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The purpose of this study was to examine the cooperation between two parts of the Swedish 
prison and probation service, the prison and the probation office. More specifically its aim 
was to find the attitudes and the different work models surrounding this cooperation. To find 
my result I had interviews with six probation officers in two probation offices in south of 
Sweden. My questions were general and I choose follow-up questions during the interviews. 
The analysis was based on a cooperation theory. The conclusions of the study were that there 
are work models that have been brought in by the head office of the organization, that does
not work properly and they are not popular by the staff. This keeps the probation officers
from having a good cooperation with the staff from the prisons. The probation officers also
have some attitudes toward the prison staff that keeps them from having a good cooperation. 
These attitudes are clearly shown during the prison and probation service’s staff education 
and somewhat continues to show up during the probation officers every day work. These 
problems can be explained through the cooperation theory as a lack of perquisite for a good 
cooperation.
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Förord

Jag vill först och främst tacka mina informanter som ställde upp med information till denna 

uppsats. Utan er hade det inte blivit någon uppsats! Jag vill även tacka min handledare som 

har hjälpt mig med litteratur och värdefulla synpunkter som har fått arbetet att gå framåt!

Tack!
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1 Inledning: Brott och kriminalvård

”Kriminalvården ska verka för att (...) återfall i brott förebyggs” (Förordning 

(2007:1172) med instruktion för kriminalvården 2 §).

Vad är ett brott, vem är en brottsling och vad ska samhället göra åt de som de anser har begått 

ett brott? Enligt Ekbom, Engström & Göransson (2006:15) är brott ”beteenden som avviker 

från de normer i samhället och dessutom strider mot dess lagar.” Vad som är ett brott ändras i 

och med att samhället ändras och hur kriminalpolitiken förs i landet. 

   Straff och behandling av brottslingar har förändrats under årens gång. På 1800-talet gick 

politiken från skam-, kropps- och dödsstraff till frihetsstraff som innebar anstaltsvistelse. När 

kriminalpolitiken sedan utvecklades under 1800- och 1900-talet började forskare se samband 

mellan brottslighet och sociala problem. Detta gjorde det svårt att urskilja straff och vård som 

två olika delar i det straffande systemet. Under större delen av 1900-talet var 

kriminalpolitiken därför inriktad på individualprevention, där tanken var vård och behandling 

för den enskilde individen, samt skydd för samhället. Efter mitten på 1900-talet började 

forskare dock att ifrågasätta individualprevention, anstalter och andra behandlingsåtgärder 

(Andersson & Nilsson, 2009).

   Sedan 2006 är kriminalvården en myndighet med häkte, anstalt och frivård som tre olika 

verksamhetsgrenar (SOU, 2008:27). Dessa tre verksamhetsgrenar ska arbeta efter 

kriminalvårdens gemensamma vision ”bättre ut”. Denna vision betyder att personalen ska 

möta klienten på ett personligt sätt, personalen ska vara välutbildad och ska vara väl lämpade 

för jobbet, de ska vara bra förebilder för klienterna, de ska se till individen och detta ska leda 

till att ”bättre ut” uppfylls; klienten ska inte återfalla i brott efter avtjänat straff 

(Kriminalvården, 2007). För att se till att klienten inte gör detta måste de tre 

verksamhetsgrenarna samverka (Bondeson, 1977).

2 Problemformulering: Från anstalt till frivård till samverkan

Kriminalvårdens arbete går ut på, som citatet ovan visar, att arbeta förebyggande mot att 

klienterna återfaller i brott efter att de avtjänat sitt straff. Statistiken för återfall visar dock att

av de som lagfördes för brott 2003 hade 25 % återfallit i brott efter ett år och 39 % återfallit i 

brott efter tre år, vilket är stora siffror. Av de som bara har en lagföring återfaller 22 % medan

90 % av de som har åtskilliga lagföringar återfaller i brott inom tre år (BRÅ, 2009). Dessa 
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siffror inom återfallsstatistiken har under decennier lett till att kriminalvårdens arbete ofta 

ifrågasätts. 

2.1 Anstalterna ifrågasätts

Mathiesen (1988) är en norsk forskare som har ifrågasatt anstalternas förekommande genom 

att titta närmare på de argument som anstalternas existens vilar på. Det första som påpekas är 

att anstalterna i grund och botten inte har förändrats sen mitten på 1900-talet. I anstalterna 

skulle klienten rehabiliteras genom att klienterna själva skulle ta ansvar för sina handlingar, 

och de skulle aktivt medverka i sin rehabilitering med hjälp av myndigheten för att uppnå 

detta. Grunden i straffet och rehabiliteringen var arbete, skola, moral och disciplin 

(Mathiesen, 1988:57, 73). Detta gäller även idag då klienterna måste arbeta, studera och/eller 

genomgå någon behandling eller liknande under anstaltstiden (Ekbom, et al. 2006).

    Att rehabiliteringen av klienterna aldrig har fungerat tillräckligt bra är ett av Mathiesens 

(1988: 81, 87) argument. Innehållet i straffet har ändrat sig under årens gång men resultatet 

har fortfarande inte kommit till någon högre nivå. Argumentet för att ha kvar anstalterna på 

grund av att klienterna rehabiliteras där fungerar därför inte. 

   De andra argumenten som Mathiesen (1988) tar upp är att anstalterna genom tiderna har 

använts som allmänprevention, att klienterna inte begår nya brott när de är intagna och att det 

måste finnas en rättvisa som fängelsestraffet skulle utgöra. Han förkastar dessa argument 

genom att förklara att forskning om allmänprevention inte har visat ett tillräckligt säkert 

resultat att det fungerar, att forskare inte tillräckligt säkert kan förutse vem som kommer att 

begå nya brott och att det är svårt att bestämma hur långt ett fängelsestraff ska vara för att det 

ska vara rättvist (Mathiesen, 1988). 

   Mathiesen (1988:201) säger helt enkelt att användningen av anstalter inte kan försvaras då 

han förklarat att ovanstående argument inte fungerar, och att det inte går att försvara 

anstalterna på det sättet som görs. Dock säger han att anstalterna kommer att finnas kvar på 

grund av att samhället behöver avskilja människor från varandra, så som vi gör med psykiskt

sjuka på mentalsjukhus, missbrukare på behandlingshem och kriminella på anstalter.    

   Anledningen till att anstalterna inte ifrågasätts så mycket förklarar Mathiesen (1988:249) är 

för att det finns för få alternativ och att det tar lång tid att hitta några då 

kriminalvårdsorganisationen är stor och byråkratisk. Den svenska forskaren Bondeson (1974)

förklarar också denna brist på förändring genom att kriminalvården som organisation inte är 

beroende av yttre omständigheter för att finnas kvar och det är dessutom den enda 

organisation som har hand om detta område (Bondeson, 1974:573). 
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I samma studie förklarar Bondeson (1974:56, 64) begreppet ”prisonering”. Detta betyder att 

klienterna blir mer kriminella av att sitta på en anstalt än att inte göra det, och ju längre tid de

sitter inne desto mer prisonerad blir klienterna och ju svårare blir anpassningen till samhället.

2.2 Frivården ifrågasätts

Kriminalvård i frihet blev en arbetsform 1942 då skyddskonsulenterna, som var den tidens 

frivårdsinspektörer, anställdes och de blev den vårdande makten. 1945 kom lagen om 

verkställighet av frihetsstraff varvid det sades att det frihetsberövande straffet skulle vara ett 

undantag (Svensson, 2001: 83, 87).

    Frivårdens arbete är från början grundat på ett hjälparbete som påbörjades långt tillbaka i 

tiden då den mesta forskning visade att det frihetsberövande straffet inte fungerade. 

Forskningen om kriminalvård i frihet visar å andra sidan att den i alla fall inte var sämre än 

den på anstalt (Bondeson, 1974:563). Men när fler och fler studier genom åren sedan har

visat att frivården inte fick fram så bra resultat som de ville, att ändra individen och minska 

återfall, påpekades det att frivården fungerade som en disciplineringsform utanför anstalt. För 

att få det resultatet de ville behövdes mer klara riktlinjer om vad frivården skulle arbeta med. 

1995 gjordes olika utredningar om frivården som visade att frivårdens hjälp och stöd var bra,

men det behövdes mer tydlighet och konkret innehåll i arbetet (Svensson, 2001).

2.3 Samverkan

Innan den nya kriminalvårdslagen kom 1974 var det en strikt uppdelning mellan de båda 

verksamhetsgrenarna anstalt och frivård i lagen. I och med den nya lagen försvann denna 

uppdelning även om det fortfarande stod klart att frivård och anstalt var två olika 

verksamhetsgrenar med en klar gräns. Över denna gräns ska det dock finnas en samsyn om 

klienterna och båda två ska tänka på klienternas bästa. Enligt den nya kriminalvårdslagen 

måste det även finnas en bra samverkan mellan anstalterna och frivårdskontoren för att få en 

bra övergång mellan anstalt och frihet (Bondeson, 1977).

Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller klienternas chans att 

lyckas avhålla sig från brott i framtiden. Vikten av att förbereda klienten för livet i 

frihet är därför stor (Holmberg, 2004:5).
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Då frivården sedan 2006 även är samordnare av verkställigheten och på så sätt finns med 

genom klientens hela verkställighet, från anstaltsvistelse till frihet, har det blivit extra tydligt 

att samverkan måste finnas mellan de två verksamhetsgrenarna anstalt och frivård

(Kriminalvården, 2009d).

    Den statistik som togs upp i början (BRÅ, 2009) visar dock att det verkar finnas brister i 

kriminalvårdsarbetet då många återfaller, och en förklaring till detta skulle kunna vara att 

samverkan inte fungerar som den är tänkt.

   Då anstalt och frivård enligt lag ska samverka om denna övergång till frihet (5§ KvaL) är

det viktigt att undersöka om denna samverkan fungerar, så att kriminalvården kan förhindra 

återfall i brott, som hela deras arbete bygger på. 

