians mellan programledare och klient. 

 

Vad som gör att man i ett samtal eller ett program kan se om en klient är motiverad eller 

ej verkar svårt att sätta fingret på men både Jeanette och Göran anser att man brukar 

kunna avgöra det ganska enkelt. Göran som jobbar både på anstalt och utanför inom 

frivården beskriver att man inom frivården ger hemuppgifter där man ofta kan avläsa 

motivationen om uppgifterna är välgjorda eller slarvigt utförda - eller kanske inte gjorda 

alls. Huruvida mötestider sköts eller inte menar han att också det kan vara en indikator 

på motivationsnivån. När man har samtal med klienten menar Jeanette att man brukar 

märka om klienten fortfarande är motiverad beroende på hur klienten pratar och vad 

denne har för attityd gentemot behandlingen.  

 

Jenny beskriver det som att det ibland uppstår en känsla som är svår att beskriva när 

klienten verkar motiverad. Klienter får vrida och vända på sin situation och fundera på 

hur mycket motivation kommer inifrån och vad den yttre påverkan kan vara. Hon 

beskriver processen som att klienterna arbetar med olika värderingar i livet och funderar 

på vilka risker som finns om man fortsätter med till exempel missbruk eller om man 

väljer att försöka sluta.  

 

Johnny menar på att även de som är motiverade tar återfall ibland – huruvida en klient 

är motiverad eller ej ser man istället på hur aktivt personen deltar i programarbetet, om 

denne kommer till mötena, passar tider osv och det är det man ska fokusera på. 

 

Som en del av motivationen så påpekar Martin flera gånger att det till exempel handlar 

om alkoholrelaterade problem man jobbar med, inte alkoholproblem. Han tar upp 

exempel kring om man blir våldsam eller kanske är frekvent otrogen när man har 

druckit – då är det alkoholrelaterade problem och någonting av det kanske kan vara en 

motiverande faktor till att minska eller avsluta sitt drickande – nödvändigtvis kanske 

inte den konsekvensen som är olaglig, som att slåss, utan hos klienten kanske otroheten 

väger tyngre för motivationens skull. 

 

Martin beskriver även att en tid i häkte kan göra vissa personer motiverade då de inser 

vad det faktiskt innebär att hamna på  anstalt och då hellre väljer att ta tag i sitt liv 

genom att gå behandlingsprogram i frivården. 

 

Jeanette säger att man inte får någon form av fördelar med att gå i programverksamhet, 

men påpekar samtidigt att chanserna till att få jobba med exempelvis kreativt arbete om 

man vill det ökar samt att möjligheterna till utsluss och kanske ett behandlingshem 

också blir större. Hon påpekar dock att det är ingenting man går ut med att man får det 

om man går programmen utan detta regleras i den individuella planen man skapar. 

Johnny säger också att om man går programmen så är det lättare att få permissioner och 

utsluss. Han menar också att detta kan vara en motivationshöjare. 

 

Som en del av motivationsarbetet talar Johnny om att visa på vilka möjligheter och 

valbarheter det finns i livet som klienten kanske inte reflekterat över. Jenny är inne i 

samma tankesätt och beskriver hur en behandlare ibland försöker skapa motivationen 
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och ibland försöker öka diskrepansen hos klienter genom att få dem att tänka på vilken 

situation de befinner sig i nuläget och hur de skulle vilja leva. 

 

Jeanette menar att det är viktigt att möta klienten där denne faktiskt befinner sig samt att 

försöka utforska vad denna person vill med sitt liv och är beredd att göra. Hon berättar 

att inom verksamheten där hon arbetar använder man sig ofta av manualer som hjälper 

till att göra ett strukturerat arbete men samtidigt menar hon att man ska kunna bemöta 

klienterna på ett bra sätt samt vara flexibel kring behandlingsarbetet. 

 

…det är nog att försöka möta personerna där de faktiskt befinner sig, att 

liksom försöka utforska vad den här personen vill med sitt liv och är beredd 

att göra för att försöka anpassa min nivå i program och så…Så att man 

ändå behöver få vara lite flexibel. Vi jobbar ju mycket med manualer som vi 

har i våra program så att det e ganska strukturerad utbildning för…men det 

är ju det så man måste ändå kunna se personerna (Jeanette) 

 

Jeanette och Göran beskriver att en viktig del av deras yrkesroll är att de själva tror på 

behandlingen och tror på att de kan nå framgång då de anser att deras egen motivation 

är viktig eftersom den lyser igenom och påverkar klienterna. Även Johnny upplever det 

som svårt att hjälpa personer om man som behandlare själv inte är motiverad och tror på 

det man gör. 

 

Martin ser också sin egen motivation som behandlare som mycket viktig. Han menar att 

det avspeglar sig tydligt om han är motiverad och tror på det han gör och att det 

kommer påverka klientens inställning. Han berättar att man både måste tro på det själv 

och på något vis leva upp till det själv för att skapa en lyckad behandling, och drar 

paralleller till att hans trovärdighet som behandlingsledare troligen skulle minska om 

han kom ditt och själv luktade alkohol. 

 

När det kommer till hur man skapar mer motivation hos klienten menar Jeanette att det 

handlar mycket om ett samarbete mellan alla de som jobbar på anstalten där alla är med 

och bidrar. Hon tycker att det gemensamma arbetet mellan de som arbetar på anstalten 

är viktig för att kunna hjälpa klienten. Personalen har olika funktioner inom 

verksamheten, allt från att vara kökspersonal till att vara ledare i anstaltsverkstaden. 

Dessa personer som befinner sig i klientens vardag bör enligt henne samarbeta med 

varandra på olika sätt för att kunna motivera klienten. 

 

Ja det är väl lite gemensamt arbete egentligen, de olika funktionerna på 

anstalten. Att vårdarna som jobbar på avdelningen har ju sin del i 

vardagsarbetet, att de försöker liksom diskutera o prata o så här o alla de 

som kommer hit har en kontaktperson och den har ju en viktig roll för att 

försöka påverka o så…och även de andra funktionerna på anstalten, att de 

som jobbar i verkstaden som träffar klienterna dagligen eller de som jobbar 

i köket här och så….alla har ju sin del att försöka påverka o prata o 

diskutera. Så där det skulle jag väl säga att det är viktigt att alla olika 

grupper personal här på anstalten försöker motivera (Jeanette) 
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3.4 Förändring 
Martin beskriver hur viktigt det är inom missbruksbehandling att inte bara ta bort 

någonting. Ofta upplever sig klienten behöva sin drog för att kunna somna på kvällen 

eller för att komma igång på morgonen exempelvis – då kan man inte bara ta bort det 

utan måste även hitta nya metoder som kan ersätta drogerna. Han anser att om man 

säger till en klient att denne måste sluta med sin drog som kanske används i syfte att 

kunna somna på kvällarna eller klara av den vardagliga ångesten så kommer man 

troligen möta ett kraftigt motstånd. Detta gör att man inom behandlingen han arbetar 

med i vissa fall nöjer sig tillfälligt med mål hos klienten om att bruket ska trappas ner. 

Det kan vara ett steg i rätt riktning samtidigt som det är ett mål som klienten lättare 

motiveras till.  

