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Abstract 
 

The purpose of the study is to gain understanding of professionals view on manualbased 

treatment programs in practice. In addition, we also want to highlight their approaches 

to the manualbased treatment programs in their work. The study is based on eight 

qualitative interviews with professionals working in The Swedish Probation Service. In 

this study we used three theoretical frameworks in order to analyze the result. The 

theories we used were profession, organization professionalism and occupational 

professionalism, and tacit knowledge as we supplemented with the concept naive 

theory. The result showed that the manualbased treatment programs were designed in 

different ways. It became clear that the different manualbased treatment programs 

influenced the professionals view on the advantages and disadvantages that they could 

identify in working with these programs. Furthermore, it also became clear that their use 

of different strategies also was influenced by the design of the programs. 
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som medverkat i 

studien. Tack vare er har studien varit genomförbar. Vi vill också passa på att tacka vår 

handledare Lars Sörnsen som under arbetets gång gett oss kommentarer som varit till 

stor nytta under skrivprocessen. Vidare vill vi även passa på att tacka vår 

handledningsgrupp som har bidragit med betydande och intressanta reflektioner, vilket 

utvecklat arbetet till det bättre. Sist, men inte minst vill vi tacka våra kära kompisar 

Jessika Gustavsson och Ida Lickhammer som tålmodigt läst igenom arbetet ett flertal 

gånger och givit feedback och synpunkter. 

  

Utan er hade vi aldrig klarat detta! 

  

Petra Fredriksson & Felicia Eriksson  
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1 Problembakgrund 
Socialt arbete innebär att hjälpa människor, ge service, leda förändringsprocesser och 

skapa förutsättningar för ett gott liv i samhället. Yrkesverksamma arbetar för att ge goda 

livssituationer i ett individinriktat arbete, vilket innebär att de förfogar över resurser till 

personer som är i behov av hjälp. Resurserna kan innefatta ekonomiska och materiella 

insatser. Utifrån kunskapsbasen och professionen ska de yrkesverksamma därmed 

fördela resurserna på rätt sätt och även fatta individuellt anpassade beslut (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). 

  

Det sociala arbetet har dock förändrats över tid. Under de senaste decennierna har det 

skett en rad förändringar inom den offentliga sektorn. Förändringarna grundar sig i att 

den offentliga förvaltningen ansågs vara ineffektiv, vilket har inneburit implementering 

av idéer från den privata marknaden. Dessa förändringar kan benämnas vid New public 

management (NPM), och har medfört förändrade styrningssätt inom den offentliga 

sektorn. Hood (1995) är en nyckelperson som myntat begreppet NPM genom att 

utveckla sju karakteristiska principer som beskriver den nya styrningsfilosofin som 

präglar offentliga organisationer. I vår studie kommer fokus främst vara på två av de 

karakteristiska principer som Hood menar inneburit ett nytt sätt leda organisationerna 

och den interna styrningen. En av principerna innefattar en ökad betoning på 

kostnadseffektivitet inom offentliga organisationer. Vidare menar Hood att den nya 

styrningsfilosofin NPM resulterat i implementering av standardiserade arbetssätt, 

metoder och mål för att mäta prestationer (Hood 1995). Mål- och resultatstyrning kan 

anses vara ett sätt för organisationen att uppnå kostnadseffektivitet och samtidigt 

förbättra kvaliteten inom verksamheterna (Almqvist 2006). En annan anledning till att 

NPM infördes var strävan mot en ökad rättssäkerhet och transparens för enskilda 

medborgare inom offentliga organisationer, myndigheter och verksamheter (Blomgren 

& Dunér 2015). Som tidigare nämnts har den nya styrningsfilosofin lett till mer 

standardiserade interventioner och insatser inom det sociala arbetet. Standardiserade 

metoder innebär vetenskapligt prövade utrednings- bedömning och 

behandlingsinstrument (Ponnert & Svensson 2015). Syftet med standardisering är att 

skapa enhetliga bedömningar som ett sätt att organisera och legitimera det sociala 

arbetet för medborgare, med fokus på likvärdiga och kvalitetssäkrade insatser (Liljegren 

& Parding 2010). Standardiserade metoder grundar sig i en manual som beskriver hur 

metoden ska användas (Socialstyrelsen 2012). Utgångspunkten är att genomförandet av 
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insatser ska ske på ett förhand definierat sätt. Metoderna som används kan även vara 

mer eller mindre styrda i  utformningen. Standardiserade metoder anger därmed en 

tydlig ram för hur arbetet ska utföras (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

  

Vid en överblick av forskningsläget om standardiserade metoder och yrkesverksammas 

tillämpning av dessa, synliggjordes att studierna främst fokuserat på socialarbetares 

användning av bedömnings- och utredningsinstrument inom Socialtjänsten. Däremot är 

forskning som berör behandling och behandlingseffekter begränsad. I de fall där studier 

forskat om behandling och dess effekter, visar resultaten att behandlingsmetoden inte 

gett mer positiv effekt än någon annan. Ett exempel är forskningsöversikten om MST 

(Multisystemic Therapy), en behandlingsform som framställts fungera för ungdomar 

med särskilda problem. Dock visade en metaanalys att MST inte har haft mer positiv 

effekt än andra behandlingsalternativ riktade till målgruppen (Månsson 2007). 

  

Månsson (2007) förklarar att det sociala arbetet är komplext och flerdelat. I relation 

mellan professionell och klient sker interaktiva processer som har ett egenvärde där 

socialarbetarens instinktiva förmåga och kunskap spelar en central roll (Månsson 2007). 

Standardiserade metoder har påvisats ersätta den professionella intuitiva förmågan, en 

förändringstendens som framförallt blir synligt i den organisation som främst arbetar 

med behandlingsinsatser, Kriminalvården. Kriminalvården är en myndighet med 

tradition av behandlingsarbete och användning av manualbaserade behandlingsprogram 

sedan 1990-talet (Farbring 2010). Den svenska frivården är en del av Kriminalvårdens 

verksamheter som arbetar med merparten av Kriminalvårdens klienter. Frivården har en 

central funktion vad det gäller att ge stöd till dömda i form av förändrade beteende- och 

handlingsmönster genom behandling för att exempelvis motverka att klienter inte 

återfaller i brott. Arbetet med behandling utgörs av evidensbaserade 

behandlingsprogram som yrkesverksamma programledare arbetar utifrån 

(Kriminalvården 2018). Forskning har visat hur behandlingsrelationen mellan 

socialarbetare och klient har en särskild betydelse för behandlingens framgång 

(Holmqvist 2007). Relationen anses vara en central faktor för allt förändringsarbete, 

samt för att uppnå goda resultat. Relationen beskrivs ha större betydelse för resultatet än 

den manualbaserade tekniken (Göransson 2010). Månsson (2007) menar att det 

problematiska och riskfyllda med implementering av riktlinjer som kommer ”ovanifrån” 

socialarbetarna, nämligen avprofessionalisering. Avprofessionalisering innebär att 
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socialarbetaren begränsas i sin profession och kunskap eftersom handlingsutrymmet 

minskar och istället kan skapa en verkställare av regler, metoder och arbetssätt 

(Månsson 2007). 

  

Sammanfattningsvis står det sociala arbetet inför en skenbar orimlighet. Å ena sidan ska 

det sociala arbetet verka för ett individinriktad arbete som grundar sig i goda 

förutsättningar och livsvillkor. Något som utgörs av den yrkesverksammas expertis och 

kompetens. Å andra sidan finns ett ökat fokus på kostnadseffektiviteten och de 

standardiserade interventionerna som påvisat minska förtroende för de professionellas 

kunskap. 

 

1.1 Problemformulering 

Det sociala arbetet står inför en paradox som en följd av den nya styrningsfilosofin 

NPM. Paradoxen handlar om att arbetet ska präglas av hög kostnadseffektivitet med 

effektiva insatser och samtidigt erbjuda ett individanpassat arbete av god kvalité utifrån 

klienternas behov. Implementeringen av riktlinjer, manualer och detaljplaner skapar en 

risk för avprofessionalisering, som innebär att de yrkesverksamma tvingas in i arbetssätt 

med standardiserade metoder där risken är att det inte finns utrymme till den 

professionellas kompetens och kunskap (Bergmark & Lundström 2006). Relationen har 

som tidigare nämnts ett egenvärde för att uppnå positivt resultat i behandling. Den 

professionella har möjlighet i mötet med klient att se själva problemet, lösningar till det 

specifika problemet och hur insatserna utförs, påverkar och samspelar med viktiga delar 

i klientens liv. Kriminalvården är en av myndigheterna som påverkats av NPM i 

samband med att behandlingsverksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt. 

Verksamheten ska präglas av låg personaltäthet och utbildningsnivå. Något som har 

visat sig begränsa programledarnas möjlighet att kunna genomföra självständiga 

bedömningar, vara flexibel och anpassa behandlingen till klientens egen uppfattning av 

situationen (Fabring 2010, s. 110).   

 

I problembakgrunden framkommer att det finns få studier som belyser 

yrkesverksammas syn på och användning av olika standardiserade behandlingsmetoder. 

Vi finner därmed en kunskapslucka i ämnet. Denna studie kommer därför fokusera på 

yrkesverksammas perspektiv inom frivården, för att komma närmare behandlingsarbetet 

som genomförs utifrån standardiserade metoder. Vi ställer oss därmed kritiska till om 
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det är möjligt att manualbaserade behandlingsprogram kan erbjuda ett individinriktat 

arbete. Studien ämnar studera åtta yrkesverksamma programledares syn på och 

förhållningssätt till de manualbaserade behandlingsprogrammen i klientarbetet. Vidare 

kan studien bidra med samhällelig nytta genom att öka diskussionen om standardiserade 

metoder och dess inverkan på yrkesverksamma inom socialt arbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få förståelse för programledares syn på manualbaserade 

behandlingsprogram i praktiken. Dessutom vill vi även belysa programledarnas 

förhållningssätt till de manualbaserade behandlingsprogrammen i klientarbetet. 

  

 För att besvara studiens syfte har följande tre frågeställningar utarbetas: 

• Vilka för- och nackdelar anser programledare att det finns med att använda 

manualbaserade behandlingsprogram? 

• På vilket sätt kan de manualbaserade behandlingsprogrammens utformning ha 

betydelse för programledarnas syn på vilka för- och nackdelar de identifierar? 

• Vilka strategier använder programledare i klientarbetet utifrån de 

manualbaserade behandlingsprogrammen? 

 

1.3 Definitioner av begrepp 

Nedan följer en förklaring av centrala begrepp som används i studien.   

  

Med programledare menar vi professionella yrkesverksamma som arbetar med 

manualbaserade behandlingsprogrammen inom den svenska Frivården. 

Begreppet strategier är centralt att definiera eftersom att det används i studiens andra 

frågeställning. Med detta begrepp syftar vi till programledarnas tillvägagångssätt i 

behandlingsarbetet. 

Manualbaserade behandlingsprogram avser i denna studie Kriminalvårdens 

evidensbaserade behandlingsprogram, vilka baseras på en manual. 
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2 Bakgrund 

Under detta avsnitt presenteras Kriminalvårdens organisering samt en beskrivning om 

Frivårdens huvudsakliga uppgifter. Tanken med avsnittet är att ge läsaren en överblick 

över Kriminalvården som organisation, samt djupare information om de standardiserade 

behandlingsprogram som ligger till grund för de yrkesverksammas arbete inom 

Frivården. 

 

2.1 Kriminalvården 

Kriminalvårdens har en viktig samhällsfunktion vad det gäller att verkställa straff 

rättssäkert och humant där ett av Kriminalvårdens viktigaste uppdrag är att förebygga 

återfall i brott (Ekbom 2016). Kriminalvården är en statlig enrådighetsmyndighet, vilket 

innebär att det är en statlig förvaltningsmyndighet under regeringen som leds av en 

myndighetschef (Arbetsordning för Kriminalvården 2018). Kriminalvården är en statlig 

myndighet som lyder under regering och riksdag, styrs verksamheten av externa och 

interna styrdokument. De externa styrdokumenten består av en instruktion, 

myndighetsförordning, samt regleringsbrevet. I instruktionen finns bestämmelser om 

exempelvis Kriminalvårdens arbetssätt samt myndighetsorganisering (Ekbom 2016). 

Myndighetsförordningen reglerar ledningens sammansättning, ansvar och uppgifter. 

Regleringsbrevet tar regeringen fram en gång per år. I regleringsbrevet framkommer hur 

mycket pengar Kriminalvården får av riksdagen. Regleringsbrevet innehåller även 

särskilda mål och uppdrag från regeringen. Det interna styrdokumentet som är mest 

centralt inom Kriminalvården är arbetsordningen (Kriminalvården 2018). 