3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur personalen inom frivården arbetar med och ser 

på samverkan med personalen på anstalterna. 

3.1 Frågeställning 

Hur ser arbetsformerna kring samverkan ut?

Vilka attityder finns inom frivården kring denna samverkan? 

4 Kriminalvårdens organisation

Sedan 2006 är kriminalvården en myndighet (SOU, 2008:27). Den är nu Sveriges fjärde 

största myndighet med cirka 9000 anställda (Kriminalvården, 2009e) och kriminalvårdens

arbete går ut på att uppfylla de kriminalpolitiska målen (Ekbom, et al. 2006:171). 

   Generaldirektören är chef över myndigheten och arbetar på huvudkontoret. Kriminalvården 

är sedan uppdelad i sex regioner i Sverige och i dessa finns olika verksamhetsområden som 

kan omfatta anstalter, häkten samt frivårdskontor. Den minsta delen är ett verksamhetsställe 

som är ett häkte, en anstalt eller ett frivårdskontor. Hierarkin är Generaldirektören, 

regionchefen, kriminalvårdschefen samt kriminalvårdsinspektören (Ekbom, et al. 2006:173-

179).

   Alla som anställs inom kriminalvården genomgår kriminalvårdens grundutbildning på 20-

28 veckor tillsammans. Den innehåller en introduktion, praktik, utbildning om 

kriminalvården och en högskolekurs (som dock kan tillgodoräknas genom tidigare 

högskolestudier) (Kriminalvården 2009f). 
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4.1 Häkte

Häktet kommer att tas upp för att förklara kriminalvårdens organisation, men kommer inte att 

nämnas ytterligare i uppsatsen. 

   Häktenas arbetsuppgifter är att förvara de personer som bland annat är häktade, gripna eller 

anhållna och personer som är dömda men som inte har blivit flyttade till en anstalt. På häkte

är den största delen av personalen kriminalvårdare och varje klient ska ha en kontaktman som 

har ansvar för att upprätta en verkställighetsplan (Ekbom, et al. 2006:188, 190).

4.2 Anstalt 

För närvarande finns det 55 anstalter (Kriminalvården, 2009a) och den största andelen 

personal på anstalterna är kriminalvårdare. Personalen behöver inte ha någon 

högskoleutbildning, men ska ha behörighet för att kunna studera på högskola då de gör det 

under kriminalvårdens grundutbildning (Kriminalvården, 2009g).

    De som har fått påföljden fängelse i sin dom ska avtjäna detta på en anstalt (med vissa 

undantag). I slutet av straffet kan klienten få avtjäna den återstående tiden utanför anstalt 

genom olika utslussningsåtgärder. Varje klient ska ha en egen kontaktman och under hela 

anstaltstiden ska personalen tillsammans med klienten förbereda utslussningen till frihet så att 

risken för återfall minskar (Ekbom, et al. 2006:196, 226, 202).

4.3 Frivården

Frivården har den största andelen klienter inom kriminalvården (Ekbom, et al. 2006:231). Det 

finns för närvarande 35 frivårdskontor och på dessa kontor är den största delen av personalen 

frivårdsinspektörer som måste ha en högskoleexamen. Denna är i de flesta fall

socionomexamen (Kriminalvården, 2009b). Frivården har hand om klienter som har blivit 

dömda till påföljderna skyddstillsyn, villkorlig dom med samhällstjänst, de som har 

intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja, och klienter med 

övervakning under prövotiden efter den villkorliga frigivningen. Frivården gör även 

personutredningar, utredning om övervakning under den villkorliga frigivningen och 

utredningar inför vissa utslussningsåtgärder (Ekbom, et al. 2006:232).

   Frivårdens arbete är att verkställa straff och att medverka till att klienten ska ta eget ansvar 

för sitt liv. Detta gör de bland annat genom att använda olika påverkansprogram som har sin 

utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi.
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De kognitiva påverkansprogramen ska få klienterna att ändra sitt tankesätt och deras liv och 

dessa program används även på anstalterna. Frivården kan enkelt sammanfattas genom att 

betrakta den som en förlängning av anstalterna då frivården kompletterar dem (Svensson, 

2001). 

    Det är anstalten och frivården som gemensamt ska se till att klientens frigivning blir bra. 

Under 2006 började kriminalvården med projektet frivården som processledare, frisop,

(Ekbom, et al. 2006:233) numera frivården som samordnare, vilket betyder att det är 

frivården som har ansvar för att samordna hela arbetet med verkställighetsplaneringen

(Kriminalvården, 2009c). De områden där frivården och anstalterna direkt samverkar är den 

villkorliga frigivningen, utslussningsåtgärder och verkställighetsplaneringen (Kriminal-

vården, 2009d).

5 Arbetsuppgifter

5.1 Villkorlig frigivning 

Bestämmelserna om den villkorliga frigivningen tas upp i brottsbalken (1962:700), BRB. 

Villkorlig frigivning från anstalt har alla som är dömda till ett fängelsestraff längre än en 

månad och det betyder att klienten ska friges efter två tredjedelar av avtjänat fängelsestraff

(med vissa undantag). När klienten har blivit villkorligt frigiven är det en prövotid på minst 

ett år, eller den återstående tiden av straffet om det är längre (26 kap 10§ BRB), och under

denna prövotid kan det vara aktuellt att ha övervakning (26 kap 11§ BRB).

   Under prövotiden, om ett beslut om övervakning har tagits, ska klienten hålla kontakt med 

övervakaren (26 kap 13§ BRB). Kriminalvårdens uppgift under prövotiden är att stödja och 

hjälpa klienten att hålla sig ifrån kriminalitet (26 kap 14§ BRB). Utredningen om 

övervakning och ansvaret för klienten om han eller hon ska ha övervakning har frivården 

(BRÅ-rapport, 2001). Frågan om klienten ska ha övervakning under prövotiden bör frivården 

ha fattat innan det första kollegiet (samråd kring/med klienten) på anstalten (KVFS, 

2008a:12).

5.2 Utslussning

I lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt, KvaL, tas utslussningsåtgärderna upp. Detta är 

åtgärder som är utanför anstalt och som ska minska risken för att klienten återfaller i brott,

och även underlätta anpassningen i samhället när klienten blir fri. Dessa åtgärder ska planeras 
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så att de kan pågå fram till den villkorliga frigivningen (54§ KvaL). Utslussningsåtgärderna 

som finns är:

 Frigång. Klienten arbetar/studerar/går på behandling eller liknande utanför anstalt på 

dagtid (55§ KvaL).

 Vårdvistelse. Klienten placeras i ett familjehem eller hem för vård och boende (56§

KvaL).

 Vistelse i halvvägshus. Klienten flyttar till ett halvvägshus som kriminalvården 

kontrollerar. Där finns det hjälp och stöd att tillgå från personal (57§ KvaL).

 Utökad frigång. Är som frigång fast med skillnad att klienten flyttas till sitt hem och 

avtjänar sitt straff där med elektronisk kontroll, så kallad fotboja (58§ KvaL).

Enligt kriminalvårdens föreskrifter om utslussning ska planeringen av alla

utslussningsåtgärder ske genom samverkan mellan anstalt och frivård men huvudansvaret är 

uppdelat mellan de olika verksamheterna. Utredningen för vårdvistelse och frigång har 

anstalten och utredningen för vistelse i halvvägshus och utökad frigång har frivården (KVFS, 

2008b § 4).

5.3 Verkställighetsplan

Enligt förordning (1974:248) om kriminalvård i anstalt, KvaF, ska det upprättas en 

behandlingsplan (kallas numera verkställighetsplan, VSP) för alla klienter. Denna plan ska 

inrikta sig på åtgärder som ska hjälpa klientens återanpassning i samhället efter frigivningen. 

Dessa ska omprövas regelbundet (6§ KvaF).

   Att denna planering är viktig tas upp i de allmänna råden för kriminalvården. Där står det 

att planeringen är grunden i hela arbetet med klienten och att planeringen ska ske i mycket 

nära samverkan med alla tre verksamhetsgrenar i kriminalvården (KVFS, 2008a:1).   

   Den frivård som klienten hör till har till uppgift att samordna arbetet med VSPn och den

ska innehålla mål och delmål, vilka insatser som är planerade och en tidsplan för 

genomförandet och när uppföljning ska ske (KVFS 2008a, 9§, 5§).

   Enligt de allmänna råden ska anstalten kontakta frivården när det kommer en ny klient. När 

frivården sedan har blivit kontaktad är det de som samordnar planeringen och det är 

obligatoriskt att frivården och anstalten ska samråda med varandra (KVFS, 2008a:12). 

Planeringen ska vara fastställd inom en månad efter att klienten kom till anstalten (ett 

undantag finns). Det finns vissa tidsgränser där VSPn ska omprövas och inför detta ska 

anstalten samråda med frivården. Precis innan den villkorliga frigivningen ska 
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verkställighetsplanen omprövas en sista gång. Detta ska göras från anstalten tillsammans med 

frivården (KVFS, 2008a 10§).

   Enligt regleringsbrevet för kriminalvården 2009 ska kriminalvården detta år som gått ha 

ägnat sig åt att åtgärda brister så att kvaliteten i VSPn stärks (Justitiedepartementet, 2008:5).

6 Tidigare forskning

Det finns mycket forskning att hitta om kriminalitet och om kriminalvård, dock finns det

mindre om frivården och ännu mindre att hitta om samverkan mellan frivård och anstalt. Den 

forskning som har använts i uppsatsen pekar dock på samma sak; samverkan fungerar inte 

tillfredställande mellan anstalt och frivård.

   Två studier från 2000 och 2001 visade att samverkan kring och revideringen av klienternas 

behandlingsplaner (nu verkställighetsplan) var mycket låg (BRÅ-rapport, 2000 & 2001).