 

…för någonstans ska man ju börja. Att…om du kommer in och säger att du 

har ett narkotikamissbruk, jag vet att det är olagligt och alltihopa, men om 

jag säger att ”nej, du måste sluta”, då blir det ju genast lite motstånd. Men 

om vi sätter upp ett mål att, ja, vi kanske ska dra ner på någonting, vi 

kanske ska dra ner på bensodiazepiner och vi kanske drar ner på.. [….]Man 

kan inte gå liksom och säga att…om jag skulle säga till dig att vi ska börja 

träna nu. Okej, vi ska åka vasaloppet om två månader. Kanske blir lite 

motstånd hos någon av er. För att det blir för stort. Men om jag säger bara 

att, nej, men vi ska börja träna, vi ska gå på gym någon gång i veckan. Ja, 

det är okej. Och då har vi ju börjat. (Martin) 

 

Jeanette tycker att motivationsarbete är en viktig faktor i behandlingen då inte alla 

klienter är beredda till att skapa förändring hos sig själva från första början. Hon 

berättar att på verksamheten där hon arbetar på vill man gärna att klienten själv ska vara 

motiverad för behandling eftersom själva insatsen inte blir speciellt bra om klienten inte 

är motiverad. Jenny håller med och är även av uppfattningen att det ibland kan behövas 

gå igenom flera varv innan man kommer till rätta. Ibland går klienter enligt henne olika 

behandlingsprogram vid fel tidpunkt och på grund av detta uppnår inte de det de hade 

för mål från början. Men överlag anser Jenny att det brukar märkas när en klient känner 

sig motiverad genom att denne är aktiv och kan berätta olika situationer som dyker upp 

men det är inte alltid så enkelt att se motivationen i klienterna då alla är unika.  

Martin upplever att de klienter  som faktiskt vill skapa en förändring anser att 

behandlingen funkar bra, men påpekar också att man utreder i förväg vilken klient som 

skulle passa vilken behandling – så det blir mest ett kvitto på att detta ofta lyckas.  

 

Jenny påpekar att det inte är endast programledare som hjälper klienterna att nå sina mål 

utan samarbetet präglas även av kontaktpersoner och olika handläggare. Som 

behandlare är det enligt henne viktigt att ge alla människor en chans och tro på att alla 

människor kan förändras annars finns det stora chanser till att alliansen mellan 

behandlare och klient inte fungerar. Jenny betonar också att det är viktigt att en 

behandlare inte vill mer än klienten. Behandlaren vill att klienterna ska lyckas men bör 

inte glömma att människor har olika gränser och presterar på olika sätt. Det är enligt 

Jenny viktigt att vara engagerad men det är också viktigt att inte ta över själva processen 

då det kan vara en risk för klienten.  
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Det är viktigt att vi inte vill mer än klienten. Det kan ju vara en risk. Om 

man vill så väl att den här klienten ska lyckas…Det kan bli så att man tar 

över förstår du? Att jag vill…men det är klart att man ska vara engagerad, 

det är ju viktigt. [….] Och likadant när vi kör grupprogram och vi är två 

programledare. Ja men alltså hur vi jobbar tillsammans och att vi tycker att 

det är roligt att träffa klienterna…att vi är på samma nivå. […]Men som 

sagt, min motivation…vi vill ju så mycket, vi vill ju att klienten ska lyckas 

och då…så det inte blir att vi liksom…Vem är det som vill förändring 

egentligen? Är det programledaren eller klienten? (Jenny) 

Vad gäller klienten själv så påpekar Martin vikten av att stå fast vid sitt mål och fortsätta 

kämpa. Även om klienten inte tycker att metoderna man fått genom behandlingen känns 

så viktiga längre och att det känns som att saker och ting går ganska bra ändå så är de 

enligt Martin mycket viktiga att hålla fast vid om man inte vill halka tillbaka till ruta 

ett.  

 

Jeanette påpekar att tidigare hade de intagna själva mer självbestämmande kring vilket 

program de ville gå, men numera utreds ens situation mer noggrant och man får utifrån 

det erbjudande om vilket program som skulle passa. Johnny anser dock att vissa skulle 

vara tvingade att delta i programverksamhet efter en villkorlig frigivning för att en del 

klienter skulle behöva det men att de idag i stor utsträckning kan välja det själva.  

 

Om en klient inte är beredd till att börja delta i ett program väntar man hellre ett tag och 

arbetar motiverande än att tvinga någon till att vara delaktig berättar Jeanette. Hon anser 

också att ibland känner sig klienter tvingade även om de medverkar i programmet men 

upptäcker efter ett tag att det ändå är någonting positivt för dem då motivationen 

kommer fram. Ibland är det så att klienter vill göra en förändring på grund av yttre 

faktorer som barn eller andra närstående personer menar Jeanette men tycker att det ska 

ske motivationsarbete utifrån det som klienten vill förändra hos sig själv och inte utifrån 

vad omgivningen vill eftersom det är lättare att arbeta på ett bra sätt om motivationen 

kommer utifrån.  

 

Jenny talar om att om en klient inte är motiverad finns det inte så mycket man kan göra 

på hennes arbetsplats inom Frivården då hon betonar att man inte tvingar in någon i 

något program utan personen måste själv vilja skapa en förändring för att det ska kunna 

fungera.  

 

Martin ser det som att klienten har mycket eget ansvar för att lyckas – klienten styr sitt 

eget liv dit den vill. Enligt Göran är det viktigt att se att skulden är ens egen och att inte 

skylla ifrån sig samt att klienten själv måste styra dit denne vill – men han påpekar att 

genom missbruksprogrammen kan klienten få verktyg och hjälp för att nå sitt mål. 

Sådana verktyg kan enligt hans förslag vara avslappningsövningar eller fysisk träning. 

Vissa saker funkar bra hos vissa klienter och andra inte – så man får helt enkelt pröva 

sig fram menar han.  

 

Samtliga respondenter berättar att man arbetar mycket med kognitiv beteendeterapi 

inom Kriminalvården och Jenny tycker att kognitiv beteendeterapi funkar bra inom just 

Kriminalvården eftersom även klienterna själva har ett eget ansvar genom att göra sina 

handlingsplaner mellan gångerna. Däremot menar Jenny att när de använder sig av 

Prism är det möjligt att bjuda in klienternas närstående personer till vissa möten just för 

att göra dem delaktiga i klientens förändringsarbete. Inom verksamheten där Jenny 

arbetar finns också Mik som är motiverande samtal inom Kriminalvården samt BSF 
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(Beteende- Samtal - Förändring) som består av fem samtal. Mik däremot kan vara allt 

från ett till fyra samtal beroende på vilken grad av motivation klienten har för att sedan 

gå vidare till ett längre program.  

 

Jeanette säger ändå att KBT känns bra att arbeta utifrån för att man som behandlare 

måste anpassa sig och behandlingsprogrammet till klienternas önskemål och nivå 

utifrån motivation och möjliga målsättningar. Detta ser hon som en viktig del av sin 

yrkesroll.  

 

Martin menar att en viktig del av förändringen kan vara ens umgänge. Han pratar om 

vad som är socialt accepterade i den krets man umgås och att det kan tillföra problem 

om ens umgänge är helt okej med att dricka mycket eller missbruka narkotika. Han 

beskriver också att det som klienten säger är viktigast i livet kanske inte alltid är det 

utan det kan i själva verket vara någonting helt annat. Därför menar han att det kan vara 

nyttigt att gå tillbaka och se vad man egentligen gjort för de personerna eller de 

intressena man ser som viktigt under de senaste månaderna för att se om bilden stämmer 

angående vad som är viktigt i ens liv. Detta kallar Martin för ”en krock” - det man säger 

och det man faktiskt gör stämmer inte alltid överens och kolliderar.  