 

2.2 Frivården 

Den svenska frivården är en stor del av Kriminalvårdens verksamheter som arbetar med 

merparten av Kriminalvårdens klienter. Frivårdens centrala funktion handlar om att ge 

stöd till dömda, i form av förändrade beteende- och handlingsmönster. Vilket utförs 

genom behandling för att exempelvis motverka att klienter inte återfaller i brott. Arbetet 

med behandling utgörs av programledare (Kriminalvården 2018). Frivården ansvarar 

även för övervakningen av klienter som har skyddstillsyn, fotboja eller är villkorligt 

frigivna. Totalt finns 34 frivårdskontor runtom i landet och antalet klienter beräknas 

vara runt 11 000 (Kriminalvården 2018). På frivårdskontoren arbetar bland annat 

frivårdsinspektörer som ansvarar för personutredningar och handlägger påföljder. 
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Frivårdsinspektörerna kan även ha rollen som programledare och ansvarar för de olika 

behandlingsprogrammen som finns tillgängliga för klienterna (Ekbom 2016). Kraven på 

samtliga programledare är akademisk utbildning och certifiering i 

behandlingsprogrammen. Programledarna ska ha goda kunskaper om program 

manualens innehåll för de olika metoder, övningar och teorier som ligger till grund för 

utförandet (Fabring 2010). 

 

2.3 Behandlingsprogram inom Kriminalvården 

Sedan 1990-talet har den svenska Kriminalvården arbetat för att få fram och 

implementera effektiva åtgärder för att förändra insatserna. Dessa åtgärder i form av 

vetenskapligt evidensbaserade program som påvisat positiva resultat i en minskning av 

återfall i brott. Detta har kallas för ”What works-rörelsen” och startade redan tidigare i 

länder såsom England och Kanada. Det grundade sig främst i att Frivårdschefer i 

England upptäckt att innehållet i Kriminalvårdens verksamhet var för administrativa och 

inte gav de effekter som önskats (Farbring 2010). Samtliga av Kriminalvårdens 

behandlingsprogram är ackrediterade, vilket innebär att programmen har klarat en 

vetenskaplig prövning, samt att det finns evidens på programmens positiv effekter i 

minskning av risken för återfall i brott och missbruk (Kriminalvården, ackreditering 

2018). Behandlingsprogrammen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och är 

utformade utifrån att klienterna  är behov av att lära sig sociala färdigheter och 

problemlösning vilket innebär att klienten får hjälp med att komma till insikt om sitt 

beteende och lära sig metoder att själv göra en förändring (Kriminalvården 

arbetsmetoder 2018). 

 

2.4 Behandlingsprogrammens målgrupper 

Kriminalvården har stort utbud av behandlingsprogram. Programmen är indelade utifrån 

olika programområden: Motivationshöjande insatser, missbruk och beroende, generell 

kriminalitet och våld, samt relations- och sexualbrott. Behandlingen ges i såväl anstalt 

som frivård. Frivårdens klienter som deltar i dessa behandlingsprogram innefattar de 

som meddelats i föreskrift eller har en dom gällande kontraktsvård. Målgrupperna för 

dessa behandlingsprogram är klienter som har kriminella värderingar eller som är 

dömda för våldsbrott, våld i nära relationer, missbrukar droger eller alkohol, 

sexualbrottsdömda eller som har ett spelmissbruk (Ekbom 2016). 
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3 Tidigare forskning 

Under följande avsnitt presenteras tidigare forskning gällande fenomenet 

standardisering i socialt arbete utifrån relevanta teman: Standardiseringens kontroll, en 

evidensbaserad praktik, standardiserade metoder och dess konsekvenser för 

yrkesverksamma, yrkesverksammas syn och användande av standardiserade metoder 

samt behandlingsrelationen och dess betydelse för behandlingsutfallet. Avsikten är att 

skapa en översikt om hur standardiserade metoder påverkar professionella 

yrkesverksamma i deras yrkesutövning. Professorer och forskare inom det sociala 

arbetet, (Ponnert & Svensson, Liljegren & Parding, Bergmark & Lundström) har kritiskt 

granskat förändringarna som skett inom organisationer i den offentliga sektorn till följd 

av NPM samt fenomenet standardisering i det sociala arbetet och dess inverkan på 

yrkesverksamma. 

 

3.1 Standardiseringens kontroll 

Agevall, Jonnegård och Krantz (2017) diskuterar hur implementeringen av New Public 

Management (NPM) lett till en ökad dokumentstyrning av professioner och deras 

arbete. Med dokumentstyrning innebär att de professionellas arbete kontrolleras genom 

olika dokument, standarder och manualer (Agevall, Jonnegård & Krantz 2017). 

Svensson (2011) menar i artikeln att dokumentstyrning kan betraktas som ett 

kontrollerande system, med fokus på administrativa principer och regler styr arbetet mot 

ett mål om ekonomisk effektivitet (Svensson 2011). Professionella beslut om insatser 

legitimeras genom att dessa regler och principer följs, i kombination med den 

professionellas kunskap och beprövad erfarenhet. I praktiken gäller detta för olika 

områden, organisationer och i relationer till klienter eller brukare med fokus på kvalitet 

och mätbarhet. Svensson förklarar att förändringen resulterat i nya former gällande 

fördelning av ansvar. Enskilda arbetsgrupper och yrkesverksamma har delegation för 

arbetet mot resultat för att kunna säkra kvaliteten vilket gör det lättare att kunna 

utvärdera verksamheten och arbetet. Detta innebär att organisationen, klienter och 

allmänheten har en större insyn i arbetet och utrymme att kontrollera det som sker 

(ibid). 

  

En annan artikel av Liljegren och Parding (2010) beskriver hur kontrollen som 

Svensson skildrat ovan bidragit till att forma rollen som professionell inom det sociala 
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arbetet i verksamheter som påverkats av organisatoriska krav. Kraven ligger främst på 

transparens i det professionella arbetet, ett sätt för organisationer att möjliggöra insyn 

om professionen bedriver ett kvalitativt arbetet. Förändringar i organisationers sätt att 

styras, till följd av NPM, har påverkat arbetsvillkoren för många professionella 

yrkesverksamma (Liljegren & Parding 2010). De förändrade arbetsvillkoren innebär 

frågor om hur det praktiska arbetet ska organiseras, vem som får förtroende att fatta 

beslut, hur verksamheten följs upp samt vilken typ av legitimitet verksamheten baseras 

på (ibid). 

 

3.2 En evidensbaserad praktik 

Inom socialt arbete står begreppet EBP för en vetenskaps- och utvärderingsbaserad 

kunskapsutveckling, som ska drivas i samspel med forskning och praktik (Bergmark & 

Lundström 2006). Författarna beskriver hur styrningsfilosofin NPM bidragit till att 

utvärdering blivit ett vanligare inslag inom det sociala arbetets utformning. Utvärdering 

präglas i stor del av ett arbete med vetenskapligt underbyggd kunskapsbas, vilket är ett 

sätt för organisationer att kunna kontrollera och mäta utfallet av olika typer av 

interventioner. Kraven på forskning har i socialt arbete betecknas skett utifrån 

evidensbasering. Ett stort fokus har riktats till verksamheter där professionella är 

verksamma och har kallat denna evidensbasering för evidensbaserad praktik (EBP) 

(Bergmark & Lundström 2006). 

 

3.3 Standardiserade metoder och dess konsekvenser för 

yrkesverksamma 

Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) menar i sin avhandling att ökningen av 

standardiserade metoder bidragit till konsekvenser i form av minskat utrymmet för 

socialarbetare att kunna genomföra självständiga bedömningar, vilket inkluderas inom 

den professionellas autonomi. Forskarna menar att det finns risk för 

avprofessionalisering av yrket när arbetet i stor utsträckning styrs av standarder. 

Avprofessionalisering innebär att akademisk utbildning får mindre betydelse samt att 

autonomin begränsas (Johnsson, Laanemets & Svensson 2008). Även andra professorer 

inom det sociala arbetet menar att det finns risker med införandet standardiserade 

metoder. Problematiken handlar om att när klienter besitter unika, individuella och 

varierande behov är det inte är givet vad som är ”rätt” sätt att hantera föränderliga 
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sociala problem, då borde det vara svårt att standardisera socialt arbete. Professionella 

riskerar då att bli oreflekterade mottagare och utförare av riktlinjer och policys från 

organisationen (Ponnert & Svensson 2015). 

  

Bergmark och Lundström (2011) menar istället att det kan bli problematiskt för 

relationen och interaktionen mellan klient och yrkesverksam, främst inom den 

psykosociala behandlingen. Detta grundar sig i svårigheterna att förutse behandlingens 

effekter eftersom att det är ett flertal faktorer som påverkar behandlingsutfallet. Det kan 

exempelvis ske händelser i klientens liv utanför behandlingen. Vidare beskrivs 

relationen mellan klient och behandlare som en central aspekt för att motivera klienten 

till förändring (Bergmark & Lundström 2011). 

 

3.4 Yrkesverksammas syn på och användande av standardiserade 

metoder 

Agic och Samuelsson (2015) har genomfört en svensk studie på det manualbaserade 

programmet Community Parent Education (COPE). Studien syftar till att studera 

processen när programmet översätts och implementeras i den svenska kontexten men 

erbjuds på språken arabiska och somaliska. Det empiriska materialet baseras på 17 

intervjuer som genomförts med föräldrar, samtalsledare och två kommunala tjänstemän, 

där samtliga arbetade med dessa program (Agic & Samuelsson 2015). Studien visade att 

samtalsledarna i stor utsträckning strävade efter att uppnå manualtrogenhet. Flera 

samtalsledare lade därmed stor vikt vid manualens innehåll under olika diskussioner där 

samtalet blev ofokuserat. Samtalsledarna, främst de nya, använde sig då av manualen i 

ett försök att föra tillbaka deltagarna till ämnet. Vidare framkom det att samtalsledare 

med mer erfarenhet upplevde en känsla av säkerhet på kursens innehåll som gjorde att 

de fokuserade betydligt mindre på manualen. Några menade dock att det fanns 

svårigheter i att följa manualen, eftersom de fick lägga till en del ord eller 

översättningar som inte fanns med i manualen för att få deltagaren att förstå innehållet. 

Detta innebar att vissa delar av innehållet gick förlorat eller blev förändrat i dessa 

översättningar (ibid). 

  

En liknande studie har genomförts av Agevall, Jonnegård och Krantz (2017) som 

undersöker vad som sker med den professionella kompetensen samt synen på deras 

arbete när dokumentstyrning implementeras. I artikeln har både socionomer och lärare 
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intervjuats eftersom att de är professioner som i hög utsträckning kommer i kontakt med 

dokumentstyrning. En gemensam bild hos intervjupersonerna var upplevelser om att 

dokumentstyrning i praktiken bidrog till att dokument försvårade möjligheterna att 

kunna utnyttja hela sin kompetens. Detta grundade sig i upplevelsen av försvårade 

igenkänning av en situation samt hindrande av att se en helhetsbild. Det framkom även 

en rädsla om att missa andra viktiga aspekter när de var tvungna att hålla sig till ett 

dokument. Studien visar sammanfattningsvis att handlingsmöjligheterna minskar för 

både lärare och socionomer när dokument får en framträdande roll i deras arbete. Vidare 

beskrivs det i artikeln hur lärarna upplevde att tiden inte räckte till för att hjälpa 

eleverna, på grund av att yrkespraktiken fokus flyttats från pedagogik till 

dokumentation (Agevall, Jonnegård och Krantz 2017). 

 

3.5 Behandlingsrelationens betydelse för behandlingsutfallet 

Forskning på behandlingens utfall har visat att behandlingsrelationen har en särskild 

betydelse (Holmqvist 2007). Begreppet behandlingsrelation syftar till klientens 

upplevelse av att terapeuten har ett genuint intresse för denne. Det bygger även på att 

terapeuten visar positiv uppskattning till klienten. Vidare bör terapeuten även tro på den 

behandling som ges, samarbeta och ge kontinuerlig feedback som speglar intresset hos 

terapeuten och dennes engagemang på eventuella problem som uppkommer i 

behandlingsarbetet (ibid). Det har även framkommit att det finns andra faktorer än 

behandlingsmetoden i sig som påverkar och har betydelse för behandlingsresultatet och 

klienters möjlighet till förändring. Dessa faktorer beskrivs som ”common factors” d.v.s. 

gemensamma faktorer (Lambert & Barley 2001). Hit hör klientens förväntningar och 

motivation, terapeutens hoppgivande inställning samt förmåga att visa empati och 

respekt, lättnaden som patienten känner över att få hjälp och få tala om sina svårigheter 

(Holmqvist 2007). Klienten och dennes motivation har visar sig vara den viktigaste 

faktorn för att skapa förändring. Utöver dessa faktorer så är behandlingsrelationen 

mellan klient och behandlare stor bakomliggande faktor vad det gäller möjligheterna att 

skapa förändring (ibid.). 