Nästa studie från 2003 visade att det inte fanns någon direkt systematik i vad som togs upp i

yttranden från anstalt och frivård i utredningarna om utslussningsåtgärder, samt att 

informationen som klienterna fick varierade beroende på om informationen kom från 

anstalts- eller frivårdspersonal. Det fanns även olika synsätt bland de som arbetade med 

klienterna (BRÅ-rapport, 2003). Den sista studien från 2004 visade att kriminalvården hade

försökt göra förbättringar kring samverkan mellan anstalt och frivård. Något år tidigare hade 

kriminalvården infört ett blankettstöd för att underlätta arbetet. I studien kom de fram till att 

detta var ett bra sätt att gå tillväga, dock var personalen dålig på att använda dessa varvid 

resultatet inte blev så bra som det hade kunnat (Holmberg, 2004).

   Det de fyra studierna kom fram till är att det behövde utformas bättre rutiner för att 

samverkan mellan anstalts- och frivårdspersonal skulle fungera bättre (BRÅ-rapport 2000,

2001 & 2003, Holmberg, 2004).

   Svenssons (2001) avhandling om frivården tar upp skillnader mellan anstalt och frivård och 

menar att det kan vara svårt för allmänhet, klient och även tjänstemän att se likheter mellan 

anstalt och frivård då de ofta beskrivs som varandras motsatser. Detta kan leda till svårigheter 

att förbise skillnader som kan påverka samverkan mellan de båda verksamhetsgrenarna. Ofta 

är det maktutövningen i anstalterna som leder till att anstalt och frivård får olika 

förutsättningar att arbeta med samma mål inom frivård och anstalt, men även skillnaden på 

utbildning mellan personalgrupperna. Detta kan leda till att personalen inte förstår varandra 

(Svensson, 2001).
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Bondeson (1977:276-277) förklarar att organisationer med tvång ofta har olika 

personalgrupper som har svårigheter att samverka med varandra. Detta på grund av att de har 

olika arbetsuppgifter inom samma organisation; vissa har mer uppgifter som kommer från en 

säkerhetsaspekt medan andra har uppgifter som kommer ur ett behandlingsperspektiv. Denna 

uppdelning brukar leda till spänning mellan grupperna och dessa problem finns även inom 

kriminalvården.

   Bondeson (1977:276) konstaterar att dessa spänningar finns men skriver samtidigt att det är 

svårt att få personalen att berätta om detta då auktoritära organisationer ofta försöker dölja

detta. Hur mycket personalen berättar beror på hur lojala de är mot organisationen.  

   Bondeson (1977:376) kommer i sitt arbete fram till att många klienter faller mellan stolarna 

inom kriminalvården och för att kunna förhindra detta måste samverkan mellan 

kriminalvårdens verksamhetsgrenar byggas upp och bli bättre. En anledning till att denna 

uppbyggnad av samverkan skulle kunna ta lång tid tar Bondeson (1974:573) upp i sin tidigare 

studie där hon säger att inom organisationer är det lättare att förändra tekniska saker än att 

förändra attityderna hos personalen. 

7 Samverkansteori

Samverkan mellan olika organisationer (här som i myndigheter, företag, 

frivilligorganisationer) i samhället är något som har blivit väldigt populärt. Den svenska

staten har varit väldigt aktiv inom detta område och har ålagt myndigheterna att de måste 

samverka med andra organisationer i samhället. Förhoppningarna som staten har när de 

ålägger myndigheter att samverka är att arbetet ska bli mer effektivt och att det ska bli 

billigare (Danermark, 2000:8). Den mest självklara förklaringen är att genom samverkan ska 

organisationerna kunna lösa något på ett bättre sätt än vad de skulle kunna göra var för sig. 

Då organisationer ofta har väldigt ”snäva ramar” nu förtiden så hoppas de att en samverkan 

ska förhindra att klienterna att ”faller genom stolarna” (Lindberg, 2009:29).

   Dessa förbättringar ser ju givetvis staten som något positivt, men längst ner på stegen, hos 

prersonalen som faktiskt ska arbeta med samverkan, kan det vara båda negativt och positivt. 

Det kan uppstå oro över hur de ska lyckas med samverkan då det oftast sker mellan 

organisationer som är olika och att detta ska ta mycket tid från det vanliga arbetet 

(Danermark, 2000:9). Med tanke på att staten ibland även lagstiftar fram samverkan kan detta 

verka påtvingat och en sådan stimulering till samverkan kan bli svår om personalen inte vet 

hur de ska göra (Lindberg, 2009:34). 
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Danermark (2000:15) förklarar begreppet samverkan som ett arbete personer gör tillsammans 

med någon för att nå ett gemensamt mål och att det finns någonting som det samverkas om. 

Han skiljer ut detta från samarbete som enligt honom betyder något personer gör dagligen 

utan vidare eftertanke. Mallander (1998:136) utvecklar samverkansbegreppet genom att

tillägga att samverkan är något som sker regelbundet; det är inte en tillfällighet utan en 

fastare relation. Även Lindberg (2009:9) definierar begreppet på samma sätt men tillägger att 

begreppet samverkan även innebär att det antas att det finns en gräns som organisationer ska 

samverka över. 

   Danermark (2000:18) skiljer även ut fyra olika ambitionsnivåer för samverkan.

1. En organisation kallar in en annan yrkesgrupp för råd och stöd i någon fråga.

2. Organisationer koordinerar sina arbetsuppgifter kring en fråga för att få ett bättre 

resultat.

3. Organisationer skapar nya arbetsformer kring en fråga.

4. Organisationer slås ihop för att arbeta kring en fråga. 

Enligt Danermark (2000:18) är det bäst om samverkan börjar på en lägre nivå och sedan 

gradvis ändras uppåt i ambitionsnivån. Det är dessutom viktigt att det får ta tid att arbete fram 

en bra samverkan (Danermark, 1999:8).  

   Det finns vissa förutsättningar för att samverkan ska fungera så bra som möjligt och det 

gäller att identifiera dessa förutsättningar och arbeta med dem från början. I grunden är det 

ledningens ansvar att skapa förutsättningar för samverkan. Om det uppstår problem är det 

ledningens ansvar att ta tag i dessa och visa vad de tycker att personalen ska göra. Det är även 

viktigt att den som leder samverkan internt på arbetsplatsen kan mycket och att personalen 

litar på den personen (Danermark, 2000:19). 

   Att ta reda på vilka synsätt som organisationerna har är en förutsättning för en lyckad 

samverkan. I människobehandlande organisationer (så som kriminalvården) finns det oftast 

ett antagande om varför problem uppkommer och hur de ska arbeta med dessa problem. Detta 

är som sagt ett antagande och om en annan organisation har ett annat antagande kan det bli 

problem att genomföra samverkan om detta inte ses över innan och diskuteras (Danermark,

2000:24). Andra skillnader som kan finnas inom de organisationer som ska samverka är att 

personalen har olika utbildningar och positioner. Detta kan leda till yrkesprestige och även att 

de använder olika språk som kan leda till irritation som i sin tur kan leda till problem i 

samverkan (Danermark, 2000:10, 26, 29). 

    Att arbeta inom en organisation innebär att personalen har vissa riktlinjer att hålla sig till

vilket i sin tur gör att personalen inte är fria att handla hur de vill. Därför är det viktigt att det 
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innan samverkan inleds görs klart vilka organisatoriska förutsättningar det finns för att 

genomföra samverkan med ett bra resultat. Det är viktigt att veta vilka som beslutar och 

vilken struktur organisationen har, då detta kan utgöra både fördelar och nackdelar 

(Danermark, 2000:31). Att dessutom noga ta reda på vilka regelverk som organisationerna 

har är viktigt då det kan finnas förväntningar på en organisation som inte infrias för att 

personalen inte vet vad den andra organisationen kan eller får göra (Lindberg, 2009:61).

   Något som är viktigt är att personalen måste uppleva att rutinerna för samverkan är enkla 

att hantera, om inte kommer det med största sannolikhet bli motstånd från personalgruppen 

(Mallander, 1998:146). Det blir dessutom lättare att samverka om organisationerna ligger 

nära varandra, att alla nivåer inom organisationerna samverkar och att det finns en gemensam 

fortbildning (Danermark, 1999:56).

   För att samverkan ska kunna bli så bra som möjligt tar Lindberg (2009) upp olika faktorer 

som underlättar arbetet. För det första gäller det att personalen får vara med och utarbeta 

olika strategier för att uppnå ett bra resultat genom samverkan. För att hitta dessa krävs det att 

personalen har en vilja att samverka och förstår samt har förtroende för de i den 

organisationen de ska samverka med. Om personalen inte hittar dessa strategier och ett 

gemensamt syfte att samverka mot kan samverkan stanna upp eller helt sluta att fungera 

(Lindberg, 2009:56, 58, 61). Samverkan påverkas också negativt av hög personalomsättning 

och av stress på arbetsplatsen (Danermark, 1999:37).

8 Metod

En kvalitativ undersökning med intervjuer har valts ut som metod för denna uppsats och sex

frivårdsinspektörer på två frivårdskontor i södra Sverige har varit informanter. Detta är valt 

utifrån den vetenskapliga ansats som uppsatsen utgår ifrån, fenomenologi. Fenomenologin 

utgår från upplevelser och handlingar i människors vardagsliv och verkligheten är sådan som 

aktörerna själv uppfattar den. Forskaren måste förstå aktörens uppfattning av sina handlingar 

och utifrån detta analysera resultatet. Forskaren vill nå fram till hur aktören ser på och 

upplever sina handlingar, den mening som handlingarna har för aktören och intentionerna och 

avsikterna med dessa handlingar (Grønmo, 2006:368). 

   Då syftet är att beskriva hur frivården arbetar med och ser på samverkan med personal från 

anstalt med utgångspunkt från fenomenologin används en kvalitativ metod; den 

halvstrukturerade intervjun. 
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Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale

& Brinkmann, 2009:17).