 

3.5 Bemötande 
Jenny menar att man inte ska ta en expertroll eftersom det är klienterna själva som är 

experter på sina liv. Behandlingsarbetet utförs av både den praktiker och klienten och 

genom att vara lyhörd och vägleda klienten kan man skapa ett gott och tryggt klimat. 

Jenny hävdar att det är viktigt att man skapar förtroende hos klienten samt visar att man 

inte dömer. Även om en klient tar återfall så ska denne känna att man kan vara trygg 

med att berätta att man har tagit ett återfall utan att bli dömd. Hon berättar att 

verksamheten överlag får god respons av klienterna även om man inte kan generalisera. 

 

…att inte ta en expertroll. Jag är inte expert på klienternas liv, det är de 

själva som är det. Att lyssna, att …(tänker)…nej men vara lyhörd, tänker 

jag. Att vara lyhörd och att vi är ju där för att vägleda klienterna egentligen. 

Det är ju dem som gör jobbet tillsammans med oss. Men det är viktigt att det 

är deras liv och de är experter på sig själva. […]Att skapa liksom ett gott 

klimat, att det är tryggt. Att de vet om att det stannar här, det vi pratar om. 

Att de kan känna en trygghet i att man behöver, det är liksom ingen som 

dömer utan att det finns en trygghet. Skulle man ta återfall så man kan vara 

trygg och kan berätta det, för att vi ska kunna jobba med det. (Jenny) 

 

Martin beskriver det också som viktigt att kunna möta människor på den nivå de 

befinner sig och att exempelvis inte bli för akademisk med någon som knappt gått ur 

högstadiet för att den klienten då inte kommer förstå. Han jämför det till och med att 

köra program på hälften svenska och hälften ett annat, okänt språk. Att inte vara 

dömande ser Martin som en viktig egenskap för sitt arbete för att bemöta klienten på ett 

bra sätt. Martin upplever även att vissa klienter känner sig obekväma med att prata 

känslor och att det då blir behandlarens ansvar att hitta en väg för att förenkla detta. 

 

3.6 Risk-och skyddsfaktorer 
Svaren är mycket enstämmiga då vi kommer in på frågan vad som enligt 

respondenternas erfarenheter är det största besväret för klienterna med att vara inlåsta. 
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Respondenterna menar att ett stort problem är saknaden av vänner och familj – kanske 

främst för dem som är föräldrar. I övrigt får vi svar att ett stort problem är det faktum att 

ens frihet tas ifrån en - klienterna har inte möjlighet att göra vad de vill när de vill och 

kan inte röra sig fritt i samhället, efter inlåsning på kvällarna kan de inte ens röra sig 

fritt på avdelningen. Men samtidigt kan de anhöriga ses som en viktig del av 

behandlingen och möjligheten att lyckas enligt respondenterna då de kan utgöra ett 

stöttande kontaktnät.  

 

Jenny menar ibland kan klienterna känna att de inte vill fortsätta med motivationsarbetet 

till exempel när de känner att de har för stora krav som de inte kan uppnå. Detta är 

negativt menar Jenny men hon anser också att många gånger spelar klientens närstående 

en stor roll i förändringsprocessen då klienten blir motiverad tack vare dem.  

 

Gällande hinder för missbruksvården så berättar Martin om problem han upplever när 

en klient exempelvis tar ett återfall. Då kan klienten anhållas eller häktas och detta leder 

till ett avbrott inom frivårdens behandling. Han påpekar att det bara är naturligt att det 

blir vissa bakslag då man jobbar med förändringsarbete och att detta inte borde få bli ett 

hinder. Han anser att man bör vara nöjd så länge framgångarna är fler än bakslagen.  

 

Jeanette menar på frågan som handlar om hinder att de problem som kan dyka upp 

exempelvis är att man tvingas avbryta behandlingen tillfälligt, exempelvis på grund av 

bråk som uppstått. Detta stämmer bra ihop med vad Johnny sa om att man är väldigt 

olika människor som förs samman på en anstalt och att vissa är mer motiverade än 

andra.  

 

Jenny beskriver att man också inom frivård gör utredningar på klienter utifrån deras 

behov och deras riskfaktorer och utifrån detta och motivationen som finns eller inte 

finns bestämmer vilket program som passar de respektive klienter.  

 

Jeanette anser att det kan vara bättre att arbeta med personer som har missbruksproblem 

inom låst verksamhet då miljön är mer kontrollerad. Hon menar att en låst verksamhet 

förenklar förändringsarbetet jämfört med om man arbetar inom öppenvård. Att vara 

inlåst betyder också att det finns svårigheter att få tag på droger vilket Jeanette tycker är 

positivt. Efter en tid där klienterna har varit drogfria upplever Jeanette att det även blir  

lugnare och kan få tillgång till sin hela kapacitet för att skapa förändring hos sig själva.  

 

Något som Martin å andra sidan ser som positivt med att jobba inom frivården är att 

dels kan klienterna välja att inte gå dit en dag då de inte känner sig på humör och dels 

kan Martin själv i de lägen då det behövs säga till klienten att gå och denne kommer då 

ut därifrån utan problem vilket Martin upplever ökar såväl motivation som säkerhet. 

 

Det som Jeanette upplever som ett problem inom låst verksamhet är att klienterna inte 

kan ha den kontakten de vill med sina anhöriga samt att de inte har friheten till att göra 

som de vill men menar även att vissa har mer ont av det och vissa mindre.  

 

Martin har visserligen inte arbetat på anstalt men han tänker att en fördel med att gå 

behandling på anstalt skulle kunna vara att det inte finns lika mycket lockelser, men å 

andra sidan blir fördelen med frivården då att man får träna på att vara i den miljön som 

man faktiskt ska befinna sig i sedan så att det blir mer ”på riktigt”.  
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Jenny menar att frihetsbegränsningen ibland kan vara en främjande faktor för klienter 

med missbruksproblematik då det är lättare att hålla sig drogfri när det inte finns lika 

stor tillgång till droger. Samtidigt menar Jenny att friheten ibland kan vara ett hinder för 

klienterna då de får större tillgång till droger och det är lättare att hamna i återfall då.  

 

Ytterligare en fördel som Martin ser med arbetet inom frivården är att klienterna där kan 

ha en sysselsättning som jobb eller studier samt att de kan ha kvar sitt skyddsnät av 

vänner och familj nära. Också Jenny tänker att även om klienterna befinner sig på 

Frivården under tvång så har de ändå möjligheten att bo hemma vilket kan vara lättare 

angående frihet och självbestämmande.  

 

Angående vad som kan främja missbruksvården han jobbar med så kommer Martin in 

på att det ändå är en form av frivillighet inom frivården vilket kan vara till nytta för 

motivationen. Han upplever det också som positivt att man har gått om tid på sig att 

genomföra behandlingen och att man klart och tydligt kan visa i många fall från tidigare 

domar vad användandet av droger lett till och riskerar att leda till igen.  

Johnny svarar kortfattat på frågorna angående tvång och menar att de flesta som är där 

ändå erkänner vad de gjort och förlikar sig med att detta är straffet för deras handlingar. 

Men han nämner ändå att klienter kan ha det i sin dom att de ska delta och om denne då 

motsätter sig detta blir det inte längre ett fall för frivården utan riskerar att hamna på 

anstalt vilket han ser som en fördel med behandling inom frivården. 