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen på hur implementeringen av New 

public management (NPM) resulterat i en ökad dokumentstyrning i form av 

standardiserade metoder för att uppnå kostnadseffektivitet. Vidare framkommer det 
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utifrån forskningen att det sociala arbetet präglas av en evidensbaserad praktik, där 

arbetet har en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas. De främsta konsekvenserna av 

standardiserade metoder som studerats för yrkesverksamma är möjligheten att 

genomföra självständiga beslut minskar, vilket då kan leda till avprofessionalisering. 

  

Utifrån forskningen framkommer det att yrkesverksammas upplever att standardiserade 

metoder på olika sätt kan begränsninga deras arbete. Bilden artiklarna presenterat är att 

nyutbildade strävar mot att uppnå manualtrogenhet mot standardiserade metoder, medan 

mer erfarna yrkesverksamma tenderar att inte använda sig av den i lika stor 

utsträckning. Vidare framkommer även möjligheter för professionella att nyttja sin 

kompetens kan påverkas av dessa standardiserade metoder. Avslutningsvis menar 

forskning på att behandlingsrelation har betydelse för behandlingsutfallet. 
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4 Teori 

Under detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. De teoretiska 

utgångspunkterna innefattar: Professionsteori där utgångspunkten ligger i Brantes 

definition av begreppet, Polanyis teori om tyst kunskap, Olssons begrepp naiv teori 

samt Evetts två professionslogiker, organisationsprofessionalism och 

yrkesprofessionalism. Med hjälp av tyst kunskap och begreppet naiv teori kan 

programledarnas kunskaper och förhållningssätt synliggöras och förstås i arbetet. 

Professionsbegreppet kan tillämpas i denna studie då samtliga programledarna har 

akademisk utbildning och expertis inom sitt arbete med behandling, som därmed 

innefattar ett tolkningsföreträde. Organisatorisk professionalism och 

yrkesprofessionalism är två logiker som kan bidra till en förståelse för hur möjliga 

faktorer och förutsättningar kan påverka programledarnas syn på de manualbaserade 

behandlingsprogrammen. 

 

4.1 Tyst kunskap enligt Polanyi och begreppet naiv teori 

Vi har valt att använda Polanyis teori om tyst kunskap, översatt från det engelska 

begreppet tacit knowledge (Polanyi 1966). Teorin beskriver huvudsakligen kunskap 

som inte kan uttryckas i ord. För att komplettera teorin ytterligare kommer en studie om 

Polanyis teori om tyst kunskap gjord av författaren (Rolf 1991) för att beskriva hur den 

tysta kunskapen uppfattas och förstås. 

  

I boken Den tysta dimensionen (1966) har Polanyi beskrivit vad den tysta kunskapen 

innebär. Polanyi menar att begreppet utgår från att “vi kan veta mer än vi kan säga”. För 

att exemplificera detta har Polanyi gett exempel på olika situationer som ger uttryck för 

det han benämner vid tyst kunskap. Människan kan exempelvis läsa av 

sinnesstämningar hos andra utan att mer än obestämt kunna beskriva dem. Människan 

kan även känna igen en annan människas utseende, men inte kunna beskriva hur 

personen i fråga ser ut (Polanyi 1966). 

  

Polanyi ansåg att all kunskap, även den som uttalas har sin grund i den tysta kunskapen. 

Att ha tyst kunskap innebär att den professionella vet hur den ska agera rent praktiskt i 

olika situationer som uppstår. Den tysta kunskapen uppkommer genom teoretiska och 

praktiska erfarenheter. Denna kunskap anses vara svår, för att inte säga omöjlig, att sätta 

ord på (Polanyi 1966). Överförandet av denna kunskap menar Rolf (1991) sker via 
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imitation, identifikation och inlärning genom språk och agerande. Under den första 

tiden i det praktiska arbetet är socialisationen in i yrket som starkast. Professionella, 

främst nybörjare, behöver sina kollegor för att lära sig att praktisera yrket. Att vara ny 

innebär att den så kallade tysta kunskapen ska läras ut. Rolf (1991) kategoriserar den 

tysta kunskapen i tre aspekter som utgår från Polanyis beskrivning. Den första är 

kunskapens uppkomst som handlar om hur människan lär sig av någon annan individ 

som innehar en viss kunskap, alltså hur man kan få kunskap genom erfarenhet. Den 

andra aspekten är kunskapens innehåll och beskrivs utifrån den kunskap som en individ 

har och redan vet men som inte kan uttryckas med ord. Den sista aspekten innefattar 

kunskapens funktion, vilket är vad man använder sin kunskap till. Polanyi (1966) ser 

den tysta kunskapen som hjälp för en individ att samla mer kunskap och lära sig nytt. 

När människan inte utövar sin denna kunskap och förmåga, kommer den gå förlorad. 

Att förlora denna kunskap, menar Polanyi, verkar bli förutsägbart när man står inför 

tekniska system (Polanyi 1966).  

 

Denna praktiska kunskap som Polanyi beskriver som tyst kunskap kan även förklaras 

utifrån Olssons begrepp naiv teori. Olsson (2009) beskriver socialarbetarnas val av 

handlingsalternativ i mötet med klienten utifrån begreppet naiv teori som en förklaring 

till arbetets genomförande. Olsson beskriver att det sociala arbetet har många olika 

möjliga förklaringar och handlingssätt. Begreppet naiv teori syftar till att människans 

handlande kan förklaras som en process som styrs av personliga planer och personliga 

teorier om oss själva och andra människor samt av omvärlden. Det som ofta beskrivs 

som någon form av känsla för något eller att i beredskap handla efter ett givet mönster 

är utgångspunkten personliga föreställning om omvärlden och oss själva i enlighet med 

dessa naiva teorier.  

 

Naiva teorier är en teoretisk ram för att förstå praktiska handlandet inom socialt arbete. 

Olsson menar att socialarbetaren utgår från sin praktiska kunskap i sitt handlande som 

är av annan karaktär än den akademiska kunskapen som socialarbetaren lär sig genom 

utbildning. Olsson menar på att arbetets genomförande främst präglas av referensramar 

utifrån personliga föreställningar och intentioner som sällan uttrycks i ord. 

Föreställningarna och intentioner grundas i olika möten med problemsituationer som 

uppstått under livsloppet skapade i en process och styr det sociala arbetet. Detta 

agerande menar Olsson tenderar att ske automatiskt och oreflekterat. Denna referensram 
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utgör därmed en större del än exempelvis utbildning, politiska åtaganden och rättslig 

grund för verksamheten eller arbetsuppgifterna (Olsson 2009). 

 

4.2 Professionsbegreppet 

Selander (1989) berättar att den gemensamma synen om professionsbegreppet främst 

handlar om att förstå hur relationen mellan profession och abstrakt kunskap ser ut, samt 

hur detta används i yrkespraktiken. Begreppet profession härstammar från latinets 

“professio” och kan beskrivas som erkännande, uppgift eller yrke. Att vara 

professionell innebär att vara yrkesmässig, utföra arbetsuppgifterna noggrant och 

effektivt samt beakta yrkesreglerna som är grundläggande för legitimiteten (Selander 

1989). Professioner betraktas som yrken där verksamheten baseras på vetenskaplig 

forskning. Många samhällsvetare menar att professioner kan förklaras med att de 

besitter en viktig samhällsfunktion eftersom de ansvarar för interventioner inom 

områden som ekonomi, vetenskap, teknik, hälsa och organisation (Brante 2009, s.15). 

  

Brante (2009) anser att det finns åtta aspekter som förklarar vad en profession 

innefattar: 

  

Abstrakt kunskap innebär professionellas kognitiva förmåga att, med hjälp av sin 

kunskap, synliggöra abstrakta problem och tillämpa dessa. Autonomi innebär att 

professioner besitter utrymme för att genomföra självständiga beslut inom arbetets 

praktik. Den professionella som har kunskapen och kompetensen inom ett visst 

yrkesområde har möjligheten att styra kunskapsinnehållet för att det ska anses vara 

legitimt. Organisation utgör professioners möjlighet till att utvecklas från enskilda 

initiativ, men det är betydligt vanligare att de formas och skapas av stat, kommun och 

landsting vilket gör att de passas in i vad som kallas för en större byråkrati. Förtroende 

är en central aspekt att lyfta i relation till professioner. Professionella besitter ett starkt 

förtroende, vilket baseras på att det råder en allmän uppfattning om arbetets betydelse 

och svårigheter. Förmedlare av kunskapssystem tar fasta på vikten av att professionella 

besitter förtroende, eftersom att det binder samman den professionella med övriga 

samhället och klienterna. Utbytbarhet vilket handlar om att det råder en kollektiv 

kompetens där vilken utövare som helst inom kompetensområdet ska vara kapabel att 

utföra uppgiften. Universitetsutbildning menas med att all forskning om profession 

utgår från att de besitter en högre utbildning. Osäkerhet kan förklaras genom att den 
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professionella statusen är beroende av kulturella uppfattningar och föreställningar, 

vilket i sin tur även innefattar en osäkerhet. Att anlita en professionell ses därmed som 

ett sätt att kunna minska osäkerheten för människan (Brante 2009). 

  

Brante (2009) har utifrån ovanstående aspekter formulerat fram en definition av 

begreppet profession: “Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt 

autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta 

kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, 

skickliga och värdefulla av allmänheten” (Brante 2009, s. 28). 

 

4.3 Organisatorisk professionalism och yrkesprofessionalism 

Evetts (2010) har uppmärksammat förändringar om hur professionella samt deras arbete 

ska styras och kontrolleras. Evetts (2010) menar att det finns en tydlig uppdelning om 

hur arbetet ska styras, vilket synliggörs genom två begrepp: organisatorisk 

professionalism samt yrkesprofessionalism. Yrkesprofessionalism omfattar det 

traditionella sättet att styra arbetet och yrkesverksamma. Evetts (2010) menar att 

förändringar som skett har lett till en riktning mot organisatorisk professionalism. 

Uppkomsten av regler och en ökad dokumentering av arbetsinsatser har till följd av 

detta begränsat den professionella logiken, professionellas förtroende och inflytande.  

  

Organisatorisk professionalism 

Organisatorisk professionalism innefattar en organisatorisk logik där det praktiska 

arbetet baseras utifrån standardiserade regler och rutiner som bestämts av ledningen 

inom en hierarkisk ordning. Med detta sagt bygger den organisatoriska 

professionalismen på det som kallas för en byråkratisk kontroll, vilket fungerar som ett 

sätt att styra verksamheten och de professionella yrkesverksamma. Evetts (2010) menar 

att denna professionalism, präglas av en kontrollform som handlar om ansvarighet. 

Kontrollformen bygger på att verksamheten ska utvärderas och kontrolleras med syfte 

att se mätbara resultat huruvida verksamheten lever upp till sitt ansvar. Ett exempel på 

hur organisationen försöker leva upp till sitt ansvar är genom införandet av manualer för 

den professionellas arbete, vilket skapar en transparent verksamhet. Kunskapssynen 

utgörs av dokumenterad kunskap, där den professionella ska dokumentera en ner sitt 

arbete (Evetts 2010). Sammanfattningsvis menar Evetts (2010) att den organisatoriska 

professionalismen kan förklaras som en styrform influerat av byråkrati och 
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marknadsanpassad managementlogik som innefattar konkurrens, mätbarhet och 

uppföljning (ibid.). 

  

Yrkesprofessionalism 

Yrkesprofessionalism kännetecknas av ett professionellt arbete som styrs av en kollegial 

auktoritet mellan professionella, vilket legitimeras genom vetenskaplig kunskap och 

formell utbildning. Kollegial auktoritet som styrningsverktyg innefattar främst att 

professionen styr verksamheten. Genom utbildning och den expertkunskap 

professionella besitter har de tolkningsföreträde och handlingsutrymme för att styra 

verksamheten. Professionella socialiseras in i yrket och lär sig hur de kan agera och hur 

de inte kan agera i det praktiska arbetet där yrkesetiken är stark utifrån att värderingar 

och normer styr. Problematiken med detta sätt att styra är att lojaliteten mellan kollegor 

kan användas “på fel sätt”. För att exemplifiera kan det innebära att kollegor skyddar 

varandra. När professionella agerar på detta sätt upprepade gånger, kan det betyda att 

arbetsorganisationen, klienter och allmänheten får minskat förtroende för professionella. 