I den kvalitativa intervjun pågår ett samtal mellan minst två personer, ett samtal där det 

pratas om ett ämne som det finns ett gemensamt intresse för och från detta samtal får 

forskaren den information som han eller hon söker (Kvale & Brinkmann, 2009:139).

   För den halvstrukturerade intervjun konstruerar forskaren ämnen som ska tas upp under 

intervjun och även förslag till frågor under ämnesområden. Det är sedan upp till intervjuaren 

hur strikt intervjuguiden ska följas och hur mycket som kan ändras under intervjuns gång

(Kvale & Brinkmann, 2009:146). 

   Intervjuguiden till denna uppsats har formulerats med mer omfattande frågor (se bilaga 2) 

som sedan följts upp med följdfrågor som passat för den aktuella intervjun. Efter intervjuerna

har även frågorna formulerats om för att få dem bättre inför nästa intervju. Detta på grund av 

att kvaliteten i intervjuerna är viktig för att få ut så mycket relevant information som möjligt 

(Kvale & Brinkmann, 2009:180). Materialet från intervjuerna har sedan analyserats och 

tolkats med hjälp av en samverkansteori.

8.1 Fördelar och nackdelar

De första minuterna av intervjun kan vara avgörande för hela intervjun då informanten ska 

öppna sig och berätta om någonting som sedan ska skrivas ner och analyseras. Därför är det 

viktigt att lyssna uppmärksamt på informanten, visa intresse samt att vara tydlig med vad det 

är forskaren vill veta. Forskaren bör tänka på att formulera frågorna så att det skapas en god 

stämning under intervjuns gång då det kan vara en stor nackdel om informanten uppfattar 

frågorna intervjuaren ställer som ett påhopp eller liknande. Det kan leda till att informanten 

blir tillbakadragen eller helt enkelt inte vill bli intervjuad längre. Det är därför viktigt att 

intervjuaren förbereder sig och är uppmärksam på hur informanten reagerar på de frågor som 

ställs (Kvale och Brinkmann, 2009:144-146). 

   Det som är nackdelar med den halvstrukturerade intervjun kan även vara fördelar. Det som 

är viktigt är att intervjuaren förbereder sig för att kunna minska nackdelarna och göra dem till 

fördelar. Om intervjuaren kommer förberedd kan intervjuaren förhoppningsvis minska 

informantens eventuella oro inför intervjun och få den information som behövs. En annan 

fördel är även att intervjuaren kan ändra frågorna under tidens gång om det visar sig att den 
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informationen som behövs inte kommer fram. Uppstår det frågetecken efter intervjun kan 

intervjuaren fråga om det går bra att komma tillbaka och ställa ytterligare frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009).

8.2 Urval 

Populationen som användes i denna studie är frivårdsinspektörer på grund av att de är 

samordnare för verkställighetsplanen och finns med som en röd tråd genom hela klientens 

verkställighet (Kriminalvården, 2009d).

   För att välja ut informanterna från populationen användes pragmatiskt urval. De 

undersökningar som använder pragmatiskt urval har inte till syfte att kunna generalisera sitt 

resultat till ett helt universum. Detta på grund av att ämnet inte har blivit utforskat mycket 

tidigare och populationen som används är liten. Undersökningen kan dock ligga till grund för

en större undersökning när mindre studier har gett en insyn i ämnet (Grønmo, 2006:91-92). 

   De två frivårdskontor som valdes ligger i södra Sverige. Det ena valdes ut genom tidigare 

kontakter då jag arbetat som lekmannanövervakare samt gjort praktik på det frivårdskontoret, 

och det andra valdes ut genom ett förslag från det första frivårdskontoret.

   Urval av enheter har även delvis skett genom självselektion (Grønmo, 2006:106). På det 

ena frivårdskontoret tillfrågades alla i arbetslaget som hade samverkan med anstalten om de 

ville delta, medan det andra frivårdskontoret fick en förfrågan och de som hade samverkan

med anstalten fick frivilligt anmäla sig. På det ena kontoret hade jag kunskap om vilka som 

deltog då jag visste vilka som ingick i det arbetslaget som hade samverkan med anstalt,

medan jag på det andra frivårdskontoret fick förlita mig på att några som arbetade med detta 

anmälde sig för att delta.

   Att välja ut informanter genom dessa urval har dock nackdelar som måste övervägas. Båda 

dessa urval innebär att de informanter som är lättast att få tag på väljs ut. Detta kan betyda att 

många intressanta informanter tappas bort i urvalet. Detta speciellt om informaterna själva 

bestämmer om de vill delta eller inte. De som väljer att delta kan göra detta av några 

specifika skäl, så som att de har starka åsikter kring ämnet, som skulle kunna göra att 

resultatet och urvalet blir snedfördelat. Då de som är lättast att få tag på väljs ut får inte andra 

i populationen reda på att de kan delta vilket leder till att andra som kanske hade velat delta 

inte har fått chansen (Jacobsen, 2007). 

   Av de sex informanterna var tre kvinnor och tre män som har arbetat inom kriminalvården 

från 2,5 till 11 år. Fyra har socionomutbildning, en är beteendevetare och en 

behandlingspedagog.
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8.3 Tillvägagångssätt

När syftet var bestämt och vilka informanter som skulle passa bäst för att intervjua var jag på

besök på det ena frivårdskontoret. Informanterna fick information om uppsatsens syfte och 

det bokades sedan tider för intervjuer. Intervjuerna bokades in för att hållas på 

frivårdskontoret. 

   På det första frivårdskontoret tipsade de om det andra frivårdskontoret och en 

frivårdsinspektör skickade ett mail med en förfrågan till en frivårdsinspektör där. Den 

frivårdsinspektören frågade i sin tur sina kollegor och det bestämdes sedan tider för 

intervjuerna på frivårdskontoret.

   Vid de sex intervjuerna delades ett informationsblad ut om intervjun (se bilaga 1). Fyra

utav sex intervjuer spelades in med en mp3-spelare och transkriberades sedan (Kvale & 

Brinkmann, 2009:194) och de andra två antecknades under tiden. Intervjuerna var i snitt cirka 

40 minuter. Alla sex informanter fick sedan erbjudande att läsa igenom utskriften och komma 

med synpunkter och ändringar, varvid två avstod detta. Alla intervjuer hölls på

frivårdskontoren. 

   Materialet av intervjuerna har sedan analyserats och tolkats med hjälp av en 

samverkansteori. För att lättare kunna analysera materialet har koder använts för att dela upp 

texten. Dessa valdes utifrån intervjuguiden samt frågeställningarna såsom arbetsformer, 

attityder, organisationen och samverkan (Kvale & Brinkmann 2009:217).

9 Etiska överväganden 

När forskningen är kring eller om människor är det extra viktigt att forskaren tänker över de 

etiska aspekterna i studien. Vetenskapsrådet har formulerat några forskningsetiska principer 

som har använts i denna uppsats.

 Informationskravet – Jag informerar informanterna om syftet i uppsatsen och varför 

jag vill att just de ska delta.

 Samtyckeskravet – Jag behöver ett samtycke från de som deltar och jag informerar 

dem om att det är frivilligt att delta och att de när som helt under intervjuns gång kan 

dra sig ur.

 Konfidentialitetskravet – Jag hanterar informationen jag får på ett säkert sätt så att 

inga obehöriga får insyn i det samt försöker se till att inga enskilda individer kan 

identifieras genom att inte nämna namn på informanterna eller på frivårdskontoren.
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 Nyttjandekravet – Jag kommer bara använda den information jag får till 

forskningsändamål (Grønmo, 2006:28)

Denna information har informanterna fått både skriftligt (se bilaga 1) och muntligt före 

intervjun.

   Det som är viktigt under hela planeringen av uppsatsen är att tänka över de etiska 

spörsmålen som kan tänkas uppkomma. Redan från början när syftet utformas ska forskaren 

tänka över för och nackdelar med studien. Det viktigaste att komma ihåg är att forskningen 

går ut på att ”göra gott” (Kvale & Brinkmann 2009:89).

   Denna uppsats ska beskriva hur samverkan fungerar mellan anstalt och frivård, något som 

har visat sig ha brister genom den tidigare forskning som har tagits upp. Att diskutera detta 

med informanterna och intervjua dem om detta kan givetvis vara känsligt. De ska prata om 

sitt arbete, och möjligtvis berätta om brister som finns inom detta område och de kan hamna i 

en sits som är obekväm för att de kanske vill vara lojala mot sin arbetsgivare, samt även mot 

sig själva, då de skulle kunna vara en del av dessa problem. Fördelarna med studien ska då

väga upp det obehaget som informanterna kan ha under intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). De fördelar som denna uppsats skulle kunna ge är att en beskrivning av tankar och 

attityder inom detta område skulle kunna leda till förbättringar i framtiden. Genom att 

konkret beskriva ämnet, samt att ge informanterna utrymme för att själva ge förslag på 

förändringar skulle det kunna leda till att attityder och arbetsformer förändras till det bättre. 

Detta skulle på sikt också kunna betyda att även klienterna får det bättre. 

   För att ytterligare få informanterna att känna sig bekväma har de fått bestämma plats för 

intervjuerna och de har fått titta på sin utskrift av intervjun och fått komma med ändringar om 

de anser att något har varit felaktigt.

   Några av mina informanter var jag bekant med innan vilket skulle kunna ha påverkat dem 

att medverka i min studie. Genom att ha arbetat i närheten av dem kan de ha känt det svårt att 

tacka nej när de blev tillfrågade. Det pragmatiska urvalet och självselektionen kan dessutom 

bidra till att informanterna inte känner sig utvalda på grund av deras kompetens utan just för 

att de var tillgängliga. Att dessutom bli tillfrågade av andra frivårdsinspektörer kan ha gjort 

att de kände det svårare att tacka nej. Genom att prata med dem innan och berätta för dem att 

de kan tacka nej samt att de hela tiden kan dra sig ur har jag försökt komma bort från dessa 

problem. 