 

Johnny beskriver att deras samarbete med andra myndigheter och organisationer ligger 

till grund för deras arbete och både Jeanette och Göran talar om vikten av ett skyddsnät 

då man släpps efter avtjänat straff på anstalt och menar på att man är i behov av 

kontaktperson, sysselsättning och kanske behandlingshem. Göran menar dock gällande 

vad som kan hindra och främja behandlingsarbetet att dåligt samarbete mellan 

myndigheter och att kriminalvården ska kunna fatta beslut själva och snabbare hade 

varit en viktig främjande faktor. Han ser det alltså idag som ett hinder.  

 

Därför hade Johnny velat se en annorlunda uppdelning av de intagna för att främja 

arbetet med behandling. Han anser också att förmåner till de som går behandling och 

sköter sig är en väg att gå för att främja missbruksvården. 

Johnny upplever det även som ett hinder att många myndigheter och personer är 

inblandade i samma ärende vilket försvårar arbetet.  

 

…att samarbetet med andra myndigheter kanske inte är jättebra.. att det blir 

för många myndigheter, eller för många personer som ska vara inblandade i 

samma ärende kan man väl säga [Johnny] 

 

Jenny tycker att det är svårt att hinna med att vara helt delaktig i ett program om 

strafftiden är kortare vilket hon ser som ett hinder inom missbruksvården. Även Jeanette 

upplever även ett hinder i att många intagna har så korta strafftider att det blir svårt att 

sammansätta en grupp av motiverade intagna för behandling som har nog långa 

strafftider. Hon vill gärna att det ska vara 6 månader eller längre. Jeanette säger även att 

de har ett specialanpassat MI-program inom kriminalvården för de som inte till en 

början är motiverade nog för ett behandlingsprogram.  

 

Jeanette säger att vad som kan främja missbruksbehandlingen är klimatet inne på 

anstalten och precis som hon tidigare beskrivit så är samarbete mellan de olika 
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personerna som jobbar där mycket viktigt. Då de behandlingsansvariga enbart är där en 

del av tiden behövs även stöd och hjälp från övrig personal för att bibehålla ett bra 

behandlingsklimat och hålla klienterna motiverade mellan programtillfällena.  

 

Jeanette tycker att en främjande faktor kan vara att man inte står ensam när man 

kommer ut. Hon menar att det kan vara bra för klienten att ha någonting planerat när 

denne kommer ut då det är väldigt lätt att återfalla om man inte har en konkret plan som 

till exempel sysselsättning eller behandling. Inne på anstalten kan det vara svårt att få 

behandlingen att fungera om en klient missköter sig eller lyckas ta in droger på 

anstalten. En annan faktor som kan hindra klienternas behandlingar är att de ibland får 

jobbiga besked angående anhöriga som gör att de tappar motivationen och inte kan 

koncentrera sig på själva behandlingen. Då väljer klienterna att avsluta eller avbryta 

behandlingen beroende på vilken situation som har ställt till det. 

 

Jenny tycker att det är positivt om en klient har ett skyddsnät som kan stödja och hjälpa 

vid behov. Förutom detta så är det också viktigt om man har en bostad, att ekonomin 

fungerar, att kanske fortsätta gå på vissa möten samt att det finns ett umgänge som inte 

missbrukar. Jeanette menar också att det är svårt att komma direkt från någon anstalt 

och gå direkt ut i livet och fungerar utan menar att man behöver stöd i samhället i form 

av till exempel utslussboende. Det kan vara olika beroende på vilken typ av klient det är 

och hur situationen ser ut men det är viktigt att det finns en planering när man avtjänar 

sitt straff.  

 

Att man har någon slags plattform att stå på när man…antingen när man 

kommer ut eller när man är klar här på frivården – att det finns någon slags 

skyddsnät, att det finns nån form av sysselsättning, att det kan finnas nån 

slags trygghet i att ha en stödperson runt sig som kan hjälpa en när man är 

på väg att trilla tillbaka. Att det finns en långsiktig målsättning för klienten, 

där man ser mening med att bibehålla en drogfrihet. […] För en del 

människor har allt det här, en del människor har bostad, arbete och så 

vidare och för dem är det förmodligen lättare. För de andra skulle det 

behövas att man fick starta åtminstone på noll och inte på minus när man 

blir fri sen. (Göran) 

 

Angående vad som är viktigt för klienten efter avtjänat straff så återkommer Johnny till 

samverkan mellan myndigheter då han menar att det är viktigt att det finns en 

färdigställd och fungerande plan med behandling, socialtjänst osv direkt när klienten 

kommer ut i samhället igen.  

 

Någonting Martin upplever kan vara både främjande och hindrande är klientens ålder. 

Han beskriver att unga klienter ofta inte sett de stora konsekvenserna av missbruket 

ännu och blir därför svårare att arbeta med medan de lite äldre ofta har större 

konsekvenser som gör dem mer motiverade. 

 

3.7 Återfall 
Martin menar också att efter det avtjänade straffet är ofta andra myndigheter och övrigt 

skyddsnät viktiga då kriminalvården släpper klienten som då istället ofta behöver hjälp 

från exempelvis socialtjänsten. Han ser det som viktigt efter avtjänat straff att man har 

en plan för hur man ska göra och en uttänkt väg för att nå dit vilket enligt honom ökar 

chanserna att lyckas. Även Jeanette säger att en viktig faktor för en person som släpps 
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efter avtjänat straff är att det finns en stadig grund att stå på och att man om man suttit 

inne ett längre tag har problem att plötsligt befinna sig ute i samhället igen, varför 

exempelvis utslussning är viktigt.  

 

Det som Jenny upplever som svårt med själva behandlingsprogrammen är att det inte 

alltid är möjligt att följa upp klienterna men hävdar att hon själv brukar fråga klienterna 

om hon har möjlighet att ringa upp dem efter ett tag för att försäkra sig att allt 

fortfarande funkar som det ska. Även Jeanette och Göran menar att de har dålig koll på 

vad som händer med klienterna efter det avtjänade straffet förutom de som kommer 

tillbaka, så de har svårt att säga hur de tycker att behandlingsmetoderna fungerar. 

 

Det enda återkopplingen som man oftast får, det är ju det om de kanske 

kommer tillbaka på något sätt, så att det är jättesvårt att säga. Jag brukar 

ha en uppföljning med klienterna. Jag brukar fråga om jag får ringa efter 

fyra månader eller någonting och det…då brukar det vara positivt och att 

man har tagit med sig ganska mycket från programmet. (Jenny) 

 

Jeanette anser att behandlingsarbete inom Kriminalvården är positivt men upplever 

precis som vissa av de andra respondenterna att det inte alltid finns möjlighet att få reda 

på hur det gick med klienterna efter avtjänat straff. Det enda återkopplingen Jeanette 

anser sig kunna göra är om klienterna kommer tillbaka till anstalten och berättar vad 

som fungerade och vad som inte fungerade kring missbruksproblematiken och därifrån 

kan hon dra en slutsats. Jeanette menar att det därför är svårt att generalisera hur mycket 

behandlingen hjälper de intagna efter avtjänat straff.  

 

3.8 Resultatsammanfattning 
 

Respondenterna anser att samhället och privatpersoner har en god syn och ett intresse 

för vad dem jobbar med men att okunskapen kring jobbet är stor. 