Professionalismen är beroende av tilliten för att kunna utföra arbetet på rätt sätt, vilket 

möjliggör professionellas handlingsutrymme. Inom denna professionalism har behovet 

av insyn i arbetet minskat, detta eftersom att arbetet är präglat av positiva förväntningar 

och tillit till professionellas förmåga att utföra arbetet på rätt sätt. För att kunna 

möjliggöra detta arbetssätt i praktiken sätts regler och rutiner i form av ramar upp för att 

kunna kontrollera verksamheten. Utifrån de positiva förväntningarna ligger ett ansvar på 

de professionella att de följer organisationens regler och rutiner för att tillgodose 

klientens behov. Problematiken med denna professionalism, menar Evetts (2010) är att 

organisationen och allmänheten inte har insyn i arbetsprocessen. Det kan även vara 

problematiskt för professionella att på egen hand tvingas ta ställning till komplicerade 

och svåra frågor under omständigheter som är svåra att förena. 

  

Yrkesprofessionalismen utgår även från en kunskapssyn, som benämns tyst kunskap. 

Problematiken med denna kunskapssyn är således att den kan upplevas vara svår för 

andra utomstående att förstå hur professionella agerat vilket är grundläggande för en 

fungerande yrkesprofessionalism. Extern kontroll i form av standardisering och regler 

anses inte vara användbara inom denna professionalism eftersom att det är 

professionella som har den kunskap som krävs för att kunna utföra arbetet i den 
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komplexa situation. Det är istället professionella som utövar kontroll utifrån en 

professionell etik inom professionen (Evetts, 2010). 
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5 Metod 

I metodavsnittet presenteras studiens metodologiska val och överväganden. 

Inledningsvis redogör vi för studiens förhållningssätt, vår förförståelse, kvalitativa 

forskningsansatsen samt val av metod. Vidare presenteras urval och urvalsprocessen. 

Sedan följer studiens tillvägagångssätt. Avslutningsvis diskuteras studien i relation till 

begreppen  trovärdighet för att se till olika faktorer som kan ha påverkat studien. 

Avsnittet avslutas med en diskussion om studiens forskningsetiska överväganden samt 

arbetsfördelningen. 

 

5.1 Studiens vetenskapsteoretiska ansats 

Studien utgick från från en hermeneutisk vetenskapsfilosofi som innebär att kunna 

förstå och tolka språket samt subjektiva upplevelser och erfarenheter (Thomassen 

2007). Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin präglade studiens syfte, där vi sökte en 

förståelse för hur manualbaserade behandlingsprogram hanteras och upplevs i praktiken. 

För att kunna tolka subjektiva upplevelser och erfarenheter är det av stor vikt att hitta en 

balans mellan användandet av den psykologiska- och den grammatiska tolkningen. 

Forskaren måste då vara uppmärksam på både betydelsen av språket som används och 

tankar som uttrycks för att kunna tolka och förstå (Thomassen 2007). 

  

Thomassen (2007) menar att förståelse av upplevda erfarenheter är möjliga att få, 

genom att studera hur människor uttrycker sig genom exempelvis handlingar. För att 

förstå meningen med de upplevda erfarenheterna menar författaren att vi är tvungna att 

tolka dessa uttryck och handlingar vilket även blir möjligt genom det gemensamma 

livssammanhanget (ibid.). Vidare menar filosofen Dilthey (1833-1911) hur den 

hermeneutiska cirkeln beskriver möjligheten att förstå uttryck utifrån upplevelser av 

erfarenheter. Filosofen förklarar att det går som en pendelrörelse från upplevelser, via 

uttryck till upplevelse, en helhet via en del till en ny helhet (Thomassen 2007, ss. 181-

182). Att utgå från hermeneutiken innebär att förstå och tolka intervjupersonernas svar i 

studien centralt för att kunna se individuella upplevelser i ett större sammanhang, samt 

för att eventuellt få fram ny kunskap. 
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5.2 Förförståelse 

Båda uppsatsskrivarna hade den verksamhetsförlagda utbildningen inom Socialtjänstens 

verksamhet vilket är ett yrkesområde som är manualstyrt och samtidigt styrt av lagar, 

riktlinjer, förordningar samt rättspraxis. Härmed finns en förförståelse kring hur 

manualstyrt arbete kan påverka yrkesutövaren och dess möjlighet att agera. På grund av 

detta väcktes intresset att utforska detta område ytterligare, samt se hur yrkesverksamma 

ställer sig till detta i sitt arbete. Båda uppsatsskrivarna hade däremot ytterst lite 

förförståelse om Kriminalvården och frivårdens verksamheter sedan tidigare, vilket 

skapade intresset att skriva denna uppsatsen, för att ta reda på mer om området. 

 

5.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Miller & Glassner (2016) beskriver hur kvalitativa metoder används när forskningen 

syftar till att få inblick i den sociala verkligheten. Kvalitativ metod var av relevans för 

den här studien på grund av möjligheten att fånga programledarnas upplevelser och 

erfarenheter för att därefter kunna nå deras subjektiva uppfattningar. Kvantitativa 

metoder är å andra sidan till för att mäta, förklara eller hitta kausala orsakssamband, 

något som inte var förenligt med det som studien var ämnad att uppnå. I vår studie sökte 

vi därmed en förståelse för hur manualbaserade behandlingsprogram hanteras i 

praktiken genom att intervjua programledare inom frivården, något som medförde att 

kvalitativ metod var att föredra (Millner & Glassner 2016). 

 

5.4 Kvalitativa intervjuer 

Utifrån ovanstående resonemang blev det tydligt att kvalitativa intervjuer var den metod 

som ansågs mest lämplig för att göra det möjligt att besvara studiens syfte och 

frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Kvalitativa intervjuer användes 

för att få möjlighet att tillvarata upplevelser samt för att få en ökad förståelse om hur 

manualbaserade behandlingsprogram hanteras i praktiken (jfr. Miller & Glassner 2016). 

Utifrån de detaljer och beskrivningarna som intervjupersonerna gav och utifrån deras 

synpunkter, finns det möjligheter att förklara vad dessa detaljer står för i dess kontext 

(Becker 2008). 

  

Det finns olika intervjuformer inom den kvalitativa forskningen. Vi valde att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att forskaren väljer särskilda teman, 
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en intervjuguide, där den intervjuade får svara på vissa bestämda frågor (Bryman 2011). 

Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer var för att kunna möjliggöra 

frihet i val av ordningsföljd av frågorna efter den situation som kunde uppstå, samt att 

det skulle finnas möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

(2015) menar att semistrukturerade intervjuer även grundas på möjligheten att skapa 

dialog med intervjupersonen gällande en fråga eller ett svar för att uppnå en fördjupning 

av svaren. Intervjupersonernas svar tilläts också vara fria och öppna, och fick därefter 

svara med egna ord till skillnad från exempelvis standardiserade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innefattar interaktion mellan forskare och intervjuperson, 

som kan inverka på samtalet och innehållet. Det är då viktigt att vara uppmärksam på 

samt förhålla sig neutral till de svar som intervjupersonerna ger och inte leda dem mot 

bestämda svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

 

5.5 Urval och urvalsprocess 

Vi valde att göra ett tvåstegsurval, genom att först välja ut Kriminalvården som 

organisation utifrån vår vetskap om arbetet med manualbaserade behandlingsprogram 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Kriminalvården är indelat i olika verksamheter 

där frivården är den verksamhet där verksamma programledare arbetar med merparten 

av Kriminalvårdens klienter som går behandling, vilket ligger till grund för val av 

verksamhet (Kriminalvården 2018). Det andra steget är ett urval för att välja de 

programledare som studien avser att intervjua, vilket har gjorts i enlighet med studiens 

syfte och frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). För att få tillgång till de 

programledare vi ville intervjua hade vi behov av att få upplysning från chefer för 

verksamheterna. Det finns dock negativa aspekter med att cheferna har fört frågan 

vidare om deltagandet i studien. Cheferna kan ha valt vilka programledare som de tror 

kan ge en rättvisande bild av verksamhetens arbete, men då vi valt intervjuer som 

varade under en längre tid kan det vara svårt för ledningen att se till en viss bild. Vi har 

också valt att anonymisera programledarna för att öka intervjupersonernas  känsla av 

trygghet och som kan komma att spegla deras svar, inte vad ledningen vill att 

programledarna ska säga under intervjutillfället (ibid). I studien har vi sett till vikten av 

att valda intervjupersoner är yrkesverksamma programledare med akademisk utbildning 

som arbetar med manualbaserade behandlingsprogram, eftersom det har relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. Kriterierna var styrande från vår sida samt något 

som cheferna var tvungna att beakta (jfr. Bryman 2018). 
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Ytterligare ett urval som gjordes i studien var valet av miljöer, i vårt fall rörde det sig 

om geografiskt bestämda miljöer. Författarna Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

menar att den främsta frågan forskare bör ställa sig är om man ska välja en eller flera 

fall att studera. Något som kräver att sätta fördelar och nackdelar mot varandra. Vi valde 

att inkludera flera städer i studien istället för att undersöka en specifik miljö. 

Anledningen till ett sådant val var en önskan om variation i svaren från 

intervjupersonerna, då en geografisk spridning skulle ge större möjlighet till olika 

resultat. Vi gjorde sedan ett så kallat bekvämlighetsurval, där vi tog kontakt via mail 

med fem Frivårdskontor i södra delen av Sverige med hänsyn till vår hemvist främst 

utifrå ekonomiska- och praktiska skäl (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

Kriminalvårdens manualbaserade behandlingsprogram är nationella med syfte att kunna 

erbjuda samma insatser, oberoende vistelseort. Vi ansåg därför att valet av att endast 

undersöka miljöer i södra Sverige inte skulle spela någon roll för studiens resultat, då 

insatserna i Kriminalvården är densamma på alla orter. På grund av tidsbrist 

kombinerades personliga intervjuer med telefonintervjuer, vilket både innefattar för-och 

nackdelar, men som vi beaktat och vidare diskuterar i metoddiskussionen. 

 

5.6 Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med yrkesverksamma programledare inom Frivården, började 

vi med att gå in på Kriminalvårdens hemsida. Sedan klickade vi oss vidare till 

“kontakt”, följt av “kontakta anstalter, häkten, frivårdskontor och anstalter” för att få 

fram kontaktuppgifter till de frivårdskontor som låg i södra Sverige. Vi skickade ut 

förfrågan om kontakt med någon ansvarig chef för programledare och bifogade även 

informationsbrevet (se bilaga A). Informationsbrevet innehöll mer detaljerad 

information gällande studien och vad deltagandet innebar utifrån de forskningsetiska 

principerna. I mailet efterfrågades personer med akademisk utbildning och arbetade 

med de manualbaserade behandlingsprogram. Kraven grundade sig i en vilja att få 

representativt deltagande till studien (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015). Ansvariga 

tog sedan kontakt med oss, som hänvisade oss till respektive programledare. Först fick 

vi svar från fyra yrkesverksamma programledare, som ville ställa upp på intervju, men 

vi inväntade även svar från resterande fyra. Eftersom de resterande inte återkopplat till 

oss, skickade vi förfrågan till fler frivårdskontor, vilket påverkade valet av 

frivårdskontor för studien. 
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Tanken från början var att ha personliga intervjuer med samtliga intervjupersoner. 

Eftersom vi inte fick svar från några av de frivårdskontor som låg i närmiljön, fick vi 

istället kombinera personliga intervjuer med telefonintervjuer. Intervjuerna ägde rum 

under april-maj 2018. Vi befann oss både på programledarnas kontor och i 

telefonsamtal med deltagarna beroende på om det var telefonintervju eller intervju. 

Varje intervju tog cirka fyrtio minuter. Utgångspunkten för intervjuerna var 

intervjuguiden (se bilaga B), med frågor i teman som utformats från studiens syfte och 

frågeställningar. Efter att vi fått samtycke från deltagarna spelades samtalen in med 

mobiltelefon och dator. Vid intervjuns slut ställde vi en avslutade fråga som gav 

intervjupersonerna möjlighet att komplettera med relevant information. 

Intervjupersonerna svarade positivt till att bli kontaktade igen utifall om nya frågor 

skulle uppkomma, eller om något uppfattades som oklart. 

 

5.7 Arbetsfördelning 

Vid studiens genomförande har vi mestadels arbetat tillsammans. För att underlätta 

skrivprocessen samt öka produktiviteten valde vi att dela upp särskilda delar och 

arbetsuppgifter utefter kompetens. Vid transkriberingen av det insamlade materialet 

valde vi att dela upp arbetet. Totalt åtta personer har intervjuats, vilket innebar att vi 

transkriberade fyra intervjuer var. För att säkerställa transkriberingarna har båda 

noggrant granskat dessa i efterhand. Under hela processen har arbetet producerats fram i 

Google docs, vilket har möjliggjort att vi kunnat befinna oss på olika geografiska platser 

men ändå skriva fram arbetet. Det har sammanfattningsvis varit oerhört lärorikt att vara 

två studenter och tillsammans arbeta fram ett examensarbete. Att vi varit två stycken har 

bidragit till att vi kunnat skriva fram ett arbete där vi ständigt diskuterat samt ta del av 

varandras tankar och reflektioner. 