21

10 Metoddiskussion

Metoden har i det stora hela varit bra och passande. Dock hade det hade varit mycket 

intressant att kunna intervjua både frivårds- och anstaltspersonal för att göra en jämförande 

studie. Men på grund av begränsat utrymme och tid för denna uppsats valdes inriktningen 

mot frivårdspersonalen.

   En kvantitativ enkät hade, utöver den metod som användes i denna uppsats, varit ett annat 

passande metodval, om det hade funnits bra information om samverkan mellan anstalt och 

frivård innan så att det hade kunnat ställas relevanta frågor. Den kvantitativa metoden blir 

även mer anonym och informanterna hade lättare kunnat ”betygsätta” sitt arbete. Enkäten

hade även kunnat nå ut till fler informanter samt att det hade blivit ett generaliserbart resultat 

för hela frivården. 

   Två av informanterna ville inte att intervjuerna skulle spelas in, vilket gjorde att en del av 

materialet som kom upp under intervjun tappades då det inte fanns tid att skriva ner allt 

samtidigt som jag lyssnade på vad informanten sa; detta var en nackdel för resultatet.

   Vissa av de frågor som finns i intervjuguiden fick dessvärre inga svar och på vissa blev det 

ett väldigt tunt resultat. Vissa av dessa frågor handlade om organisationen och ledningen 

vilket kan vara obekväma frågor att ställa (som har tagits upp i etiska överväganden) och 

detta kan vara en anledning till det tunna resultatet. Kanske hade en enkät gett ett bättre 

resultat på dessa frågor då det blir mer anonymt och då inte så obekvämt. 

   Under intervjuerna användes ordet samarbete och inte samverkan då detta ord kom senare i 

uppsatsprocessen då teorin blev helt bestämd. Jag tror inte att detta har påverkat resultatet, 

men ska ändå observeras då intervjuguiden studeras.

11 Resultat och analys

Som tagits upp i metoddiskussionen fick vissa frågor inga svar och dessa kommer inte att 

redovisas i resultatet. Om intresset finns för att se vilka frågor det var kan en jämförelse 

göras mellan intervjuguiden med resultatet nedan. De frågorna som fick ett tunt resultat 

kommer dock att redovisas då de är högst relevanta. Det ska även ytterligare påpekas att i 

citaten säger informanterna samarbete och inte samverkan då det var detta ord som 

användes i intervjuerna. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under början av intervjun försökte jag fånga in informanternas attityder om samverkan 

mellan anstalt och frivård innan de hade tänkt igenom svaret och genom att bara beskriva det 
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med ett ord eller en mening. Det informanterna svarade var mail, variation, att det skulle 

kunna bli mycket bättre och att det har blivit mycket bättre. Dessa svar speglar resten av

intervjumaterialet väldigt bra varvid deras instinktiva svar även syntes under resten av 

intervjuerna.

11.1 Samverkan

Informanterna har påpekat att innan projektet frisop, frivården som samordnare, startade 2006 

fanns det ingen vidare samverkan mellan anstalt och frivård. Nu är det tydligt att de ska 

samverka och samverkan går till största delen ut på att de ska dela information med varandra 

för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Samtliga informanter säger att ibland fungerar 

samverkan bra, och ibland fungerar den mindre bra. 

Tidigare fanns det knappt inget samarbete. Sen började frisopprojektet under de 

senaste åren och det har nu blivit ett permanent sätt att arbete, och det betyder att 

frivården är samordnare. Det är tydligt nu att vi ska samarbeta (Informant 5).

En av informanterna anser att det är eget ansvar att se till att samverkan fungerar medan en 

annan av informanterna tycker att det beror på vem hon samverkar med om det blir bra eller 

inte. Informant 3 tycker att det handlar om viljan att samverka och att vilja göra ett bra arbete, 

men att det även handlar om förutsättningarna för samverkan och vad ledningen säger. Bara 

en av informanterna säger rakt ut att hon har för lite samverkan med anstalten och att den 

bästa samverkan händer när de har en konkret utredning att göra. 

Men bästa samarbetsformen blir ju oftast (...) när man konkret ska göra en 

utredning innan villkorlig frigivning och utökad frigång. Då måste man ju har mer 

kontakt (Informant 1). 

Som Danermark (2000:8) förklarar börjar ofta samverkan då staten ålägger myndigheter att 

samverka, så som även skett i kriminalvården. Innan kriminalvården blev en myndighet 2006 

(Ekbom, et al. 2006) säger informanterna att det knappt fanns någon samverkan, och när 

kriminalvården blev en myndighet startades även projektet frisop vilket gjorde att anstalt och 

frivård blev tvunga att samverka. Danermark (2000:19) förklarar att det krävs olika 

förutsättningar för att samverkan ska bli bra, och det är bland annat att det är ledningens 
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ansvar att se till att det finns de förutsättningar som behövs, vilket även en av informanterna

tyckte var mycket viktigt. 

11.2 Arbetsformer och arbetsuppgifter

11.2.1 Kontakten med anstalten

Egentligen ska man ju ha kontakt före och efter kollegium och då ska man ju 

samråda kring vilka program klienten ska gå och inför permissioner och 

riskbedömning. Men det är vi ganska dåliga på... ibland får man ju bara ett mail 

att det har varit kollegium (Informant 2).

   

Samtliga av informanterna har sagt att den mesta, och till största delen den allra första 

kontakten med anstalt, sker via mail. Detta på grund av att det är det lättaste sättet att få tag 

på varandra då personalen arbetar olika tider. När kontakten har inletts blir det en fortsatt 

kontakt över mail men även över telefon, men kontakten sker även genom 

journalanteckningar. Ofta hör anstaltspersonalen av sig då de har fått in en ny klient, men 

ibland dröjer kontakten länge utan att frivården får veta att de har en klient på anstalt. 

   Enligt samtliga informanter sker det i princip inga besök på anstalterna. På det ena 

frivårdskontoret uppger informanterna att de har fått order från deras chef att vara väldigt 

restriktiva med anstaltsbesök. Detta speglade även deras inställning till anstaltsbesök då de 

inte ansåg det nödvändigt eller att ett besök skulle bidra något till deras arbete.

Det andra frivårdskontoret var dock mer positivt inställda till anstaltsbesök och hade gärna 

sett att de fick mer tid till att kunna besöka anstalterna, så som de gjorde mer förr i tiden.

Detta för att tillsammans med klient och kontaktperson kunna arbeta på ett mer personligt 

sätt.

Det hade varit bra om vi besökt klienterna på anstalterna oftare (Informant 5). 

Mallander (1998:146) skriver att det är viktigt att rutinerna som finns kring samverkan är 

enkla att hantera samt att personalen själva har fått vara med att utforma dessa. Som det har 

visats ovan har informanterna mest mail och telefonkontakt med anstalten och detta säger de 

beror på att det är det lättaste sättet. De har inte uttryckt några problem över detta från deras 

sida, utan de verkar nöjda över det. Dock säger de att de ibland inte får information från 
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anstalten och det skulle kunna betyda att personalen från anstaltens sida inte tycker att 

rutinerna gällande kontakten är tillräckligt bra för att de regelbundet ska ha kontakt. 

   Danermark (1999, 2000), Lindberg (2009) och Mallander (1998) skiljer begreppet 

samverkan från samarbete då samverkan är något som sker regelbundet och med eftertanke, 

att det är en fastare relation och att det finns en gräns som ska arbetas över. Denna samverkan 

mellan anstalt och frivård är även något som personalen blivit ålagda att göra genom 

lagstiftning vilket enligt Danermark (2000) kan skapa problem om personalen inte är villiga 

att samverka. I det ovanstående citatet och i texten visas det att det finns problem i kontakten 

mellan anstalt och frivård och detta kan enligt teorin betyda att de inte har nått en samverkan 

ännu utan att de fortfarande bara har ett samarbete, samt att viss personal inte riktigt har 

viljan att samverka. 

11.2.2 Verkställighetsplan

Alla informanter tycker att VSPn är viktig i deras arbete och är grunden i samverkan med 

anstalten, men alla har även något att klaga på. Frivården är den som är ansvarig för att se till 

att VSPn fylls i från båda häkte och anstalt;

Men det är självklart att alla som jobbar i kriminalvården måste ju kunna skriva i 

VSPn. Det är en självklarhet (Informant 6).

Samtliga informanter klagar på är att VSPn ändras hela tiden så att ingen har någon riktig 

koll på hur den ska skrivas vilket leder till skillnader. Två stycken av informanterna tycker att 

VSPn är tillräckligt bra nu i utformningen så att den bara ska implementeras och att det då

ska komma bra riktlinjer hur den ska skrivas så att alla skriver likadant i den. Men de andra 

tycker fortfarande att den är för tillkrånglad och att de måste skriva samma saker i flera andra 

system. Detta leder till dubbelarbete, men en informant påpekar att de inte ska glömma att 

skriva i och utveckla VSPn i de andra systemen. 

Men den är alldeles för tillkrånglad och man skriver samma sak i andra system 

också (...) Så det tar mycket tid att arbeta med den och allt fungerar inte. Mest för 

att alla får olika information från olika håll om hur man ska arbeta med den så alla 

skriver olika (Informant 5). 
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Checklistorna som hör till VSPn tycker alla informanter är jobbiga. En av informanterna

berättar att dessa checklistor ska lämnas in till regionkontoret var tredje månad och då sitter 

de och fyller i den och tänker på vad de har gjort i tre månader och sen gör de likadant om tre 

månader igen.

Det är ett system som ska sätta sig. De här papperna gör varken till eller från 

förrutom att de gnager på ens samvete och det kanske är lite det de är till för 

också egentligen (...) Men det påminner en, man är tvungen att göra dem. Det 

påminner även om föreskrifterna (Informant 3).