 

Motivation och förändring är ämnen som respondenterna pratar mycket om och menar 

där bland annat att motivation är viktigt för att förändring och behandling ska kunna ske 

– såväl klienters egna motivation som motivation hos behandlaren även om den inre 

motivationen hos klienten är av större vikt och avgörande men att även den yttre 

motivationen från exempelvis vänner och familj också kan vara starkt bidragande. 

Angående motivation menar respondenterna även att det är svårt att sätta fingret på vad 

som visar klientens motivationsgrad men flera respondenter menar att graden av 

klientens motivation ofta går att se på hur väl hemuppgifter sköts och hur deltagande 

klienten är i programverksamheten. 

 

Utöver motivationen menar respondenterna att det är av största vikt som behandlare att 

se vad som är viktigt för klienten och att möta klienten på den nivå där denna befinner 

sig samt på ett sätt som denne förstår. Respondenter beskriver också att även övriga 

praktiker som har kontakt med klienten samt dennes familj, vänner och anhöriga spelar 

stor roll för behandlingens utgång. 

 

Enligt respondenterna finns det flertalet både risk- och skyddsfaktorer gällande återfall i 

missbruk. Exempel som respondenterna ger på riskfaktorer är bland annat ett 

missbrukande umgänge och familj. Respondenterna tycker också att tiden är en 

avgörande faktor då flera av dem menar att bristen på tid blir ett hinder för 
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missbruksbehandling inne på anstalten medan det ses som en fördel inom frivården att 

man där har gott om tid för att behandla klienten och dessutom i den miljö där denne 

sedan ska fortsätta sitt förhoppningsvis drogfria och laglydiga liv. Detta påpekar man då 

det kan ses som ett hinder att exempelvis tillgången på droger är större för klienter inom 

frivården på grund av de avskärmade och kontrollerade anstalterna men att det också 

kan vara nyttigt att vänja sig vid den miljön för att fortsatt kunna klara av den. 

 

Ytterligare ett viktigt skydd för klienten enligt respondenterna kan även här handla om 

de anhöriga om de är välfungerande och icke missbrukande individer samt myndigheter 

som också blir viktiga i ett senare skede då respondenterna påpekar att man bör ha ett 

fungerande skyddsnät och en klarlagd plan då man avtjänat sitt straff för att inte 

återfalla. 

 

4 Diskussion 
I detta avsnitt har vi valt att dela upp diskussionen i metoddiskussion, teoretisk analys 

samt resultatdiskussion som utgår ifrån bakgrund och tidigare forskning.  

 

4.1 Metoddiskussion 
Eftersom vi intresserade oss för återfall i missbruk utifrån de intervjuade praktikernas 

perspektiv som vi sedan skulle tolka kändes det naturligt att använda hermeneutiken 

som metodologisk utgångpunkt. Bryman (2011) menar att hermeneutiken handlar om 

att tolka och förstå samt få fram meningen med resultatet utifrån forskaren vilket var 

syftet med vårt arbete. Hermeneutik menar att dialogen är viktig eftersom det är då man 

ställer frågor. Dialogen mellan oss och våra respondenter fungerade bra. Vi hade inte 

för avsikt att få specifika svar på våra frågor utan det vi intresserade oss för var 

respondenternas subjektiva åsikter kring problematisering. Dialogen hjälpte oss att ha 

konversationer med våra respondenter på så sätt att vi kom på ytterligare 

uppföljningsfrågor men vi var medvetna om att inte påverka respondenterna att svara på 

ett särskilt sätt.Vi valde att utföra en kvalitativ studie och genomföra det med hjälp av 

semi-strukturerade intervjuer. Vår intervjuguide bestod av öppna frågor som syftade till 

att respondenterna skulle ge utvecklade svar. Med utgångspunkt ifrån detta ansåg vi att 

semi-strukturerade intervjuer skulle hjälpa oss att ställa ännu fler uppföljningsfrågor. Vi 

ansåg att dessa öppna frågor underlättade även för respondenterna som beskriva sina 

uppfattningar och erfarenheter med egna ord och uttryck, utan att bli styrda att svara på 

ett visst sätt. Respondenterna kändes bekväma när de fick möjligheten att ge svar utifrån 

öppna frågor då de även kunde förklara vad de menade och ge exempel på olika 

aspekter. Även om Thurén (2007) menar att öppna frågor innebär att man får mer 

omfattande svar än vad man har förväntat sig så upplevde vi att respondenterna höll sig 

till de aktuella diskussionsämnena. Vi upplevde att våra respondenter höll sig till det 

aktuella ämnet och att de inte utvecklade andra diskussionsämnen som inte var av 

intresse för vårt arbete. 

 

När vi utformade och gick igenom våra intervjufrågor försökte vi estimera hur länge 

intervjun skulle komma att pågå just för att underlätta för respondenterna att planera när 

det skulle vara möjligt att genomföra intervjun. Vi genomförde två intervjuer med hjälp 

av telefonsamtal och resterande genomförde vi på respondenternas arbetsplats, varav en 

genomförde vi tillsammans. Dock finns det vissa saker som vi hade kunnat göra 

annorlunda när vi genomförde studien. Även om genomförandet av våra intervjuer gick 

bra överlag anser vi i efterhand att det hade kunnat tillföra fler fördelar om vi hade 

genomfört alla intervjuer tillsammans. Dels för att följdfrågorna skilde sig mellan de 
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intervjuer som vi utförde var för sig och den intervjun som vi utförde tillsammans, men 

även för att intervjuerna på respondenternas arbetsplats kändes mer personliga.  Det 

som var positivt med bådas delaktighet i en intervju var att samtalet kändes mer 

naturligt, då följdfrågorna som båda hörde efter berikade intervjun på ett betydande sätt 

som inte framkom när vi utförde intervjuerna var för sig.   

 

Det som var positivt när man mötte de respektive respondenterna var att man även 

kunde se och tolka deras kroppsspråk vilket inte är möjligt när man genomför en 

telefonintervju. Vi hade helst önskat att ha fysiska möten med respondenterna då vi 

hade i åtanke att det skulle kännas mer personligt att kunna se deras kroppsspråk och 

ansiktsuttryck men eftersom vissa respondenter inte hade möjlighet att träffas på plats 

nöjde vi oss med att intervjua dem via telefonsamtal. 

 

Respondenterna valdes utifrån arbetets syfte med utgångpunkt i deras arbetsplatser och 

därför har vi fokuserat på praktiker inom anstalter och frivård. Respondenternas namn 

fingerades just för ingen ska kunna avslöja personerna. Istället valde vi att ändra 

namnen på personerna och valde andra slumpmässiga namn samt nämnde inte vilka 

verksamheter de arbetade på. I missivet (se bilaga 1) som vi skickade till våra  

respondenter bifogade vi även vetenskapsrådets riktlinjer samt påpekade det vid 

intervjuns start just för att personerna skulle känna sig trygga med att delta i 

intervjuerna.  

 

Databearbetningen genomfördes med hjälp av transkribering för att det gav oss 

möjligheten att lyssna på respondenternas svar flera gånger och på så sätt gick vi inte 

miste om viktig information, något som Bryman (2011) betonar. Eftersom vår 

intervjuguide bestod av öppna frågor fick vi även omfattande svar som vi 

sammanställde med hjälp av meningskoncentrering. I efterhand anser vi att svaren även 

hade  kunnat bearbetas med hjälp av tematisk analys där man letar efter viktiga teman i 

respondenternas svar. Tematisk analys syftar till att kvalitativa studier ska vara lättlästa 

genom att skapa en struktur med hjälp av de olika teman som framställs men vi anser att 

även meningskoncentrering underlättade resultatprocessen då vi sammanfattade 

respondenternas svar och skapade olika teman utifrån det utan att förlora 

problematikens innebörd.  

