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Inledning 

Inom socialt arbete finns det många viktiga områden att arbeta mot. Ett av dessa områden är 

kriminalitet. I Sverige har vi ett straffsystem som bygger på att den som begått en brottslig 

handling, genom straffet också skall få den nödvändiga vård och det stöd som behövs för att 

personen skall kunna leva ett fungerande liv i samhället utan kriminalitet. Kriminaliteten i sig 

är ett socialt problem men det står oftast inte för sig själv. Missbruk, arbetslöshet, segregering 

m.m. brukar också vara kopplat till kriminellas tillvaro. Som socialarbetare kommer du tro-

ligtvis i kontakt med denna grupp människor oavsett vilket arbete du har och då från olika 

utgångspunkter beroende på vilket problem du arbetar mot, t.ex. psykiatrin, behandlingshem, 

arbetslöshet och dålig ekonomi på socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. Oavsett vilka pro-

blem som skall lösas kommer en avgörande faktor för hur resultatet ser ut, vara samarbetet 

mellan t.ex. de ovan nämnda aktörerna. Vi har valt att inrikta oss på frivårdsinspektörernas 

upplevelser av hur samarbetet fungerar och vilka faktorer som påverkar samarbetet.  

 

I rapporten används ett systemteoretiskt tankesätt vilket återkommer som bl.a. analytiskt verk-

tyg och förklaringsmodell. Ett väl fungerande samarbete ökar möjligheterna för att en klient 

skall lyckas återanpassa sig till samhället efter frigivning. Ett bra samarbete där alla inblanda-

de drar åt samma håll stärker en klient och är ett nytt friskt nätverk, genom detta minimeras 

också möjligheten för en klient att spela ut de olika organisationerna mot varandra. Det finns 

en mängd olika faktorer som kan leda till att ett samarbete inte fungerar, men gemensamt för 

alla tänkbara orsaker är att den frigivna klienten alltid är den som blir lidande och hans chan-

ser till ett vanligt liv minskar, därför är vår rapport viktig för socialt arbete. 

 

I juli i år satt 4 5001 personer i de svenska fängelserna. Efter att ha suttit i fängelse i Sverige 

blir man i normalfallet efter två tredjedelar av strafftiden villkorligt frigiven (VF). Villkoret 

med frigivningen är att man står under övervakning under den resterande strafftiden. Det är då 

frivården som sköter övervakningen. Frivården är den del av kriminalvården som handlägger 

straff som verkställs i frihet.  

De män och kvinnor som arbetar på frivården är frivårdsinspektörer och brukar ha socionom-

examen, juristexamen eller motsvarande som grundutbildning.  Det kan beslutas om att över-

vakningen efter villkorlig frigivning skall förlängas om skäl för detta föreligger, normalt 

                                                 

1 http://www.kriminalvarden.se/upload/statistik/ASK%202007/Asken_%2007_aug.pdf  2007-09-19 
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handlar det om övervakning ett år efter VF.  Frivårdsinspektörerna har inte bara hand om 

övervakning av villkorligt frigivna utan också andra arbetsuppgifter som ofta inkluderar sam-

arbeten med andra aktörer. Dessa samarbeten undersöks i denna rapport. 

 

 De gör bland annat personutredningar åt tingsrätten innan en person blir dömd, detta för att 

eventuellt straff skall vara anpassat till personen i fråga. Av de ca 13 000 klienter som fri-

vårdskontoren i Sverige administrerar är 4 800 personer villkorligt frigivna under övervakning 

(statistik från juli 2007)1.  

 

Det finns vissa faktorer som bör uppfyllas för att återfallsrisken för en frigiven person skall bli 

så låg som möjligt. Rydén-Lodi, Stattin och af Klintberg (2005) skriver i en forskningsrapport 

att de positiva faktorer för minskning av återfallsrisken är att personen har bostad, sysselsätt-

ning och försörjning. Ett bra nätverk är också en stödjande faktor för en nyss frigiven person. 

Finns inte dessa positiva faktorer är chansen stor att den frigivna personen snart begår krimi-

nella handlingar igen.  