En informant säger dock att hon inte har mer kontakt med anstalten på grund av dessa 

checklistor och att de antagligen har kommit till för att de ska kunna föra någon sorts 

statistik. En informant varnar för att det ibland kan bli lite slentrian i skrivandet men att det är 

viktigt att de har diskussioner i personalgruppen om det.

   Skillnader som informanterna kan se mellan frivården och anstaltens VSP är att anstalterna

ibland bara inriktar sig på tiden på anstalten och inte tänker på tiden efteråt och att anstalterna 

ibland skriver mycket eget tyckande när det bara ska vara en planering och inte egna tankar. 

En annan av informanterna tycker inte att det är så mycket skillnad på sättet att skriva i VSPn 

från anstalt och frivård utan att det mer har med personer att göra och inte personalgruppen. 

Men informant 6 säger att det ibland finns rena faktafel i VSPn som kan göra henne 

förtvivlad. Det som i slutändan är bra med VSPn är som en informant berättar att har 

anstalten gjort en bra plan, frivården har varit med under hela tiden och den är godkänd från 

anstalt och frivård är planen klar när klienten kommer ut från anstalten och det underlättar 

mycket för frivårdens kommande arbete. Så att ha en bra samverkan med anstalten 

underlättar för frivården. VSPn är även bra för att det är lätt att gå in och följa vad anstalten 

planerar och hur de tycker osv, det är lätt att se vad alla omkring klienten tänker och om de 

använder VSPn som det är tänkt bli det naturligt att ringa upp anstalten för att kunna fylla i 

den. 

Men all information finns i VSPn och man hittar den enkelt där. Det är ju ett 

underlag för allt så det är viktigt att skriva där (Informant 4). 

På alla arbetsplatser finns det en VSP-samordnare som ska utbilda resten av personalgruppen 

i hur de ska skriva i VSPn. Och en informant ifrågasätter om alla VSP-samordnare ger 



26

samma riktlinjer till sina personalgrupper eller om det är så att mycket tappas bort på vägen 

då utbildningen i hur de ska skriva i VSPn går i så många led innan det kommer till de som 

arbetar med den. 

   VSPn är en arbetsform som har kommit från projektet frisop och det är den som anstalt och 

frivård har den mesta samverkan igenom som även en av informanterna påpekar. Om vi tittar 

på Danermarks (2000:18) fyra steg för samverkan hamnar nya arbetsformer, så som VSPn, på 

det näst högsta steget, det är alltså en hög samverkansform. VSPn har dock omgärdats av 

många problem som informanterna beskriver, vilket gör att de finner denna arbetsform 

krånglig och att den tar mycket tid. Detta är två olika saker som Lindberg (2009) och 

Mallander (1998) tar upp som problem som kan få samverkan att stanna av eller helt avslutas.

   Till VSPn har de även checklistor som ska fyllas i och lämnas in till regionkontoret. Detta 

är något som alla informanter tycker är jobbigt och de kan inte riktigt se meningen med dessa 

checklistor, även om de till viss del påminner dem om föreskrifter och annat. Detta är en rutin 

som personalen själva inte har fått vara med och arbeta fram utan detta kommer från 

ledningen utan att informanterna vet varför, vilket leder till en irritation och detta skadar i sin 

tur samverkan då Lindberg (2009) förklarar att det är viktigt att personalen själva får vara 

med i utarbetandet av rutinerna och arbetsformerna. 

  Här kan det även märkas att personalen har olika utbildningar och att de ibland kan 

använda olika språk när de skriver som kan skapa en irritation och skada samverkan som 

Danermark (2000) tar upp som problem för en bra samverkan. Det är enligt Lindberg (2009)

också viktigt att personalen vill samverka och att det finns en förståelse. Förståelsen med 

VSPn finns och viljan finns där också, men den försvinner lite då de anser att det är en 

krånglig arbetsform som tar mycket tid. 

11.2.3 Utökad frigång och villkorlig frigivning

Enligt en av informanterna blir det mycket bättre när de har en kontakt med en anstalt över 

flera år som de kan bygga upp kontakten med och hon säger att det är lätt att märka skillnader 

på hur anstalterna arbetar med utredningen kring utslussåtgärden utökad frigång. På de 

anstalter där de har en bra samverkan tar de upp till diskussion hur anstalten och frivården

kan göra det bästa tillsammans för klienten. De anstalterna kan även hjälpa till med 

utredningen medan det på vissa anstalter bara kommer ett mail att nu har en klient ansökt och 

frivården kan starta sin utredning. Det blir dessutom fel då föreskrifterna säger att anstalten 

ska göra ett yttrande i utredningen (KVFS, 2008b §4).
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Det ser olika ut mellan olika anstalter, vissa är jättebra och man har goda 

kontakter. Det är mycket kontakt under flera år (...) Och det är ju helt fantastiskt 

när det är på det sättet. Och det är så ibland, medan det kan vara så att man får ett 

mail där det står att denna klienten har ansökt om utökad frigång och han hör till 

målgruppen varsågod och jobba (Informant 6).

Det är dock sällan anstalt och frivård inte kommer fram till samma förslag i utredningen.

Men en av informanterna säger att ibland kan anstalten ge klienterna falska förhoppningar 

och hon önskar att hon ibland var den som först fick informera klienterna så att det inte blev 

några missförstånd.

   Samverkan för villkorligt frigivna klienter handlar om att ha en bra kontakt så att frivården

kan ta ett bra beslut om övervakning. Informanterna anser att det är viktigt att prata med 

kontaktmannen innan de pratar med klienten, speciellt om de inte känner klienten sen innan, 

detta för att de ska kunna planera tillsammans och prata ihop sig om hur de tänker. För att 

frivården ska kunna fatta ett bra beslut om övervakning behöver de information om klienten

från anstalten. För att få denna information anser en av informanterna att han behöver bra 

samverkan med anstalten och även läsa i VSPn och informant 5 säger ”man får helt enkelt se 

till att man får tag på den information som man behöver”. Men ibland så informerar inte 

anstalten om händelser som kan vara viktiga för utredningen. En annan informant säger att 

om klienten ska sitta inne länge så blir ärendet nedprioriterat och de har inte en tät kontakt 

med kontaktpersonen. 

   Enligt Danermark (2000) handlar samverkan om att nå ett gemensamt mål och att det

samverkas om något. Här syns det att informanterna pratar om att göra någonting 

tillsammans, att de gör utredningar tillsammans och behöver information från varandra för att 

kunna göra dessa, som i slutändan ska göra det bättre för klienten. 

  Runt dessa utredningar är det meningen att det ska finnas en tät samverkan, men även här 

kan vi se att det ibland istället blir ett samarbete då de istället hamnar på det första steget, 

enligt Danermark (2000), för samverkan; de kallar in en yrkesgrupp för råd och stöd i någon 

fråga när de behöver och som Danermark (1999) förklarar tar det tid att få till en bra 

samverkan, så kanske har det gått för fort. För som en informant säger så har de bra kontakt

med anstalter där de under flera år har byggt upp detta. 
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11.3 Organisationen och ledningen

11.3.1 Huvudkontoret

På frågan om vad huvudkontoret anser om samverkan och vad de gör för att underlätta den 

har bara en informant ett svar på den frågan och det är projektet frisop och checklistorna. De 

andra informanterna säger att de vet att de finns där men tänker inte på att de får någon direkt 

information från dem. En annan informant påpekar även att de antagligen vet lika lite om vad 

personalen gör som vad personalen vet vad huvudkontoret gör. 

Det vet jag inte vad de säger (...) sen vet jag inte om dom... om dom har någon 

uppfattning om hur det är (Informant 1).

Danermark (2000) skriver att det är ledningens ansvar att förutsättningarna finns för en bra 

samverkan och att det är deras uppgift att lösa de problem som uppstår kring samverkan. Då 

informanterna, förrutom en, inte kunde svara på vad huvudkontoret gjorde för samverkan 

eller kände att de hade någon kontakt med huvudkontoret, lika så att de kände att 

huvudkontoret inte hade någon större koll på vad personalen gör heller, är det troligt att vissa 

av problemen uppstår på grund av detta. 

11.3.2 Chefen 

De flesta informanter tycker att deras chefer ligger på dem ganska bra med att prioritera 

VSPn och att de informerar om nya saker som kommer upp, men bara en informant säger att 

hennes kriminalvårdsinspektör (kvinsp) hjälper till om det blir problem i samverkan. 

Det har väl varit ibland att man känner att här når jag inte fram till kontaktmannen 

eller till anstalten då har jag väl bett min kvinsp kontakta kvinspen på anstalten 

(Informant 6). 

Kriminalvårdsinspektören är den närmaste chefen till informanterna och är den personen som 

borde leda och guida informanterna i samverkan med anstalten. Danermark (2000:19) säger 

att det är viktigt att personen som leder samverkan internt på arbetsplatsen ska vara kunnig 

och personalen ska lita på den personen. Informanterna säger att deras chefer trycker på med 

deras arbetsuppgifter, men kanske inte riktigt med samverkan, utan den ska komma utav 

deras arbetsuppgifter. Det är bara en informant som sagt att hennes chef har hjälpt henne med 

problem som uppstått. 
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11.3.3 Personalen

Vissa av informanterna berättar att personalen ibland går runt och beklagar sig och att de går 

runt och svär lite om anstalterna och checklistorna, men informant 6 säger ”att det inte är vi 

och dom känslan” och alla informanter säger att det handlar om enskilda fall och inte att det 

finns en gemensam hållning mot att inte samverka med anstalterna.

   Som Lindberg (2009) förklarar är det viktigt att personalen vill samverka, förstår och har 

förtroende för den personal som de ska samverka med samt att de upplever att arbetsformerna

de har är bra. Med tanke på ovanstående information från informanterna har detta inte 

uppnåtts till fullo, men informanterna menar att det handlar om enskilda fall och inte mot alla

anstalter vilket i alla fall visar att det har kommit ett steg längre.