 

5.8 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Under samtliga åtta intervjuerna delades intervjufrågorna upp mellan oss för att inte 

missa någonting. Vi spelade samtidigt in samtalen för att inte utelämna något viktigt i 

anteckningarna. Arbetet att transkribera det inspelade materialet delades upp hälften var 

för att effektivisera arbetet och få en överblick av materialet. Vi lagrade även 

transkriberingen på en datafil som vi båda hade tillgång till för att främja möjligheten att 

sortera och koda det empiriska materialet för en ökad förståelse. Det som blev tydligt 
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med denna metod var också möjligheten för oss att formulera teman och se en alternativ 

analys med utgångspunkt från det empiriska materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015). I likhet vad Rapley (2016) beskriver, finns olika sätt att bearbeta och koda 

kvalitativa data för att förstå dess innehåll samt för att synliggöra samband och mönster. 

Vid bearbetningen av vårt material valde vi att utgå från en tematisering. 

Tematiseringen gjordes utifrån likheter och skillnader som framkom av det empiriska 

materialet i samspel med syfte och frågeställningar. Genom denna metod kunde vi få 

fram programledarnas förhållningssätt och syn på de manualbaserade 

behandlingsprogrammen. 

  

Under bearbetning och analys tog vi hänsyn till sekretess och anonymisering vid alla 

delar. Vi har även ställt oss kritiska till kodning som metod, utifrån kritik där forskare 

menat att den som studerar utgår från egna tolkningar och det forskaren, utifrån studiens 

syfte och frågeställningar, väljer ut det som anses vara relevant. Utifrån det empiriska 

materialet sker kategorisering eller en tematisering utifrån dessa tolkningar, vilket 

enbart är en del av materialet. Kodningen har då en bidragande faktor till att den del 

som innefattar en viss kategori eller ett tema förstås och förklaras på liknande sätt, 

vilket kan vara problematiskt för möjligheten att fånga enskilda variationer (Kvale & 

Brinkmann 2014). Trots den kritik som framställts, benämns argument som menar att 

kodning kan bidra till en undran och kreativitet hos forskaren. Det kan vara svårt för 

forskaren att uppfatta detaljer i det empiriska materialet, men genom kodning finns 

möjlighet att, i större grad lära känna detaljerna i kategoriseringar eller tematiseringen 

(ibid.). 

 

5.9 Forskningsvetenskapliga överväganden 

Eftersom vi valt att intervjua människor har det inneburit att vi mött människor i olika 

intervjusituationer. I kontakt med andra människor uppstår relationer, vilket innebär att 

etiska frågor aktualiseras. Som uppsatsskrivare har vi därmed ställts inför vad det 

innebär att handla etiskt rätt (jfr. Svensson & Ahrne 2015). Vägledande för att 

möjliggöra detta har varit forskningsrådets forskningsetiska principer som ska 

efterföljas inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principerna har 

formulerats av Vetenskapsrådet och är till för att vägleda forskare vid planering av 

arbetet, samt för att synliggöra normer i förhållande mellan forskare och 

undersökningsdeltagare. Individskyddskravet är ett grundläggande krav som 
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konkretiserat i totalt fyra krav som forskaren ska förhålla sig till: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer har vi tagit hänsyn till genom hela processen samt i arbetat 

med studien. Eftersom vi genomfört en kvalitativ studie genom intervjuer har dessa 

principer konkritiseraats i informationsbrevet till intervjupersonerna. Informationsbrevet 

innehöll en noggrann beskrivning av studiens syfte samt information om villkoren och 

våra etiska förhållningssätt för intervjupersonernas deltagande, vilket även informeras 

när studien publicerats och blir tillgänglig för allmänheten (jfr. Vetenskapsrådet 2002). 

  

Grundläggande för deltagandet i denna studie är att samtliga intervjupersonerna givit 

samtycke till detta. Informationen om att de har rätt att avbryta när som helst har getts. 

Genom att ta hänsyn till konfidentialiteten, hanteras och redovisas uppgifter om 

personer i studien på ett sätt som gör att de inte kan identifieras av utomstående. Vi har i 

beaktat att det kan uppstå en slags lojalitetskonflikt för den enskilde intervjupersonen 

gentemot arbetsplats och arbetsgivare, som kan komma att prägla svaren vid intervjun. 

För att förhindra detta kommer vi att använda oss av den etiska principen om 

konfidentialitet, vilket avser att skapa en känsla av trygghet för intervjupersonerna. Vi 

kommer exempelvis inte att nämna några namn på de intervjupersoner som kommer att 

intervjuas. För att öka konfidentialiteten kommer vi inte heller att skriva ut namn på 

vilka kommuner och frivårdskontor som studien avgränsats till gällande insamling av 

empiriskt material. Slutligen kommer hänsyn tas till den sista etiska principen, då vi 

kommer att informera intervjupersonerna att alla uppgifter som samlas in enbart 

kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-9). 

 

5.10 Presentation av intervjupersonerna 

Samtliga åtta programledare arbetar på fem olika Frivårdskontor i södra delen av 

Sverige. I studien valde vi att anonymisera intervjupersonerna och kommer därmed att 

presenteras utifrån bokstäverna A-H i resultat- och analyskapitlet. Anonymiteten genom 

bokstäverna ökar konfidentialiteten och innebär att utomstående inte kan identifiera 

vilka personerna är som deltagit i studien. 

  

• Intervjuperson A arbetar som programledare och har arbetat med 

behandlingsprogram sedan år 2006. 
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• Intervjuperson B och C arbetar som programledare på ett frivårdskontor. B har 

arbetat med behandlingsprogram sedan år 2011 och C har arbetat med 

behandlingsprogram sedan år 2010. 

• Intervjuperson D och E arbetar som programledare på ett frivårdskontor. D har 

arbetat med behandlingsprogram sedan år 2009 och E har arbetat med 

behandlingsprogram sedan år 2011. 

• Intervjuperson F och G arbetar som programledare på ett frivårdskontor. F har 

arbetat med behandlingsprogram sedan år 2009 och G har arbetat med 

behandlingsprogram sedan år 2000. 

• Intervjuperson H arbetar som frivårdsinspektör och har arbetat med 

behandlingsprogram sedan år 2007. 

  

Gemensamt för programledarna är att samtliga har akademisk utbildning och genomgått 

fortbildningar i Kriminalvårdens behandlingsprogram. Skillnaden mellan 

programledarna förutom att de var verksamma på olika frivårdskontor, är att de även 

arbetar med olika behandlingsprogram. 

 

5.11 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar vikten av att förhålla sig kritisk till studiens 

resultat och analys, eftersom det finns risk att forskaren kan ha påverkat resultatet. Det 

kan exempelvis handla om att forskaren har använt ledande frågor, eller med hjälp 

kroppsspråk påverkat svaren hos intervjupersonerna vid intervjutillfället (Kvale & 

Brinkmann 2014) För att beskriva studiens kvalitet har vi diskuterat; tillförlitlighet, 

trovärdighet och generaliserbarhet, utifrån studiens styrka, objektivitet och sanning 

(Kvale & Brinkmann 2014). Vi har säkerställt trovärdigheten genom att studien följt de 

forskningsetiska regler som finns, vi har även strävat efter transparens genomgående i 

arbetet. Studiens metod, tillvägagångssätt och resultat har även utgått från etiska 

riktlinjer som är grundläggande för tillförlitligheten. 

  

Förutom tillförlitlighet, är det även viktigt att ge studien trovärdighet, vilket Kvale och 

Brinkmann förklarar som att forskaren kontrollerar om studien verkligen undersöker det 

den har för avsikt att undersöka. Vidare förklarar författarna att forskaren bör 

kontrollera om studien har en fullständig redogörelse, med välgrundade och rimliga 

antaganden som forskaren kan kännas vid. I forskarvärlden är det viktigt att 
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forskarkollegor granskar och bedömer varandras resultat för att forskningen ständigt ska 

röra sig framåt. Därav blir det centralt att ge studien trovärdighet inför en eventuell 

granskning av forskarkollegor (ibid.). Studien kan anses vara trovärdig eftersom studien 

uppfyller syftet att få förståelse om hur manualbaserade behandlingsprogram upplevs i 

praktiken. För att öka trovärdigheten har vi, som Kvale och Brinkman poängterar, 

redogjort för samtliga delar i uppsatsen med tydlighet. Vi har även i tillvägagångssättet 

redogjort för den fullständiga forskningsprocessen. Våra antaganden kan anses vara 

rimliga då de är väl förankrade i tidigare forskning och teori, vilket vi kan stå bakom 

som forskare i denna studie. 

  

Studien innehåller en kvalitativ metod med åtta intervjupersoner. Med kvalitativ metod 

ges en djupdykning i ett visst specifikt ämne. Kvalitativa intervjuer grundar sig på 

interaktion mellan oss och intervjupersonerna. Då all interaktion är unik och subjektiv, 

kan det vara svårt att uppnå samma resultat på nytt i framtida undersökningar (Bryman 

2018). Med hänvisning till att studien endast genomfördes med åtta intervjupersoner 

samt att programledare kan ha olika erfarenheter av arbetet med behandlingsprogram, 

vill vi understryka att några generella slutsatser inte bör dras av resultatet av studien. 

Genom en analytisk generaliserbarhet har vi gjort en noggrann bedömning av resultatet 

och att det därmend går att sammanlikna och applicera på liknande situationer (Kvale & 

Brinkmann 2014).
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6 Resultat och analys 

I avsnittet presenteras resultat, tolkningar och analys av det empiriska resultatet som 

samlats in från samtliga åtta intervjuer. Resultatet presenteras under tematiseringar som 

gjorts utifrån intressanta aspekter av det empiriska materialet. De sex huvudteman är 

kopplade till studiens frågeställningar. Huvudtemana vi kunde urskilja är: Mer 

manualstyrda behandlingsprogram och dess för- och nackdelar, mindre manualstyrda 

behandlingsprogram och dess för- och nackdelar samt strategier utifrån mer- och mindre 

manualbaserade behandlingsprogram. Under huvudtemana kommer tillhörande 

underteman. Analysen presenteras efter varje undertema, utifrån teoretiska ansatser 

samt i relation till tidigare forskning. 

 

6.1 Mer manualbaserade behandlingsprogram och dess fördelar 

Utifrån studiens resultat identifierades två underteman som såg som fördelar med mer 

manualbaserade behandlingsprogram. 

 

6.1.1 Manualen som en trygghet 

I majoriteten av intervjupersoners berättelser framkom positiva aspekter med de mer 

manualbaserade behandlingsprogrammen. Intervjupersonerna beskrev en känsla av 

trygghet i deras arbete. De beskrev även att de hade ett förtroende till de 

manualbaserade behandlingsprogrammet, framförallt då de visat sig vara effektiva och 

uppnått positivt utfall. Andra gemensamma synsätt var att behandlingsprogrammen 

fungerade som ett stöd. Två av intervjupersonerna beskriver följande: 

  

Den här manualen är ju, när man är ny är den ju bra för det står ju exakt, såhär ska du göra 

i inledningen, du ska välkomna honom klienten, du ska kolla av aktuell situation, sen ska 

ni kolla på hemuppgifterna, sen ska ni ta igen det så... Den är väldigt styrande och i början 

är det jättehjälpsamt, det står ju precis allt man ska säga (Intervjuperson C) 

  

Alla våra program forskas ju på så att, och är inte programmen bra så tas de bort från 

Kriminalvården och det har ju funnits program som har tagits bort för de inte fungerat 

vilket känns rätt så tryggt med oss som jobbar med program att det är bra grejer vi gör. 

(Intervjuperson H) 

  

Analys 



  
 

28 

I resultatet menade majoriteten av intervjupersonerna att manualen gav programledarna 

en känsla av trygghet, vilket även bidragit till att de känner förtroende för manualen. I 

citatet från intervjuperson C blir det synligt att manualen ger tydliga direktiv i möten 

med klient, något som uppskattades när personen var ny på arbetsplatsen. Vi tolkar detta 

med hjälp av dokumentstyrning och dess konsekvenser. Svensson (2011) nämner i den 

tidigare forskningen hur dokumentstyrning kan betraktas som ett kontrollerande system. 

Dokumentstyrning innebär att kvaliteten blir mätbar vilket leder till att klienter, 

allmänheten och organisationen har en insyn i arbetet och kan kontrollera det som sker 

för att kunna legitimera yrkesverksammas arbete (Svensson 2011) Genom att använda 

manualbaserade behandlingsprogrammen sätter inte klienter och allmänheten lika höga 

krav på den enskilda programledaren. Programledarna kan istället lägga sitt förtroende 

på manualen eftersom det resulterar i mätbara resultat. Tryggheten som 

intervjupersonerna upplever med manualen, menar vi kan förstås utifrån det Svensson 

(2011) beskriver om hur en enskild person inte måste stå bakom de beslut som hen 

fattat, utan att verksamheten istället står bakom den metod som programledarna 

använder. 