 

Vi använde oss huvudsakligen av Hawkins m.fl. (1992) på grund av att de i sin studie 

använder risk- och skyddsfaktorer som fått ett stort utrymme i studien. Vi strävade efter 

att denna studie skulle präglas av tillförlitlighet och äkthet. För studiens pålitlighet och 

överförbarhet har vi försökt så tydligt som möjligt beskriva studiens alla processer samt 

hur vi har tolkat resultatet för att få en rätt bild. Vi har påpekat en god tro i studiens 

syfte men är medvetna att man inte ska låta personliga värderingar komma fram på så 

sätt att det påverkar studiens resultat. Två av respondenterna önskade att få läsa vad vi 

har kommit fram till utifrån resultatet och vi kommer därför att skicka den slutförda 

uppsatsen till alla personer som har deltagit i intervjuerna för att försöka uppnå 

ontologisk autenticitet. Vi anser att vi har utfört denna studie utifrån de regler som finns 

för trovärdigheten genom att informera om dessa i missivet, men också muntligt innan 

intervjuernas start. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
Obstbaum & Tyni (2015) beskriver utifrån sin studie av finsk kriminalvård att de 

klienter som var mer motiverade hade större chans att få behandling, vilket stämmer bra 

överens med vårt resultat att behandling till personer som egentligen inte är motiverade 
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är verkanslöst – samt att strafftiden spelade roll hos de finska klienterna för om de 

skulle få behandling eller inte. Även detta är något som exempelvis Jeanette tar upp i 

vår studie då hon menar att man ibland inte har nog med tid för att genomföra den 

behandling som skulle behövts. Martin å andra sidan ser det som positivt att man inom 

frivården ofta har lite längre tider på sig att arbeta med klienterna och ser det som en 

främjande faktor för missbruksbehandling inom just frivården. 

 

Man menar även i den finska studien (Obstbaum & Tyni 2015) att man önskar mer 

motiverande vård då många av de intagna har missbruksproblematik men inte är 

motiverade att börja med behandling – något som man enligt våra respondenter jobbar 

mycket med. 

 

Martin i vår studie beskrev hur han upplevde det som enklare att arbeta med äldre 

klienter då de ofta hade sett större konsekvenser av missbruket och därför var mer 

motiverade. Hiller m. fl. (2009) instämmer på detta och påpekar även dem att ålder kan 

vara en avgörande faktor just för motivationen. 

 

Vi frågade våra respondenter angående hur viktig den yttre och inre motivationen 

ansågs vara jämförelsevis. Samtliga respondenter talade om att den inre motivationen 

sågs som viktigast och enligt vissa som helt avgörande. Detta stämmer överens med 

Gideons studie (2010) där han intervjuat personer som avslutat sin missbruksbehandling 

angående vad de ansåg vara det viktigaste för dem för att behandlingen skulle bli 

lyckad. Studiens resultat var att även klienterna själva ansåg att det viktigaste vara att de 

själva var motiverade för att de skulle nå framgång med behandlingen. 

 

Också studien som Giertsen m.fl. (2015) gjorde av kriminalvården i nordiska länder 

visade på att motivationen är av största vikt, men denna studie gav även resultat att 

klienterna själva såg relationen till de praktiker inom kriminalvården som något viktigt. 

Detta talar flera av våra respondenter om under intervjuerna, bland annat Jenny som 

påpekar att man inte bör ta någon expertroll utan inse att de klienterna är experter på sig 

själva och sitt eget liv. Också Martin talar om relationen mellan klienter och praktiker 

då han beskriver hur viktigt det är att möta klienten på dennes nivå för att bättre nå fram 

och skapa resultat. 

 

Evidensbaserad praktik handlar som tidigare beskrevs om tre olika perspektiv – 

forskningens, de praktikernas och klienternas. Denna studie berör främst de praktikernas 

perspektiv eftersom det är de som varit respondenter och som frågorna riktat sig till, 

men även klientperspektivet har blivit aktuellt i studien då respondenterna svarat på vad 

deras uppfattning är angående klienternas inställning till exempelvis 

behandlingsmetoder. Svar angående detta visar på att respondenternas uppfattning är att 

klienterna till stor del är nöjda med behandlingsmetoderna men att vissa klienter trivs 

bättre med en viss typ av behandling och andra klienter föredrar en annan typ. 

 

Projektet What Works som beskrivs i bakgrunden kommer inte på tal i resultatet men 

man kan ändå se paralleller då Jenny talar om att ibland kontakta klienten efter det 

avtjänade straffet för att se hur det går för denne och på så vis se hur verkansfull 

behandlingen är. I övrigt menar respondenterna i hög grad att man tyvärr har dålig koll 

på hur det går för klienterna efter att de lämnat frivården eller anstalten men vissa menar 

att man kan se det positivt om klienten inte kommer tillbaka för ens insatser. 

 

Det exempelvis Jenny beskriver om att utvärdera vad för typ av behandling som kan 
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vara aktuell för en specifik klient kan kopplas samman med det Andrews m.fl. (1990) 

beskriver om klassificeringssystemet vars syfte är att just studera vad för behandling 

som är relevant och användbar för en viss klient. 

 

Utifrån detta talar man också om de tre principerna riskprincipen, behovsprincipen samt 

responisivitetsprincipen vilket innebär att man tar hänsyn till såväl klientens nivå av 

kriminalitet, dennes såväl kriminellt kopplade behov samt de som inte är kopplade dit 

samt klientens personlighet och de egna egenskaperna för att sätta in så välpassande 

insatser som möjligt. 

 

Man talar även i resultatet om skillnader mellan att arbeta med behandling i en mer fri 

miljö inom frivården jämfört med att jobba med det inne på en anstalt vilket man menar 

har både sina för- och nackdelar. Martin talar dock om behandling inom frivård som 

positivt då klienten kan vara ute och bland annat behålla sin sysselsättning och få stöd 

av sin familj medan många av respondenterna ser saknaden av familj och vänner som 

det största problemet för klienterna med att vara inlåsta. Detta stämmer överens med 

Brottsbalken (1962) som menar att anstaltsstraff ska ses som en hårdare dom än 

villkorlig dom eller skyddstillsyn där man blir föremål för frivården. 

 

Respondenterna beskriver många viktiga delar av behandlingsarbete. Exempelvis pratar 

Jeanette om behandlingsklimatet inne på en anstalt och Martin beskriver hur viktigt ens 

umgänge är för att lyckas med en behandling. Detta skriver även Andreassen (2003) om 

och menar då att behandlingen inte blir lika verkansfull om man inte ser till alla 

aspekter som är viktiga i klientens liv. Författaren nämner då specifikt vänner och familj 

som viktiga delar att arbeta med. 

 

Klienterna i studien av Geiertsen m.fl. (2015) menar dessutom att hur praktiker agerade 

kunde vara viktigare än själva behandlingsmetoderna. Vi frågade våra respondenter 

bland annat om hur viktig de ansåg att deras egen motivation är och de var ense om att 

man nådde mycket bättre framgång om man själv var motiverad vilket skulle kunna visa 

på ett likvärdigt resultat som det som Geiertsen m.fl. (2015) fick fram. 

 

Även i studien gjord av Beijersbergen m.fl. (2015) anser intervjuade klienter att 

praktikers bemötande av de intagna hade stor inverkan på hur motiverad man kände sig. 