11.3.4 Klienten

Två av informanterna tycker att klienterna väldigt ofta försöker spela ut de olika 

personalgrupperna mot varandra medan de andra inte tycker att de har märkt av detta. Men 

alla säger att genom att prata med kontaktmannen innan de pratar med klienten så förhindrar 

frivårdsinspektörerna att de kan göra detta. 

Det är ju därför det gäller att ha ett bra samarbete, så att man får höra allas 

versioner (Informant 2).

Det är bara en av informanterna som säger att samverkan styrs utifrån klienten; att hur 

samverkan ser ut beror på hur mycket hjälp klienten behöver.

Enligt Danermark (2000) måste det finnas något att samverka om för att sådan ska uppstå 

men det är bara en av informanterna som direkt säger att hur mycket de samverkar beror på 

klienten. Det som informanterna pratar om istället är de olika arbetssätten och deras 

förutsättningar för att ha bra samverkan, vilket skulle kunna uppfattas som att de inte riktigt 

har hittat rätt sätt att samverka.

11.3.5 Frivården i organisationen

Efter frisop anser fyra av sex informanter att frivården har fått en starkare plats inom 

kriminalvården och att det har blivit klarare att frivården tillhör kriminalvården för både 

personal och klient, innan var det inte så. 

   Det sista steget för samverkan är enligt Danermark (2000) att organisationer slås ihop för 

att arbeta kring en fråga och det är vad som hände med kriminalvården. Denna ihopslagning 
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verkar ha haft en gynnande effekt på samverkan som Danermark (1999) pratar om då 

frivårdens arbete blivit klarare och det ger personalen mer förståelse som är viktig för en 

samverkan (Lindberg, 2009).

11.4 Attityder

11.4.1 Kriminalvårdens grundutbildning

Om grundutbildningen säger samtliga informanter samma sak; den är väldigt inriktad på 

häkte/anstalt. Detta tyckte informanterna var bra då de fick en bra insyn i hur arbetet 

fungerade och de fick en bättre förståelse för det. Men då de började utbildningen var det 

mycket fördomar från båda hållen; att frivården bara fikade och att anstalterna inte var 

behandlingsinriktade, det var ett vi och dom tänkande som dock ändrades under 

utbildningens gång. 

Det var någon som sa att jag har aldrig fått tag på en frivårdsinspektör, dom gör 

ingenting osv (...) det var ju någon som sa att hon hatade frivården. Men hon sa ju 

efter utbildningen var klar, hade hon ju en mycket högre förståelse (Informant 2). 

Dock är utbildningen som sagt inriktad på häkte/anstalt och inte så mycket på frivård vilket 

gör att kriminalvårdarna missar den biten som frivårdsinspektörerna får, insyn i de andra 

verksamhetsgrenarna. 

   Enligt Danermark (1999) är det viktigt att personalen som ska samverka har gemensamma

fortbildningar. Vi kan se att här kommer de direkt i kontakt med oförståelse för varandras 

personalgrupper vilket gör att samverkan här blir mycket svår, om inte omöjlig. 

Informanterna har alla sagt att för dem var grundutbildningen givande i det hänseendet att de 

fick lära sig mer om de andras arbetsuppgifter och det gav dem en förståelse för deras arbete.

Utbildningen var dock så inriktad på anstalt/häkte att kriminalvårdarna missar en stor bit av 

frivårdens arbete vilket kan visa sig genom att de från deras håll inte vill samverka lika 

mycket som från frivårdens håll. 

11.4.2 I det dagliga arbetet

En av informanterna tycker att det har skett en förändring över tid då det innan var mest en 

pina att ha kontakt med anstalten, men det har ändrats nu, men en annan av informanterna

utvecklar det och säger att när hon har ont om tid kommer det gamla sättet att tänka tillbaka; 
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att när klienten sitter på anstalt så har ju den personalgruppen hand om dem så då väntar vi 

tills de blir frigivna. Hon fortsätter även och säger;

Men med jämna mellanrum får man förslag eller exempel från anstalten där man 

liksom, hallå hur tänker ni egentligen, och då befäster det kanske en del av 

fördomarna om hur de bedriver sitt arbete (Informant 1).

Informant 3 säger rakt ut att ”skiter de i oss så skiter vi i dem” och två informanter anser att 

det handlar om prestige och olika synsätt. Att kriminalvårdare ibland kan förminska sig själva 

och säga att de ”bara är vårdare” och;

det handlar som jag ser det som, dels så finns det klyftor mellan anstalt och 

frivård då vi anses bättre för att vi har våran akademiska utbildning. Det är inte 

alla som sänker sig och pratar med folk på anstalt. Och tvärtom då att de på

frivården är bara pappersvändare som sitter och fikar hela dagarna och tror att vi 

är någonting. Och tvätta bort det över en natt det går inte (Informant 3).

En av informanterna säger dock att personalen måste kunna hitta en balans mellan vad de lärt 

sig på utbildningen och det de får från arbetsplatsen för att inte falla in i gamla fördomar.

    Det är enligt Danermark (2000) mycket viktigt att ta reda på vilket synsätt de olika 

organisationerna som ska samverka har då det annars kan bli problem om inte dessa 

identifieras och diskuteras, och som Lindberg (2009) säger att det måste finnas en förståelse 

och ett förtroende för de som det ska samverkas med. Danermark (1999) säger även att stress 

på arbetsplatsen påverkar samverkan. 

   Det som informanterna tar upp ovan visar tydligt på det Danermark (2000) säger; att olika 

utbildningar och positioner kan leda till en yrkesprestige som försvårar samverkan.

   Informanterna säger att attityderna ändras under grundutbildningens gång men som 

Danermark (1999) tar upp är stress skadlig för samverkan och om det säger en informant att 

när de är stressade kommer de gamla attityderna tillbaka. Danermark (1999) förklarar detta 

genom att det tar, och måste få ta, en lång tid för att bygga upp en bra samverkan. Så det kan 

vara så att det inte har gått tillräckligt lång tid för dessa attityder att försvinna. 
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11.5 Förbättringar

Informanterna tillfrågades vad de själva ansåg skulle kunna göra samverkan bättre med 

anstalten. Tre av informanterna svarade samma sak att de ville ha mer besök på anstalten och 

två stycken svarade att de ville ha mer tid att ägna åt samverkan. Två stycken svarade även att 

de ville ha gemensamma träffar med anstaltspersonalen för att kunna diskutera de olika 

synsätt personalen har så att mer förståelse för varandras arbetssätt kan uppnås. 

Och att man har gemensamma möten någon gång ibland och berättar, eller pratar 

om olika syn på olika saker. Det skulle nog kunna leda till förbättringar och 

förståelse för varandras arbetsuppgifter också (Informant 2). 

En av informanterna ansåg att ”det är viktigt att man har tydliga riktlinjer i organisationen 

och att de implementeras på rätt sätt uppifrån, åtminstone på kvinsp nivå” (Informant 3).

   De förbättringar som informanterna tar upp är alla förutsättningar för att bra samverkan ska 

uppstå enligt Danermark (1999, 2000), Lindberg (2009) och Mallander (1998). Två av

informanterna säger att de vill ha mer tid för att ägna sig åt samverkan vilket Danermark 

(1999) säger att det behövs, samt att stress är negativt. En annan förbättring var även 

gemensamma träffar för att diskutera de olika synsätten de har och detta säger Danermark 

(2000) är en förutsättning för en lyckad samverkan samt att fortbildningar är väldigt viktigt 

för att uppnå en hög samverkan. Informant 2 nämner att detta skulle kunna leda till en högre 

förståelse för anstaltspersonalen och det tar Lindberg (2009) upp som en utav 

förutsättningarna.

Danermark (2000) säger att det i grunden är ledningens ansvar att se till att samverkan 

fungerar. Detta tar informant 3 upp och efterlyser mer tydliga riktlinjer för de arbetsformer 

som finns och implementering av de riktlinjerna för att kunna komma högre i nivån på 

samverkan. 

12 Diskussion

Enligt lag (§5 KvaL) ska frivård och anstalt samverka med varandra. Jag uppfattar det dock 

som att frivården behöver denna samverkan mer än vad anstalten gör, just av den anledning 

att frivården är samordnare av hela klientens verkställighet (Kriminalvården, 2009c). 

   En av informanterna säger just det att om frivården har en bra samverkan och har gjort en 

bra VSP tillsammans med anstalten har mycket av deras kommande arbete underlättats. Jag 
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kan därför tänka mig att anstalterna ser det mer som ett måste att kontakta frivården då de 

(förhoppningsvis) inte ser klienten mer efter de har blivit villkorligt frigivna. En av

informanterna utrycker att anstalterna ibland inte tänker längre än till tiden under själva

fängelsestraffet. När utredningar ska göras om utslussning och frigivningen ska förberedas 

får frivårdsinspektörerna därför inte den information eller det stöd från anstalten som de 

behöver för att kunna genomföra detta på ett bra sätt.   

12.1 Hur ser arbetsformerna ut?

Informanterna har berättat att kontakten med anstalten mest sker genom mail, men att det inte 

riktigt finns gemensamma rutiner om hur detta ska gå till, och att det är lite dåligt med 

kontakten. En förklaring till varför anstalten inte alltid hör av sig och att hela processen drar 

ut på tiden skulle kunna vara på grund av det som jag tidigare uttryckt, att anstalterna inte 

behöver denna kontakt. En av informanterna påpekar dock att även frivården är dåliga på att 

höra av sig, och det blir bättre när de har en konkret utredning att göra på grund av att de

måste höra av sig då. Detta skulle kunna uppfattas som att frivården speglas av anstalternas 

beteende; att anstalterna inte lägger ner mycket tid på att höra av sig så då gör frivården inte 

det heller, och som informant 3 säger; ”skiter de i oss, skiter vi i dem”

   Kontakten med anstalten skiljde sig inte mellan de båda frivårdskontoren men något de 

hade delade meningar om var om de skulle besöka anstalten eller inte. Samtliga på det ena 

frivårdskontoret tyckte att de behövde besöka anstalterna mer och att det skulla gynna dem i 

deras arbete, medan de på det andra frivårdskontoret inte alls tyckte att det skulle bidra till 

deras arbete. 