  

Vad som även blir relevant att tolka i denna analys är att programledarna har vetskap 

om att behandlingsprogrammen fungerar och påvisat positiva effekter i behandling 

utifrån forskning. För att tolka resonemangen i citaten ovan är det möjligt att förstå 

intervjupersonernas utsagor utifrån vad Bergmark och Lundström (2006) menar utgör 

grunden för EBP. En evidensbaserad praktik innefattar därmed programledarnas 

praktiska arbete i samspel med forskning som utgör de mer manualbaserade 

behandlingsprogrammen. Tryggheten som intervjupersonerna beskriver kan i detta fall 

tolkas utifrån den evidens som manualbaserade behandlingsprogrammet utgör. 

 

 

6.2 Mer manualbaserade behandlingsprogram och dess nackdelar 

Utifrån studiens resultat identifierades två underteman om nackdelar med mer 

manualbaserade behandlingsprogram. 

 

6.2.1 Begränsade möjligheter att vara flexibel 

Genom många av intervjupersonernas utsagor blev det tydligt hur programledarna ansåg 

att programmen kunde utgöra nackdelar i samband med ökad erfarenhet. 
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Intervjupersonerna berättade att programmen begränsade deras möjlighet att vara 

flexibel i arbetet. Intervjuperson D beskriver: 

  

Sen skulle man väl vilja ha som i, som jag sa innan, allt i programmet är ju inte något som 

klienten kanske alltid behöver, man kan ju alltid bli bättre på saker och ting men ibland 

vill man ju kanske jobba väldigt mycket med vissa saker och då hade det varit skönt om 

det kunde finnas någon form av modulsystem kanske, så man kunde plocka ihop något 

eget tänker jag. (intervjuperson D) 

  

Ovanstående citat synliggör hur programledare upplever de mer manualbaserade 

behandlingsprogrammen. Intervjupersonerna identifierar begränsningar och förklarar 

hur de skulle vilja anpassa programmet till den enskilde klientens behov och vad 

klienten anser att den har behov utav att lära sig. En annan intervjuperson beskriver 

programmens nackdelar och menar att det är oförenligt att följa programmets manual 

som det är tänkt och samtidigt följa klienten. Vidare berättar hen att det emellanåt finns 

en önskan att kunna anpassa behandlingsprogrammets innehåll till klienten utifrån vad 

programledaren anser klienten behöver. Intervjuperson F uttrycker detta i citatet nedan: 

  

Jag vill inte vara helt styrd av de [programmen] för då tycker jag att det blir stelt, man 

tappar det här med att kunna följa klienten och verkligen jobba med det som är ett 

problem för klienten. Till exempel skulle man kunna säga att klienten säger att han är 

jättebra på problemlösning så ska man ju jobba med det i nästan varenda träff och då 

kanske jag kan tycka att om klienten inte är så bra på att uttrycka tankar och känslor eller 

reglera känslor så kanske det är det man ska lägga ner krut på. (Intervjuperson F). 

  

Analys 

Utifrån ovanstående citat visar resultatet att programledarna upplever den strikta och 

styrda manualen som problematisk för att bedriva ett individanpassat behandlingsarbete 

utifrån klientens behov. Intervjupersonerna berättar hur programmets utformning även 

begränsar interaktionen mellan programledaren och klienten. Programmen är utformade 

på ett sätt som begränsar programledarnas möjlighet att kunna anpassa programmets 

innehåll till klienten. Programledarna beskriver hur de får välja mellan att agera utifrån 

sin professionella roll i behandlingen till fördel för klienten eller följa 

behandlingsprogrammets innehåll. Detta kan tolkas utifrån motsättningarna i hur 

professionella och dess arbete ska styras, programledaren kan tolkas slitas mellan det 

som Evetts (2010) beskriver som yrkesprofessionalism och organisatorisk 

professionalism. Programledaren upplever sig ha behov av att kunna agera fritt för att se 
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till klientens bästa. De konsekvenser som kan uppstå menar programledarna med att 

följa behandlingsprogrammens manual strikt är att de riskerar missa saker som klienten 

behöver och klientens behov sättas åt sidan. 

  

Resultatet visar på synen av att de mer manualbaserade behandlingsprogrammen 

begränsar programledarnas möjligheter att agera fritt, detta kan förklaras utifrån vad 

Brante (2009) beskriver som professionellas autonomi vilket utgör de centrala delen i 

det professionella arbetet. Programledaren upplever svårigheter att kunna 

individanpassa behandlingsprogrammets innehåll. I relation till tidigare forskning visar 

programledarnas utsagor på tendenser till en avprofessionalisering. Författarna 

Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) beskriver avprofessionalisering som uppstått 

till följd av implementeringen av standardiserade metoder inom det sociala arbetet. 

Även Bergmark och Lundström (2011) menar på riskerna med att använda 

standardiserade metoder i behandling. Författarna menar att relationen, som är en 

central del för behandlingsutfallet och förutsättningen för att kunna motivera klienten 

till förändring blir lidande (Bergmark & Lundström 2011). 

  

Vad som även blir intressant i denna analys är den likhet mellan resultatet i vår studie 

och studien som genomförts av Agevall, Jonnegård och Krantz (2017). Studien från 

2017 visade på att intervjupersonerna inte kunde nyttja hela deras kompetens i 

dokumentstyrning. Intervjupersonerna påtalade även om en rädsla att missa viktiga 

aspekter eftersom de tvingas hålla sig till manualen (Agevall, Jonnegård och Krantz 

2017). Vad som blir synligt i svaren från denna studie är en generaliserbar känsla att 

känna sig låst till manualen. Programledarna beskriver att de vill anpassa behandlingen 

till klientens behov, även här kan det tänkas finnas en rädsla att manualen bidrar till att 

missa viktiga saker, som följer klientens behov. Denna problematik kan vidare kopplas 

till vad Ponnert och Svensson (2015) beskriver är oförenligt och risker med 

standardiserade metoder. Det uppkommer svårigheter att kunna individanpassa klienten 

utifrån standardiserade metoder på grund av klientens varierande behov och 

föränderliga problem som manualen inte kan tillgodose. Det måste finnas utrymme för 

programledaren att kunna förändra manualens innehåll för att kunna arbeta med det som 

är klientens behov (Ponnert & Svensson 2015). 
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6.2.2 Organisationens kontroll 

Utifrån intervjupersonernas svar framkom det att programledarna var tvungen att filma 

en session för att kunna certifieras som programledare i behandlingsprogrammet. 

Certifieringstillfället varierar beroende på program och enligt intervjupersonerna sker 

den ungefär var tredje år. En intervjuperson menade att denna form av handledning 

liknas vid examination snarare än handledning av programmet. Intervjuperson D 

beskriver hur detta möte kunde se ut: 

  

Kommer jag ihåg när jag skulle filma mig i One-To-One, då hade jag haft en tjej några 

gånger så jag frågade henne om jag fick filma för att skicka upp till min handledare, att 

jag gör programmet rätt. Då var jag ju såhär 10 minuter, det här ska ta en kvart och hon 

märkte ju det. Sen när jag stängde av kameran menade tjejen på att jag inte var lik mig 

och att jag inte var riktigt närvarande, där skulle jag ju hålla reda på tider, nu ska vi göra 

det och nu ska jag fråga om det och det blir inte bra (Intervjuperson D) 

  

Intervjuperson D ger i citatet ovan en tydlig beskrivning om hur filmningen av 

behandlingen begränsar mötet mellan programledare och klient. Vidare beskrev både 

intervjuperson D och klienten att interaktionen förändrades då mötet var filmat. 

Intervjuperson E beskriver i citat nedan andra negativa aspekter: 

  

Det är ju frågan om man får påverka innehållet, men i ROS-programmet får du det, i de 

andra programmen som då är licensierade och det är manual så är det, skulle man filma 

det och skicka in för certifiering så är det ju inte säkert att man blir godkänd och då 

påpekas att du behöver följa den mer. (Intervjuperson E) 

  

Analys 

Intervjuperson E menade att organisationen i de fall programledaren inte följer 

manualen blir tillsagda att den behöver följas mer. Citatet kan förstås utifrån Evetts 

(2010) logik om den organisatoriska professionalismen. Evetts (2010) benämner som 

organisatorisk professionalism. I denna professionalism kan manualen utgöra den 

byråkratisk kontrollen över programledarna. Filmningen av programledarna kan liknas 

vid den kontroll som Kriminalvården använder för att får insyn i de professionellas 

arbete. Vår tolkning är att Kriminalvården insyn i deras arbete legitimera deras 

behandling genom kameran kontrollerar programledarna så att de följer manualen som 

det är tänkt. En annan möjlig förklaring kan vara att i fall då alla programledare följer 

manualen, arbetar likadant, kan underlätta det för Kriminalvården att utvärdera 

behandlingsprogrammens utfall. 
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Utifrån tidigare forskning beskriver Liljegren och Parding (2010) hur kontrollen format 

rollen som professionell utifrån de organisatoriska kraven. Författarna menar på att 

kraven innefattar transparens för att möjliggöra insyn för organisationer om hur 

professionella arbetar för att kunna säkerställa kvaliteten. Evetts (2010) problematiserar 

vidare hur den kontroll som styrs av organisationen påverkar professionella på ett sätt 

där autonomin begränsas. Begränsningarna synliggörs utifrån det intervjuperson D 

beskrev som problematiskt under filmningen, att mötet med klienten förändrades och 

interaktionen påverkades när hen blev filmad. Vidare menar Evetts hur standardiserade 

metoder och regler för hur det professionella arbetet ska styras inte är förenliga med det 

sociala arbetets grund. Det är professionella som har den kunskap som krävs för att 

kunna utföra arbetet i den komplexa situationen (Evetts 2010). 

 

6.3 Mindre manualbaserade behandlingsprogram och dess fördelar 

Utifrån studiens resultat identifierades två underteman kopplat till vilka fördelar som 

intervjupersonerna ansåg att det fanns i arbetet med mindre manualbaserade 

behandlingsprogram. 

 

6.3.1 Möjligheten att agera fritt och klientanpassa 

Positiva aspekter som framkom med de mindre manualbaserade 

behandlingsprogrammen var att det fanns en större frihet i de mindre manualbaserade 

behandlingsprogrammen. Intervjuperson H uttrycker detta: 

  

I Ros-programmet, där finns stort utrymme och det är därför att det är så många träffar. 

Det finns utrymme att stanna upp för att möta och anpassa arbetet utefter klienten, idag 

har klienten behov av att prata om det här och just det här problemet kom upp idag och då 

säger jag okej då tar vi det. Alltså, det kräver ju lite mer av en men samtidigt är det ju så 

himla roligt att kunna jobba så. (Intervjuperson H) 

  

Det som blir synligt i citatet ovan är att programledaren kan agera utifrån klientens 

aktuella behov för just den dagen, och sedan arbeta utifrån det. Vi kan utläsa att 

intervjuperson H och flera andra intervjupersoner framhåller en stor frihet att anpassa 

programmets innehåll till klienten utifrån dess behov. Ett annat citat som påvisar detta 

är: 
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Men i Ros-programmet, där kan jag liksom följa klienten, jag får prova det jag tror 

stämmer utifrån mina teorier liksom, utifrån våra möten och så jag känner mig mycket 

friare och jag känner att jag gör ett bättre arbete i Entre än vad jag känner i One-to-One 

till exempel som är mycket mer manualstyrt. (Intervjuperson F) 

  

F beskriver hur hen kan nyttja sina kunskaper för att se till klientens behov och jämför 

detta med det mer manualbaserade behandlingsprogrammet One-to-One. 

  

Analys 

I analysen av att agera fritt och att klientanpassa arbetet finner vi ett citat från 

intervjuperson F där hen talar om ett arbete som utförs utifrån hens egna teorier, det 

som F tror stämmer för situationen. Här går vi tillbaka till tidigare forskning där 

Holmqvist (2007) talar om vikten av terapeutens egen tro på behandlingen och dess 

effekter. Det skapar grunden till klientens motivation som är den viktigaste faktorn för 

att skapa förändring (Holmqvist 2007). Vi tolkar att de mindre manualbaserade program 

ger programledarna mer utrymme att utforma behandling utefter det som de anser passar 

bäst för klienten. Utformningen grundar sig i deras erfarenheter, kunskap och 

kompetens, vilket leder oss vidare till profession. 

  

För att förstå intervjupersonernas berättelser utifrån citaten ovan är det relevant att 

koppla till Brantes definition av professionsbegreppet. Som tidigare nämnts beskriver 

Brante (2009) att autonomi är en central del i professionen. Vi kan utifrån Brantes 

definition i kombination med det som sägs i citaten, tillåtas göra en tolkning att 

intervjuperson F och H besitter autonomi. Båda intervjupersonerna beskriver hur de har 

utrymmet att bedöma klientens behov och sedan kunna följa klienten till fördel för 

behandlingen. De mindre manualbaserade behandlingsprogrammens utformning utgör 

för programledarnas möjlighet att kunna använda sig av den kunskap som innefattar 

professionen. Utifrån programledarnas praktiska kunskap från erfarenheter och kollegor 

samt kognitiva förmåga som programledarna har kan de agera se till klientens behov. 