 

I syfte att ge internerna på de svenska fängelserna bättre möjlighet att klara sig i samhället 

efter avtjänat straff arbetar kriminalvården och andra aktörer med olika metoder för att kunna 

förse personerna med positiva faktorer. Egen vilja och initiativ krävs av personerna själva för 

att klara av en återanpassning till samhället, för utan det är alla metoder verkningslösa. För att 

öka personens egen vilja och motivation till förändring används bl.a. metoden motiverande 

samtal (MI) inom kriminalvården. En annan metod för bättre frigivning är utsluss med hjälp 

av intensivövervakning (IÖV-utsluss). Det menas att en person mot slutet av fängelsestraffet 

kan få ha fotboja (en form av husarrest). Personen har då egen bostad och en sysselsättning. 

Denna metod har utökats så att även personer som tidigare saknat bostad och inkomst kan få 

utslussning. Kriminalvården står under straffets tid för kostnader såsom boende och uppehälle 

för att kommunen genom socialtjänsten tar över detta ansvar vid frigivning om inte personen 

kan klara av sin försörjning själv. 

 

 Enligt en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade 2007 har denna utsluss-

ningsåtgärd visat en klar minskning i återfallsrisken för de grupper som har fått genomgå ut-

slussningen. Det är frivårdsinspektörerna som administrerar utslussningsåtgärden. För att 

bland annat denna utslussningsmodell som nämns ovan ska fungera praktiskt och effektivt 

krävs samarbete mellan flera olika instanser.     
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Bakgrund 

Vid årsskiftet 2007-2008 börjar kriminalvården arbeta efter ett nytt direktiv. Från personut-

redningen skall också frivårdsinspektören vara med och planera tiden på anstalt, permissioner, 

och så vidare. Frivårdsinspektören skall då bli mer inbegripen i arbetet med klienten och ock-

så vara kontakten utåt. T.ex. vill man att lekmannaövervakare det vill säga en privatperson 

som fungerar som stöd och tillsynsman skall vara utsedd långt innan personen i fråga blir fri-

given. Vid frigivningsdagen skall det finnas en färdig utredning som tagit reda på vilka behov 

som behöver tillgodoses för klienten och vilken huvudman som skall ta hand om det, t.ex. 

socialtjänsten för försörjningsstöd.  För att detta skall fungera krävs goda samarbeten mellan 

de inblandade aktörerna, dessa aktörer kan till exempel vara socialtjänsten, arbetsförmedling-

en, försäkringskassan, psykiatrin öppenvården etc. 

 

Detta kommer innebära mer arbete för frivårdsinspektörerna men förhoppningsvis blir arbetet 

enklare ju närmare frigivning och övervakning man kommer. Detta ställer också krav på att 

samarbete och samverkan fungerar mellan frivårdsinspektörer och övriga aktörer både inom 

socialt arbete och inom samhället i övrigt fungerar. Samverkan och samarbete med aktörer i 

samhället finns ju självklart redan, utan det skulle inte arbetet som frivårdsinspektör vara möj-

ligt. Enligt normaliseringsprincipen som finns med i lagen om kriminalvård i anstalt, har alla 

dömda personer inom kriminalvården samma rätt till samhällsservice som andra medborgare. 

Detta betyder att kriminalvården som i detta fall i största utsträckning blir frivårdsinspektö-

rerna och t.ex. socialtjänsten måste kunna samarbeta för att uppfylla den intagnes rättigheter. 

Med dessa uppgifter som bakgrund blir det intressant att undersöka hur detta samarbete ter sig 

idag, framför allt se hur frivårdsinspektörerna upplever att det fungerar.  

 

Problemformulering  

På grund av rymningar och andra incidenter under senare tid, har debatten kring kriminalvår-

den tenderat att handla om säkrare anstalter, fler anstaltsplatser och inte fokuserat på behand-

lingsinnehåll eller utslussning. Mer energi tycks läggas på att hålla problem borta genom att 

hålla fler människor inlåsta. I budgetpropositionen för 20082 beräknas att det kommer krävas 

ca 2000 nya fängelseplatser fram till 2011 vilket skulle leda till ökande arbetsbelastning för 

sociala aktörer. Frivården har en nyckelroll i återanpassning av villkorligt frigivna där samar-

                                                 

2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/81/69/5f688e61.pdf  2007-12-06 
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bete med andra myndigheter, föreningar, privatpersoner och andra är ett viktigt arbetsredskap. 