På det frivårdskontor där informanterna inte såg någon större anledning till anstaltsbesök

hade ledningen sagt att de inte skulle använda sig av denna arbetsform medan informanterna 

på det andra frivårdskontoret ansåg att det bara handlade om brist på tid. Danermark (2000) 

skriver att det är ledningen som ska föra samverkan framåt och att den som leder samverkan 

internt på arbetsplatsen måste vara någon som personalen litar på. Anledningen till att 

personalen på det ena frivårdskontoret inte vill besöka anstalter skulle därför kunna bero på 

att de litar på sin ledning och har blivit påverkad i ledningens riktning. 

   VSPn är något som samtliga informanter hade många tankar om. Det är runt VSPn som den 

mesta samverkan sker, och det är här många problem visar sig på grund av att arbetsformen

inte har blivit klart utformad innan den började användas. Utformningen gör att det är svårt 

att arbeta med den enligt informanterna och den tidigare forskningen (BRÅ-rapport 2000 & 
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2001) visar även att tidigare behandlingsplaner har haft samma problem; samverkan kring 

dem har varit dålig. 

   I regleringsbrevet för kriminalvården skulle kriminalvården år 2009 åtgärda bristerna som 

fanns i VSPn (Justitiedepartementet 2008:5), men några informanter tycker fortfarande att det

finns brister i den. De flesta informanter är dock mest irriterade över att de får olika 

anvisningar om hur de ska skriva den och en informant påpekar att den nu är bra utformad

och det viktigaste nu är att implementera riktlinjerna kring den. 

   Myndigheten vill att VSPn ska fungera och säger att den är grunden i hela arbetet med 

klienten (KVFS, 2008a:1) och har i början på året infört checklistor. Dessa checklistor är det 

dock ingen av informanterna som riktigt tycker om, men de fyller i dem för att de ska och för 

att det ska kunna redovisas. Jag uppfattar det som att VSPn och speciellt checklistorna ibland 

bara skrivs i för att de ska och inte för att det hjälper samverkan eller klienten någonting. 

   En av studierna från 2003 visade att det fanns skillnader i vad som togs upp från anstalt och 

från frivård i yttranden i utredningar om utslussningsåtgärder och att informationen om 

utslussningsåtgärderna skiljde sig mellan anstalt och frivård (BRÅ, 2003). En av 

informanterna säger att hon hade önskat prata med klienterna själv först så att det inte ska bli 

några missförstånd, vilket visar att det finns skillnader kvar även 2009. 

   Sammanfattningen av arbetsformerna blir att de allmänna råden och lagarna inte alltid följs; 

anstalten ska kontakta frivården när de får en ny klient (KVFS, 2008a:12), vilket ibland drar 

ut på tiden. Utredningar ska samverkas om (KVFS, 2008b §4), vilket inte alltid görs. VSPn 

ska fyllas i korrekt, snabbt och omprövas regelbundet (§6 KvaF, KVFS, 2008a), vilket inte 

alltid görs.

  Anledningen till detta skulle kunna vara att staten började åt fel håll i ambitionsnivån när de 

lagstiftade fram denna samverkan (Danermark, 2000). Staten började i den högsta 

ambitionsnivån genom att slå ihop kriminalvården till en myndighet, myndigheten utformade 

sedan nya arbetsformer, genom bland annat den nya VSPn, utan att fråga personalen. Enligt 

Danermark (2000, 2001), Lindberg (2009) och Mallander (1998) saknas det därför vissa 

förutsättningar som behövs för en god samverkan och det är kanske därför det ser det ut som 

det gör idag. 

12.2 Vilka attityder finns inom frivården?

Enligt Svensson (2001) är anstalt och frivård så olika varandra att även personalen har 

svårigheter att se likheter med de två olika verksamhetsgrenarna. Informanterna säger att det 

har blivit bättre sen frisop började 2006 (Ekbom et al. 2006). De tycker att frivården har fått 
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en mer given plats inom kriminalvården och detta har underlättat deras arbete men att 

personal inom kriminalvården fortfarande inte vet vad frivården gör för någonting. 

   Bondeson (1977) och Svensson (2001) beskriver att det finns olika synsätt inom 

kriminalvården som gör det svårt att få till en bra samverkan. Bondeson (1974, 1977) 

beskriver en spänning som uppstår mellan olika personalgrupper, men att det är svårt att 

förändra dessa attityder hos personalen. Hon fortsätter att förklara att organisationen försöker 

dölja dessa motsättningar.

   Som beskrivits i metoddiskussion blev resultatet tunt angående organisation och ledning

och detta skulle kunna tyda på att informanterna är lojala mot organisationen och att de anser 

det vara en obekväm fråga att diskutera, samt att de inte vill hänga ut annan personal. 

   Den nya kriminalvårdslagen kom 1974 där det lagstadgades att samverkan skulle finnas 

mellan de olika verksamhetsgrenarna (Bondeson, 1977). Detta är mer än 30 år sedan och de 

svårigheterna kring samverkan som Bondeson (1977) och Svensson (2001) beskriver finns 

fortfarande kvar. Informanterna säger ändå att sen frisop kom 2006 blev det extra tydligt att 

det var tvunget att finnas en samverkan (Kriminalvården, 2009d) och nu fyra år senare tycker

informanterna att det börjar gå framåt. 

   Danermark (1999) säger att bygga upp en samverkan måste få ta tid, men finns inte rätt 

förutsättningar stannar samverkan upp, eller avslutas helt. När lagen kom 1974 fanns inte de 

förutsättningarna som frisop och VSPn, vilket kan vara en anledning till att samverkan nu 

verkar gå framåt, men har stått stilla i många år. 

   Att ta reda på vilka synsätt som finns i de organisationer som ska samverka är en 

förutsättning för att en samverkan ska kunna fungera (Danermark, 2000) och även att 

förståelse, förtroende samt viljan att samverka ska finnas mellan organisationerna (Lindberg, 

2009). De attityder som jag uppfattar att informanterna ibland har mot anstalten visar dock 

inte på förståelse och förtroende; återigen som informant 5 säger ”skiter de i oss, skiter vi i 

dom”.

13 Avslutande kommentar

Mina egna förväntningar på resultatet var att det skulle synas fler samverkansproblem mellan 

anstalt och frivård, så på så sätt är jag positivt överraskad över det resultat jag har fått fram. 

Jag är dock förvånad över att det inte forskas mer om hur de tre olika verksamhetsgrenarna 

fungerar tillsammans. Jag avslutar därför med att föreslå större studier kring detta som kan



36

hitta orsaker till att det finns skillnader och sedan hitta lösningar. Då kanske 

återfallsstatistiken inte visar så stora siffror i framtiden.

   Utifrån det jag har upplevt under mitt uppsatsarbete tycker jag inte att det finns ett ”vi och 

dom tänkande”, men det är tyvärr inte ”vi tillsammans” heller!
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           Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
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Information inför intervju till Dig som arbetar inom frivården. 

Jag, Jenny Tälth, läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Växjö Universitet och ska 

under denna termin skriva en c-uppsats. Du har fått en förfrågan om Du vill vara en av mina 

informanter i denna uppsats. 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur personalen inom frivården arbetar med, samt ser på 

samarbetet med personalen på anstalterna. Därför hoppas jag att Du vill ställa upp och berätta 

om den informationen Du har kring detta ämne. 

Deltagandet är helt frivilligt och informationen från intervjun kommer att användas i mitt 

resultat. Du har rätt att delta anonymt och namn kommer inte att nämnas i uppsatsen. Du har 

även rätt att när som helst avbryta intervjun utan att behöva ange ett särskilt skäl till detta.  

För att få ihop ett material till denna uppsatsen har jag tänkt att intervjua 6-8 

frivårdsinspektörer. Intervjuerna kommer att spelas in för att undvika missförstånd och för att 

all information ska komma med, men om Du inte vill att intervjun ska spelas in accepterar jag 

det. Intervjun kommer sedan att skrivas ner på papper för att förenkla arbetet. Vill Du ha en 

kopia av detta går det att ordna, och om det är något Du inte vill att jag ska använda kommer 

jag inte att göra det. När uppsatsen är klar och godkänd kommer Du att få ta del av denna om 

Du så önskar. 

Om du har några frågor hör av Dig till mig!

Jenny Tälth

jtaso07@student.vxu.se

mob: 0737-321320
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Namn: Datum: 
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Frågor till c-uppsatsen.

Namn:

Utbildning: 

Yrkestitel:

Antal år inom organisationen:

Förklara lite om verkställighetsplanen, villkorlig frigivning och utslussning.

Hur tänker du kring samarbetet mellan personalen på frivård och anstalt?

Vilka samarbetsrutiner finns det?

Vilka arbetssätt finns det kring detta samarbete? 

Finns det lagar eller förordningar som styr detta samarbete?

Vad säger huvudkontoret om detta samarbete?

Hur tycker arbetsplatsen att man ska samarbete? 

Hur tycker personalen att man ska samarbete?

Ni har utbildning tillsammans med anstaltspersonal, hur går samtalen kring samarbete där?

Personalen inom anstalt och frivård har olika utbildningar. Något som påverkar?

Finns det två olika kulturer som man följer inom anstalt och frivård?

Har ni märkt hur klienterna tycker om detta samarbete? 

Tycker du att detta samarbete fungerar? 

Hur kan det bli bättre? 