Vidare kan även programledarna tänkas ha ett starkt förtroende från Kriminalvården att 

utifrån deras profession anses ha legitimitet att kunna utföra behandlingen. 

 

6.4 Mindre manualbaserade behandlingsprogram och dess nackdelar  

Utifrån studiens resultat identifierades ett undertema som såg som nackdelar med 

mindre manualbaserade behandlingsprogram. 
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6.4.1 Ökade krav på dokumentation 

Nackdelar som framkom i arbetet med de mindre manualstyrda programmen var dels att 

det krävdes ett mer omfattande för-och efterarbete. Både vad det gäller 

dokumentationen, men även förberedande arbete inför sessionerna med klienterna. Från 

flera intervjupersoner framkom det även att programmen är mer krävande för 

programledaren eftersom att de innehåller många träffar samt långa möten med varje 

klient. 

  

Det är mer förberedelsetid inför sessionerna, samt dokumentation efter. Ros är ju upp till 

60 träffar individuellt, det är ett jätte omfattande program.[...] Rätt kämpigt att ta sig 

igenom många gånger som behandlare då, för att det är så långt och man vet ju med sig att 

man ska sitta över 90 timmar med en person som man kanske inte klaffar med riktigt och 

så får man anpassa sig. (Intervjuperson B) 

  

Analys 

För att analysera ovanstående tema kan vi ta hjälp av den tidigare forskningen och 

Agevall Jonnegård & Krantz (2017) artikel, där det framkom hur styrningsfilosifin 

NPM bidragit till att professionellas arbete präglas av en ökad dokumentstyrning. Det 

kan tänkas vara så att NPM skapat en större arbetsbörda för programledarna. 

Programledarna får ägna mer tid på de administrativa rutinerna i form av dokumentering 

av klientmötet. Svensson (2011) diskuterar att NPM medfört ett fokus på administrativa 

principer och regler. De menar också att de professionellas beslut legitimeras i att regler 

och principer följs. Vad som blir synligt i citatet från B är att programmet skapar ett 

omfattande arbete för programledarna, där arbetet med en klient kan resultera till 

sammanlagt 60 träffar. Klienten ska medverka i sina träffar, även om man inte fungerar 

rent relationsmässigt. Intervjupersonen menar att det ibland kan handla om att “ta sig 

igenom träffarna” endast för att följa manualen. Vi tolkar det som att konsekvenserna av 

NPM och fokus på regler och principer har bidragit med andra konsekvenser ute i 

verksamheterna för de yrkesverksamma. 

  

Standardiserade regler och rutiner kan även utgöra en del av organisatorisk 

professionalism. En byråkratisk kontroll handlar om att styra verksamheten och de 

anställda (Evetts 2010). Det handlar om ansvar och kontroll, exempelvis manualer för 

den professionellas arbete. Då flera intervjupersoner menar att de manualstyrda 
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programmen krävde mer efterarbete går detta att tolkas med organisatorisk 

professionalism. Det handlar om att organisationen tar ansvar genom mer 

dokumentation, vilket resulterar till mer arbete för programledarna. 

 

6.5 Strategier i mer manualbaserade behandlingsprogram 

Utifrån studiens resultat identifierades ett undertema som såg strategier i mer 

manualbaserade behandlingsprogram. 

 

6.5.1 Intuition och förmedling av hopp 

Utifrån intervjupersonernas svar framkom vikten av hur programledarna förmedlar de 

mer manualbaserade behandlingsprogrammens innehåll. Det som skiljde 

intervjupersonernas svar från varandra var på vilket sätt programledarna förmedlade 

innehållet. Ett flertal av intervjupersonerna framförde hur de, efter att ha fått mer 

erfarenheter av behandlingsarbetet kunnat se till klientens behov och då frångått 

behandlingsprogrammet, eller endast använt delar av behandlingsprogrammet. Två 

intervjupersoner beskriver detta tydligt i citatet nedan: 

  

Aa det gör jag hela tiden utefter den personen jag möter, så det känner jag, jag går på min 

intuition, min magkänsla med vad jag ska göra. (Intervjuperson D) 

  

Och sen hur man är som person, alla är ju inte stöpta i samma form, om jag ska vara såhär 

fyrkantigt. Jag vet vad jag ska ta upp men jag gör det på mitt sätt, med allt jag har med 

mig, mina erfarenheter, kunskaper och så, och vara följsam till klienten. (Intervjuperson 

E) 

  

Citatet ovan framkommer det att programledarna som arbetar med de mindre 

manualbaserade behandlingsprogrammen använder sig av sin kompetens och kunskap. 

Två av intervjupersonerna, D och E beskrev att de hade en frihet i hur de använder 

behandlingsprogrammets innehåll för att interaktionen mellan programledare och klient 

ska bli flytande. Det framkommer att många programledare utifrån sina egenskaper 

formar programmets manual för att kunna anpassa behandlingsprogrammets innehåll till 

den individuella klienten. Egenskaper som intervjupersonerna beskriver benämner de 

som sin programledarstil. 

  

Jag måste ju själv se till att få en ökad förståelse om människan och utveckla mig själv. 

Då känner ju också personerna, de jag möter att jag också ger dem energi. Jag måste ju 
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liksom känna att jag ger någonting och de känner liksom hopp och att det går att förändra 

sig, så att man blir peppad men man måste ju göra jobbet själv. (Intervjuperson D) 

  

Analys 

Det framkom i resultatet att desto mer intervjupersonerna arbetat och desto mer 

erfarenheter och kunskap programledarna fått har de utvecklat strategier. Brante (2009) 

menar att professionella har socialiserats in i yrket, lärt sig genom kollegor och 

erfarenheter, hur arbetet ser ut. Programledarna använder sin förmåga att göra instinktiv 

bedömning utifrån klientens situation och därefter använder sig av sin praktiska 

kunskap som de förvärvat från tidigare erfarenheter. D beskriver hur hen går på sin 

magkänsla och intuition. Programledarna har även, genom erfarenheter efter många års 

arbete med behandling lärt sig att agera på det sätt som behövs för att kunna följa 

klienten. 

  

Det som intervjuperson D menar, hur hen använder sin intuition och magkänsla i mötet 

med klienten kan liknas med vad Polanyi (1966) beskrivit som tyst kunskap. Tyst 

kunskap förklaras vara den kunskap man inte kan uttryckas i ord. Precis som nämnts i 

teoriavsnittet uppkommer tyst kunskap genom praktisk utövning. När en professionell 

besitter tyst kunskap innebär det att den professionella vet hur den ska reagera rent 

praktiskt i olika situationer. Vi menar att kunskap som inte går att sätta ord på kan 

liknas med vad intervjupersonerna menar med magkänsla. Det är en känsla baserad på 

erfarenhet och tidigare kunskap, något som inte går att förklaras med ord, snarare en 

outtalad vetskap om hur man ska handla i olika situationer. Tyst kunskap präglar även 

en stor del av vad Evetts (2010) menar yrkesprofessionalismen som bygger på att 

professionens logik styr verksamheten. Strategierna som både D och E beskriver kan 

även kopplas till Olssons (2009) begrepp naiv teori där det praktiska handlandet kan 

förstås utifrån personliga föreställningar som grundats i tidigare möten som uppstått. 

Dessa personliga föreställningar styr därmed programledarnas agerande och handlande i 

just det mötet med den individuella klienten som ofta sker automatiskt och oreflekterat. 

  

Vad som även tas upp av intervjupersonerna är att mer arbetslivserfarenhet resulterar till 

att programledarna väljer att avlägsna sig från vissa delar eller helt frångår manualen. 

Ett sådant resultat som centrerar arbetslivserfarenhet blir intressant då studien från Agic 

& Samuelsson (2015) genererade i samma resultat. I studien framkom det att 

samtalsledare med mer erfarenhet upplevde en känsla av säkerhet på kursens innehåll 
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som gjorde att de fokuserade betydligt mindre på manualen. Utifrån vad som framkom 

av denna studie kan det göras en tydlig koppling till vad intervjupersonerna beskriver i 

citaten ovan. Intervjupersonerna förklarar hur de i samband med mer erfarenheter har 

utvecklats som programledare och därmed kan se mer till klienten. 

 

6.6 Strategier i mindre manualbaserade behandlingsprogram 

Utifrån studiens resultat identifierades ett undertema som kunde kopplas till vilka 

strategier intervjupersonerna framförde i samband med de mindre manualbaserade 

behandlingsprogram. 

 

6.6.1 Vikten av att vinna klientens förtroende 

Det som återkom i majoriteten av intervjupersonernas svar var vikten av att skapa en bra 

relation och samarbete mellan programledare och klient. Något som också framkom var 

hur samarbetet låg till grund för programledarens förmåga att vinna klientens förtroende 

för att behandlingen ska bli lyckad. 

  

Man lyssnar in och man försöker ju få grepp om problematiken och då försöker jag jobba 

med det och det går eftersom att det är så fritt. Jag trivs att jobba på det sättet; att lyssna 

in, försöka ringa in vad det finns för problematik och vad det kan grunda sig i det här och 

det här och vi kan anta att det här påverkar det här. När man jobbar såhär kräver det nog 

lite mer av sig själv givetvis. Man måste vara väldigt lyhörd och höra mellan raderna, 

samtidigt är det väldigt roligt att jobba på det sättet. (Intervjuperson B) 

  

Analys 

I de mindre manualbaserade behandlingsprogrammen påpekade intervjupersonerna att 

en användbar strategi är att skapa en bra relation mellan programledare och klient. Tack 

vare att programmet är fritt finns möjlighet att, som intervjuperson B beskriver, lyssna 

in och få grepp om problematiken. Ett mer manualstyrt behandlingsprogram hade varit 

svårare för programledaren att vara mer fri i sitt arbetssätt. Mer manualstyrda 

behandlingsprogram hade kunnat resultera till att behandlingen tvingas gå vidare även 

om programledaren vill lägga ett större fokus på något annat som uppkommer i mötet. 

  

För att förstå varför programledarna använder relationen mellan dem själv och klient 

som en strategi i deras arbete, tar vi hjälp av Holmqvist (2007) som talar om begreppet 

behandlingsrelation. Författaren menar att det finns andra faktorer till positiva effekter 
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utöver behandlingsmetoden. Sådana faktorer kan exempelvis vara att klienten känner 

empati, respekt och hopp samt känna sig sedd och lyssnad på (Holmqvist 2007). Vad vi 

kan utläsa i citatet från intervjuperson B är ett arbetssätt som visar ett genuint intresse 

för klienten. B påpekar ett arbetssätt som betonar att lyssna och förstå. Sådana faktorer 

skapar bra relationer mellan klient och programledare som i sin tur leder till 

förändringsmöjligheter. 
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7 Avslutande diskussion och vidare forskning 

I kapitlet sammanfattas centrala slutsatser utifrån resultat- och analysen. Vidare kommer 

avsnittet även att innehålla en resultatdiskussion, teoridiskussion samt en 

metoddiskussion. Slutligen kommer förslag till vidare forskning ges. 

 

7.1 Sammanfattning av centrala resultat 

Syftet med studien är att få förståelse för programledares syn på manualbaserade 

behandlingsprogram i praktiken. Dessutom vill vi även belysa programledarnas 

förhållningssätt till de manualbaserade behandlingsprogrammen i klientarbetet. Studiens 

mest centrala resultat kommer presenteras utifrån de tre frågeställningarna: Vilka för 

och nackdelar anser programledare att det finns med att använda manualbaserade 

behandlingsprogram? På vilket sätt kan de manualbaserade behandlingsprogrammens 

utformning ha betydelse för programledarnas syn på vilka för- och nackdelar de 

identifierar? Vilka strategier använder programledare i klientarbetet utifrån de 

manualbaserade behandlingsprogrammen? 

  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att Kriminalvårdens manualbaserade 

behandlingsprogram är utformade på olika sätt. Det blev tydligt att de skilda 

manualbaserade behandlingsprogrammen påverkade programledarnas syn på fördelar 

och nackdelar med manualbaserade behandlingsprogram i klientarbetet. Vidare blev det 

även tydligt att programledarnas användning av olika strategier även påverkades av 

behandlingsprogrammens utformning. 