Dessa klienter ansåg även att kvinnliga praktiker oftast gav ett bättre och mer 

känslosamt engagerande bemötande än män som var praktiker. 

 

Som vi tidigare nämnde ser vissa av våra respondenter det som ett problem att insatser 

på grund av arbetet med andra myndigheter tar längre tid än vad de hade behövt göra 

vilket skulle kunna leda till en minskad motivation hos såväl klienter som praktiker då 

man upplever att man inte kommer någonstans. 

 

Något vi överraskades av då vi genomförde våra intervjuer var att respondenterna inte 

var så villiga att tala om säkerheten på sin arbetsplats. Detta skulle kunna bero på 

exempelvis att man inte ser det som ens eget ansvarsområde eller att man anser att 

säkerheten är god och därför inte sätter sig in djupare i hur det faktiskt fungerar. Vi 

anser dock att det är en viktig del då man jobbar inom en verksamhet som 

kriminalvården och att okunskap inom området skulle kunna innebära en säkerhetsrisk. 
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4.3 Teoretisk analys 
Med koppling till teorin om risk-och skyddsfaktorer samt respondenternas svar anser vi 

att många riskfaktorer även kan vara skyddsfaktorer, beroende på sammanhang. 

Hawkins, Catalano och Miller (1992) menar att man kan förebygga drogproblem genom 

att skapa en riskfokuserad strategi. Syftet med strategin är att reducera riskfaktorerna 

och stärka skyddsfaktorerna. Hawkins m.fl. (1992) menar även att användning av droger 

i en tidig ålder är en konsekvens då det kan vara en riskfaktor för en vuxen person. 

Utifrån det empiriska resultatet har vi kunnat konstatera att åldern kan vara både 

främjande och hindrade då en ung person inte ser på konsekvenser av drogmissbruk på 

samma sätt som äldre personer. Nackdelen med detta är däremot att äldre personer har 

på något sätt svårare att bygga en framtid än unga personer.  

 

Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) beskriver olika typer av riskfaktorer, 

nämligen samhälleliga och individinriktade. De samhälleliga faktorerna innefattar 

tillgängligheten till droger, den ekonomiska situationen samt den miljö klienten befinner 

sig i. Det empiriska resultatet visar att det ibland kan förekomma bråk på anstalten 

vilket kan vara en riskfaktor då det försvårar behandlingsarbetet. Ur respondenternas 

svar har vi förstått att miljön klienterna befinner sig i kan vara en riskfaktor då alla 

klienter på anstalt inte ligger på samma motivationsskala. I resultatet framkommer det 

även att en låst verksamhet kan vara ett skydd för många klienter med 

missbruksproblematik då de inte har samma tillgång till droger om man jämför med 

livet utanför murarna. Det kan vara positivt men man måste även ta hänsyn till att 

klienter inte kommer att vara inlåsta för alltid och då är det viktigt att de lär sig hur man 

lever med droger även utanför murarna. Friheten är då både en risk- och skyddsfaktor 

beroende på vilken situation klienten befinner sig i samt dennes beredskap till att 

förändra sitt liv. Den ekonomiska situationen spelar också en viktig roll för klienten och 

i resultatet lyfts ekonomin fram som både risk- och skyddsfaktor då respondenterna 

menar att sysselsättning och en fungerande ekonomi är avgörande faktorer för klienter 

med missbruksproblematik.  

 

Individinriktade riskfaktorer innefattar klientens familj, kamratgruppen, skolsituationen 

i tidig ålder och en positiv bild gentemot droger. Det empiriska resultatet visar att ett 

skyddsnät som kan hjälpa och stödja klienten är en främjande faktor. Oavsett om det 

handlar om familj eller vänner som inte missbrukar är det viktigt att man inte står ensam 

när man befinner sig i kritiska situationer. Dock kan det vara lockande att återgå till sitt 

gamla liv om umgås med vänner som fortfarande missbrukar eller har en positiv bild 

gentemot droger. I resultatet framgår att klienter som känner att de har för stora krav på 

sig har tendensen att inte vilja fortsätta med motivationsarbete. Utifrån detta kan man 

notera att bristen på motivation kan höja risken till att en klient återfaller i droger.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att de praktiker som vi intervjuat är medvetna om 

klienternas olika risk- och skyddsfaktorer och vad dessa kan innebära. Det är inte sällan 

man har kommit fram till att faktorer som miljö och kamratgrupp är både risk- och 

skyddsfaktorer. Den riskfokuserade strategin som Hawkins m.fl. (1992) tar upp är något 

som vi anser skulle kunna vara med uppmärksammad. Genom att stärka 

skyddsfaktorerna som finns runtomkring en individ reduceras riskfaktorerna som höjer 

risken till att en individ kan utveckla ett drogmissbruk.  

 

Hawkins m.fl. (1992) beskriver två olika delar av riskfaktorer. Man talar om de 

samhälleliga riskfaktorerna som handlar om exempelvis tillgång på droger. Detta är ett 

ämne som respondenterna tar upp ett flertal gånger då de ser det som ett problem att 
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man inte helt lyckats stoppa tillgången på droger inne på anstalten, vilket är en del av 

Kriminalvårdens vision (Kriminalvården, 2007). Även utanför murarna, inom frivården, 

talar man om tillgången på droger som ett stort problem, men också en tillgång då det är 

den miljön klienterna sedan ska leva ett nyktert liv i. 

 

En annan typ av riskfaktor som Hawkins m.fl. (1992) talar om är det som handlar om 

själva individen och dess närmsta personer och miljöer vilket man också tar upp bland 

respondenterna, exempelvis där Martin menar att ens umgängeskrets och vad som anses 

vara acceptabelt bland dessa personer har stor inverkan på val man gör i livet. 

 

Bränström, Sjöström & Andréasson (2007) håller med om att tillgängligheten på droger 

är en bidragande faktor och menar dessutom att familjesituationen är en viktig aspekt. 

Detta tas också upp i resultatet då Martin beskriver att ens nära umgänge och vad som 

enligt dessa är accepterat att göra påverkar ens val i livet. Detta instämmer även Stone, 

Becker, Huber & Catalano (2012) på då de menar att personer som vuxit upp i 

missbrukande familjer löper större risk att själva börja missbruka. 

 

Bränström, Sjöström & Andreasson (2007) anser också att skolmiljön är viktig och att 

ett misslyckande där kan vara en stor riskfaktor – någonting som våra respondenter inte 

tar upp annat än då det nämns att många klienter har en ofullständig skolgång och 

betyg. 

 

4.4 Slutsatser och implikationer 
De anhöriga samt övriga myndigheter blir också viktiga i ett senare skede då 

respondenterna påpekar att man bör ha ett fungerande skyddsnät och en klarlagd plan då 

man avtjänat sitt straff för att inte återfalla. Ett hinder anses enligt vissa av klienterna 

vara att för många myndigheter är inblandade och delaktiga då beslut ska fattas vilket 

fördröjer arbetet. 

 

Respondenterna anser att okunskapen hos samhället kring vad de jobbar med är stor och 

specifikt gällande delarna som handlar om behandling – eventuellt på grund av att det är 

en avskärmad verksamhet som inte många får en inblick i. 

 

Respondenterna anser att tiden är en avgörande faktor då flera av dem menar att bristen 

på tid blir ett hinder för missbruksbehandling inne på anstalten medan det ses som en 

fördel inom frivården att man där har gått om tid för att behandla klienten och dessutom 

i den miljö där denne sedan ska fortsätta sitt förhoppningsvis drogfria och laglydiga liv. 