  

I de mer manualbaserade behandlingsprogrammen ansåg programledarna att 

programmen gav en känsla av trygghet samt fungerade som ett stöd. Nackdelarna som 

programledarna identiferade var att programmen begränsade programledarnas möjlighet 

till att anpassa programmet till klienten. Utifrån de mer manualbaserade 

behandlingsprogrammen benämnde programledarna att de använde sin intuition och 

magkänsla, sin tro på behandlingen som strategier. I de mindre manualbaserade 

behandlingsprogrammen såg programledarna fördelar med att kunna anpassa 

programmen till klienten utifrån dess behov. Nackdelarna som framkom var att arbetet 

präglades av ett omfattade för och-efterarbete i form av dokumentation. Det framkom 
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att strategierna som programledarna använde handlade om att vara lyhörd, genom att 

lyssna in vad klienterna försökte berätta. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Studiens forskningsområde har varit den svenska frivården som tidigare nämnts är en 

stor del av Kriminalvårdens verksamheter som arbetar med merparten av 

Kriminalvårdens klienter. Programledarna som arbetar inom frivården har ett stort 

ansvar för att, genom behandling motverka att klienter inte återfaller i brott. 

Kriminalvården är den organisation som influerats utifrån NPM. Detta synliggör deras 

strävan efter ett kostnadseffektivt arbete genom att implementera standardiserade 

metoder, i form av manualbaserade behandlingsprogram. Detta val präglas även för att 

underlätta Kriminalvårdens möjligheter att kunna utvärdera, mäta och kvalitetssäkra och 

legitimera programledarnas arbete. Denna förändring har även de programledare som vi 

studerat känt av. Av resultatet framgår det att de behandlingsprogram som 

Kriminalvården programledarna använder sig av är olika utformade. De flesta 

behandlingsprogram är mer manualbaserade och utgår från en strikt och styrd manual 

med bestämt innehåll för vad varje möte eller session ska innehålla samt med 

instruktioner för vad programledaren ska göra. Detta har resulterat i konsekvenser för 

programledare i deras arbete. För att återkoppla till studiens centrala resultat menar 

programledarna att de mer manualbaserade programmen begränsar deras möjlighet att 

självständigt kunna agera utifrån klientens behov. Programledarna uttryckte att det var 

problematiskt, att de blev begränsade och hade svårigheter att kunna använda sin 

professionella kunskap och expertis om den enskilde klienten som de möter. Detta 

speglar det som författarna Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) beskriver som 

avprofessionalisering, som en konsekvens av implementering av de manualbaserade 

behandlingsprogrammen och dess påverkan på programledarnas professionella arbete. 

Programledarna blir styrda och kan då inte se till klienternas behov eller begränsar deras 

möjlighet att kunna individanpassa behandlingen. Denna konsekvens blir synlig i 

programledarnas utsagor. 

  

NPM har utökat organisationens kontroll som blir synlig i programledarnas syn på de 

manualbaserade behandlingsprogrammens för- och nackdelar. Men som mest blev 

kontrollen påtaglig genom att programledarna blev filmade i möte med klienter. Det 

speglar organisationens möjlighet till insyn på programledarnas arbete, ett sätt som 
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Evetts (2010) menar spelar en central roll i den organisatoriska professionalismen som 

vi menar på råder i Kriminalvårdens verksamhet frivården. Som en konsekvens av detta 

har det även inneburit ett minskat förtroende för programledarna, vilket påvisar att 

organisationen inte litar på programledarnas kunskap och kompetens. Det som dock 

visar på en annan aspekt av resultatet är programledarnas strategier i de mer 

manualbaserade behandlingsprogrammen. Programledarna tvingar sig på något sätt ur 

de standardiserade metoderna, resultatet visar på att programledare tar sitt 

handlingsutrymme för att kräva sin profession och för att använda sin professionella 

kompetens. Resultatet visar på att programledarna väljer att gå utanför 

behandlingsprogrammets manual för att, på något sätt kunna individanpassa och se till 

klientens behov och genomföra behandlingen och “agera fritt”. De märkbara skillnader i 

studiens resultat var hur de mindre manualbaserade behandlingsprogrammen var 

utformade på ett mer “fritt” sätt där programledare fick det utrymme som präglar 

autonomin. Det är även intressant hur samtliga programledare, oavsett vilket program 

de använder sig av grundade sina strategier utifrån deras professionella kompetens. 

Kanske handlar det om den tysta kunskapen, programledaren försöker benämna 

strategier men har svårigheter i att med ord kunna uttrycka vilka strategier de utvecklar. 

  

Slutligen vill vi nämna att vi är medvetna om att studien utgår från en kritisk 

ståndpunkt, vilket legat till grund för utformningen av uppsatsen och dess innehåll. 

Även tidigare studier och den forskning vi hittat framställer den kritiska bilden och 

diskussionen att standardisering av det sociala arbetet på olika sätt riskerar att bli 

problematisk. 

  

De främsta frågorna vi ställer oss är varför vissa program är mer eller mindre 

manualbaserade? Utifrån de tydliga skillnaderna som fanns mellan de mer- och mindre 

manualbaserade programmen frågar vi oss, vad gynnar klienterna bäst? 

 

7.3 Teoridiskussion 

Studiens empiriska material har analyserats utifrån sammanlagt tre olika teoretiska 

utgångspunkter. Den första var Brantes definition av professionsbegreppet, den andra 

Polanyis begrepp tyst kunskap samt Olssons bregrepp naiv teori och den tredje och sista 

var Evetts två logiker yrkes-och organisationsprofessionalism. Vi fann samtliga teorier 

och begrepp relevanta eftersom att de hjälpte oss att få förståelse för yrkesverksammas 
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syn på ett arbete som präglas av standardiserade metoder, som var fenomenet vi ville 

undersöka. Professionsbegreppet var relevant att använda eftersom att vi ville undersöka 

programledarnas profession i relation till en verksamhet där standardiserade metoder i 

form av behandlingsprogram blivit ett vanligare inslag. För att förstå vilka för-och 

nackdelar programledarna kunde uppleva var organisatorisk och yrkesprofessionalismen 

relevant att använda oss av. 

  

En alternativ teoretisk referensram som vi skulle kunna använt oss av är Michael 

Lipskys (1989) teori om gräsrotsbyråkrater. Teorin hade kunnat ge en förståelse för 

synliggör professionella inom en organisation och dess organisatoriska krav och hur det 

påverkar den enskilde yrkesutövaren. Eftersom vi bland annat valde Evetts (2010) två 

logiker gällande hur professioner styrs, menar vi att det räckte för att få in ett 

organisatoriskt perspektiv i studien. 

 

7.4 Metoddiskussion 

I denna studie valde vi att kombinera samtals intervjuer med telefonintervjuer på grund 

av resursbrister med ekonomi och tid. Bryman (2011) diskuterar att telefonintervjuer är 

fördelaktigt att använda i fall där intervjupersonen upplever att det är problematiskt att 

träffas i verkligheten. Ytterligare en positiv aspekt med telefonintervjuer, menar 

Bryman är att det är betydligt lättare att kunna diskutera känsliga samtalsämnen när det 

inte råder någon fysisk närvaro (Bryman 2011). För denna studie kan 

telefonintervjuerna möjligen ha underlättat för intervjupersonerna att kunna prata om 

deras förhållningssätt och syn på de manualbaserade behandlingsprogrammen, som 

annars kunde bidragit till lojalitetskonflikter gentemot arbetsplatsen. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar att telefonintervjuer kan orsaka flera förhinder 

under intervjun. Bland annat kan telefonintervjuer påverka interaktionen eftersom den 

som intervjuar inte ser intervjupersonens kroppsspråk och inte tolka viktiga signaler 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 46). Att vi inte kunnat tolka kroppsspråk är 

något som vi tog med i beaktning av vid intervjutillfället samt bearbetning och analys 

av det empiriska materialet. Mot bakgrund av att det var chefer inom Kriminalvården 

som dirigerade ut intervjupersonerna åt oss som de tyckte var passande till studien hade 

vi inte möjlighet att se över om intervjupersonerna spelade en representativ del gällande 

genus eller ålder. Vi finner detta som en intressant aspekt och relevant att ta hänsyn till. 
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Vad det gäller resultatet finner dock vi inte ålder som en avgörande aspekt eftersom att 

studien syftar till att lyfta fram yrkesverksammas förhållningsätt och syn rent generellt. 

  

Något vi hade gjort annorlunda om vi åter genomfört studien är att vi även skulle 

genomfört pilotintervjuer. Hade vi fått möjlighet att genomföra en pilotintervju hade 

förmodligen brister kunnat urskiljas från intervjuguiden, som vi kunnat ändra inför 

intervjutillfället. 

 

7.5 Förslag till vidare forskning  

Med vår studie hoppas vi kunna bidra med en ökad förståelse för hur organisatoriska 

syrningsmedel i form av standardiserade metoder påverkar professionella och deras 

möjligheter till att individanpassa insatser.  

  

Det har framkommit några tankar om förslag på vidare forskning under tiden som vi 

arbetat fram studien. Ett förslag till vidare forskning kan enligt oss vara att undersöka 

standardisering ur ett organisatoriskt perspektiv. En sådan studie skulle kunna bidra 

med en förståelse för hur ledningen resonerar kring det fortsatta användandet av 

standardiserade metoder inom det sociala arbetet. Något som är intressant att lyfta i och 

med den problematik vi och många andra studier identiferat. Vidare skulle det även vara 

intressant att genomföra en komparativ studie för att jämföra standardisering inom de 

två verksamheterna Kriminalvården och Socialtjänsten.  
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Petra Fredriksson och Felicia Eriksson och läser för närvarande sjätte termin på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Nu under våren kommer vi att 

skriva vårt examensarbete och därmed göra en vetenskaplig studie. Vår studie syftar till 

att få förståelse för hur yrkesverksamma upplever arbetet med manualbaserade 

behandlingsprogram i klientarbetet. 

 

Vår förhoppning är att någon av er, i egenskap av programledare på Frivårdskontoret 

som arbetar med dessa behandlingsprogram, är intresserade av samt har möjlighet att 

ställa upp på en intervju. Tanken är att intervjuerna ska ta ca en timme. Vi vore 

tacksamma om det finns möjlighet för oss att använda Frivårdskontorets lokaler vid 

intervjutillfället.  

 

Vid genomförandet av vår undersökning är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

centrala. Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att 

avstå från att besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin 

medverkan i studien. Intervjupersonerna kommer att avidentifieras i uppsatsen. För att 

underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om att få spela in 

intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig. Så snart vår 

uppsats godkänts av examinatorn kommer vårt insamlade material att förvaras säkert 

inom universitetet och de transkriberade intervjuerna kommer att förstöras. Vi har som 

förslag att intervjuerna sker någon gång under veckorna 16 eller 17 måndag till fredag 

och hoppas att ni kan då. 

 

Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på  

Petra Fredriksson: pf222dx@student.lnu.se eller på 

Felicia Eriksson:  fe222fs@student.lnu.se.  

Alternativt nå oss via telefon: 076-3382238. Ni är även välkomna att kontakta vår 

handledare, Lars Sörnsen, universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet; 

Lars.Sornsen@lnu.se. Stort tack på förhand!  

Vänliga hälsningar: Felicia Eriksson & Petra Fredriksson 

mailto:pf222dx@student.lnu.se
mailto:fe222fs@student.lnu.se
mailto:Lars.Sornsen@lnu.se
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Bilaga B Intervjuguide 

Bakgrund 

• Berätta lite om dig själv och din yrkesroll inom frivården? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat inom Kriminalvården, Frivården? 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut? 

• Kan du berätta hur er verksamhet ser ut och är organiserad? 

 

Behandlingsarbetet 

• Kan du berätta vilka behandlingsprogram som ni använder er av? 

• Kan du beskriva hur behandlingsprogrammen är utformade, vilket innehåll? 

• Finns det några skillnader i hur styrande eller fria programmen är i sin 

utformning? 

• Hur använder du behandlingsprogrammen i klientarbetet? 

• Känner du att du kan möta brukarnas behov och önskemål utifrån av 

programmen?  

• Vad tycker du att behandlingsprogrammen har för betydelse för ditt arbete? 

• Vilka för- och nackdelar ser du med att använda dessa behandlingsprogram i 

klientarbetet?  

• Hur använder du dina kunskaper och erfarenheter som socionom i 

behandlingsarbetet med klienten? 

 

Agera 

• Hur upplever du dina möjligheter att agera fritt utifrån behandlingsprogrammen?  

• (på vilket sätt känner du att du kan agera fritt, ge exempel) 

• Känner du att du kan anpassa/vara flexibel i ditt eget arbete med de klienter du 

möter? På vilket sätt i sådana fall?) (ex, situationsanpassa, behovsanpassa till 

den enskilda klienten) 

• Vilka möjligheter och hinder upplever du i behandlingsarbetet med de klienter 

som du möter? 

Övrigt 

• Är det något du vill tillägga som vi inte tagit upp? 

• Får vi höra av oss till dig om det uppkommer fler frågor? 