Detta påpekar man då det kan ses som ett hinder att exempelvis tillgången på droger är 

större för klienter inom frivården på grund av de avskärmade och kontrollerade 

anstalterna men att det också kan vara nyttigt att vänja sig vid den miljön för att fortsatt 

kunna klara av den. 

 

Respondenterna i studien menar att motivation är viktigt för att förändring och 

behandling ska kunna ske – såväl klienters egen motivation som motivation hos 

behandlaren även om de anser att den inre motivationen hos klienten väger tyngre än 

den motivationen som kommer utifrån, från exempelvis behandlare, familj eller 

anhöriga. Angående motivation menar respondenterna även att det är svårt att sätta 

fingret på vad som visar klientens motivationsgrad men att utförandet av hemuppgifter 

och passande av tider kan ge en hint om detta. 
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Utöver motivationen menar respondenterna att det är av största vikt som behandlare att 

se vad som är viktigt för klienten och att möta klienten på den nivå där denna befinner 

sig samt på ett sätt som denne förstår. Respondenter beskriver också att även övriga 

praktiker som har kontakt med klienten samt dennes familj, vänner och anhöriga spelar 

stor roll för behandlingens utgång. 

 
4.4.1 Pedagogiska implikationer 

Pedagogik handlar till stor del om att lära ut men även att den som blir lärd ska ta till sig 

lärdomen och gå igenom en förändringsprocess. Studien är av pedagogiskt intresse då 

det handlar om praktiker som vi intervjuat som genom olika metoder är ett stöd under 

klientens förändringsprocess. Studien utgår ifrån en teori om risk- och skyddsfaktorer 

och vi anser att det är av pedagogiskt intresse då faktorerna handlar om förebyggande 

för människors utveckling. Förutom den yttre motivationen som påverkas av bland 

annat behandlingspersonal och närstående är den inre motivationen det mest viktiga för 

att en klient ska lyckas förändra sitt liv och hålla sig borta från kriminalitet anser 

respondenterna. Respondenterna menar att det inte är en lätt väg men med hjälp av 

skyddsfaktorerna som syftar till att förebygga riskfaktorerna runtomkring en individ 

finns det större chans att lyckas. Vårt resultat belyser även vikten av bemötande och 

relationsskapande vilket utgör en pedagogisk förändringsprocess inom området. 

 
4.4.2 Framtida forskning 

Genom denna studie väcktes många frågor kring risk- och skyddsfaktorer samt 

sambandet mellan de praktikernas roll och klienternas inställning där motivationen står i 

centrum. Det hade varit intressant att forska vidare inom ämnet och fokusera på dessa 

aspekter. Nya studier inom dessa områden skulle vara värdefulla för pedagogiken då de 

innefattar aspekter som förändring och bemötande.  

 

Några eventuella frågeställningar skulle kunna vara: 

 

- Vad är de klienters uppfattningar i samma frågor? 

- Vad kan förbättras inom Kriminalvårdens missbruksbehandling och hur? 

 -Vad är sambandet mellan behandlarens roll och klientens motivation? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missiv 

 

Hej! Vi är två studenter från Linnéuniversitetets program till behandlingspedagog med 

inriktning mot ungdoms- och missbruksvård på 180 högskolepoäng. Vi går just nu vårt 

tredje och sista år och vi ska skriva en så kallad c-uppsats då vår utbildning är på 

kandidatnivå. Vi vill genom intervjuer med praktiker inom olika delar av 

Kriminalvården ta reda på dessa personers inställning till metoder och insatser samt 

erfarenheter av den hjälp man använder för att återanpassa klienter med 

missbruksproblematik till samhället efter ett anstaltsstraff. Vår förhoppning är att du vill 

delta i vår studie då vi tror att du kan tillföra mycket inom ämnet. 

 

Detta har vi tänkt att göra genom intervjuer på din arbetsplats om möjlighet finns – i 

annat fall kan intervjun göras över telefon eller videosamtal via Skype. Vi har tänkt oss 

en intervju på cirka 45-60 minuter och skulle gärna vilja spela in samtalet. Vi följer 

Vetenskapsrådets riktlinjer gällande vårt arbete och du som intervjuperson kan när som 

helst avbryta intervjun som då kommer att raderas direkt och ej användas på något vis i 

vårt arbete. Vi kommer även att avidentifiera de vi intervjuar så att man inte ska kunna 

veta vem som sagt vad eller vilka som deltog i studien. Vetenskapets riktlinjer kommer 

även att bifogas nedan. 

 

Vi skulle gärna vilja prata mer med dig angående en eventuell intervju och ringer gärna 

om några dagar för att diskutera mer. Har du frågor eller vill kontakta oss eller vår 

handledare har du nedan våra kontaktuppgifter. Du har även möjlighet att få en kort 

redovisning av huvudresultaten om det skulle vara intressant för dig.  

 

Axel Arborelius                                                          Handledare Katarina Olausson 

Axel.arborelius@xxxx.xx                                           katarina.olausson@xxx.xx  

07XXXXXXXX                                                               

 

Adriana Petrache 

adina93@xxxx.xx  

07XXXXXXXX 
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II 

 

 

Bilaga 2 Etiska riktlinjer 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

Tack för att du vill delta i vår studie 

 

Med vänliga hälsningar, 

Axel & Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 3 Intervjuguide 
 

 

Respondentens profil 
Hur länge har du arbetat med den här typen av programverksamhet? 

Hur länge har du arbetat inom just den här verksamheten? 

Vad har du för utbildning? 

Har du någon påbyggnadsutbildning/internutbildning? 

 

Tvång  
Hur ser du på att jobba inom en låst verksamhet där klienterna inte befinner sig 

frivilligt? 

Vad är enligt dina erfarenheter det största besväret hos klienterna med att vara inlåsta? 

Anser du att säkerheten på din arbetsplats är tillräcklig? 

 

Behandlingsarbetet 
Vilka behandlingsinsatser finns inom eran verksamhet? 

Vilka klienter väljer att medverka i programverksamheten och varför? 

Får de några fördelar av att delta? 

Finns det de som blir tvingade att delta? (Om ja, vad händer om de vägrar delta?) 

Vad är dina erfarenheter kring hur kriminalvårdens behandlingsmetoder fungerar? 

Hur upplever du att behandlingsmetoderna hjälper de intagna efter avtjänat straff? 

Vad anser du är det viktigaste i din yrkesroll? 

Vad är enligt dina erfarenheter det viktigaste för en klient med missbruksproblematik 

efter avtjänat straff? 

 

Andras inställning 
Vad är din uppfattning angående de intagnas inställning till behandlingsmetoderna? 

Hur upplever du att privatpersoner och samhället ser på ditt jobb? 

 

Motivation  
Hur viktig skulle du säga att den yttre motivationen är, jämfört med den inre? 

Hur bidrar ni till att skapa en motivation hos klienten? 

Hur vet du att klienten är motiverad? 

Hur viktig är din motivation som behandlare för en lyckad behandling? 

 

Hinder och främjande faktorer 
Vad kan enligt din erfarenhet utgöra hinder för missbruksvården inne på anstalten? 

Vad anser du vara det viktigaste för att främja missbruksvården inne på anstalten? 

Finns det något du anser skulle kunna göra ditt jobb inom missbruksbehandling lättare? 

 