Men hur fungerar då detta samarbete? 

 

 Samarbete i sig och de faktorer som styr detta är intressant också som verksam metod, och 

som alla metoder går de att utveckla. Information som kommer fram i denna uppsats kan ligga 

till grund för utredning eller forskning på hur man kan göra samarbete kring villkorligt frigiv-

na till en effektivare metod för att motverka återfall i brott, precis som forskning och utvärde-

ring drivs på andra metoder inom bland annat kriminalvården. Samarbete är inte bara intres-

sant ur ett kriminalvårdsperspektiv utan rör också i princip alla verksamheter där vi som per-

soner eller organisationer måste samarbeta. Vår förhoppning är att den information som fram-

kommer i denna rapport kan användas på fler områden än kriminalvård och frivård. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur frivårdsinspektörer upplever att samarbetet med 

andra myndigheter och aktörer i samhället fungerar i arbetet kring personer som avtjänat 

fängelsestraff. I syftet ingår också att utforska vilka faktorer som spelar in kring samarbetet.  

Frågeställningar: 

• Hur upplever frivårdsinspektörerna att samarbetet med andra myndigheter och aktörer 

i samhället fungerar i arbetet kring personer som avtjänat fängelsestraff? 

• Vilka faktorer spelar in för fungerande/ej fungerade samarbete? 
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Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som använt för datainsamling och analys. Kapitlet avhand-

lar också metodproblem, etiska överväganden och arbetes tillförlitlighet. 

Problemformuleringen är central i en forskningsprocess. Det är den som styr hur arbetet sedan 

skall se ut, vilka metoder som skall användas och vilken data som skall samlas in. (Halvorsen, 

1992).  

 

I denna studie är problemformuleringen grundad i egna erfarenheter kring kriminalvård men 

också i det rådande samhällsklimatet. Det personliga intresset hos författarna för återanpass-

ning av de aktuella individerna samt den samhällsdebatt som råder ledde till den problemfor-

mulering som nu är aktuell i studien. 

 

Datainsamling 

 För att nå syftet i denna studie har en enkät använts för att samla in forskningsdata.  Enkäten 

täcker in 22 olika tänkbara samarbetspartners och de 8 frågorna samt följdfrågor används på 

var och en av dessa partners.  I detta fall utgick vi från en systemteoretisk hypotes om hur 

samarbete fungerar när frågorna utformades och när vi sedan också skulle analysera de svar 

som kommit in. I det fall som avhandlas i denna studie, alltså frivårdsinspektörens samarbete 

med andra aktörer, har rapporten ett syfte med två tydliga frågeställningar. Utifrån vår teore-

tiska utgångspunkt samt den samlade kunskap eller förförståelse författarna har på området 

fokuseras specifikt på ett par faktorer och vilken påverkan de har för samarbetet.  

 

Till den första frågan hur fungerar samarbetet? Finns i enkäten frågor med ordinalskalor som 

respondenterna får besvara (Edling, Hedström 2002). Där får de rangordna hur de anser att 

samarbetet fungerar. För att sedan utforska faktorerna som ligger bakom fungerande/ej funge-

rande samarbete ställs frågor med ordinalskala, totalt kan dessa kvantitativa frågor ge 176 

svar per respondent.  I anslutning till de tre sista frågorna ställer vi också följdfrågor som är 

öppna för att djupare beskriva hur de specifika faktorerna i frågorna påverkar, här vid följd-

frågorna ges respondenten möjlighet att förklara sina svar och nämna andra variabler som 

påverkar men inte kan väljas i den kvantitativa delen (Halvorsen, 1992). 

 

 

Den sista frågan som ställs är en öppen fråga, detta för att undersöka om det enligt responden-

terna finns andra faktorer som spelar in och på vilket sätt (Edling, Hedström 2002). 
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I frivårdsinspektörens arbete ingår samarbete med många aktörer. Vi har valt att titta på varje 

aktör specifikt utifrån syftet, och därför använt få både fasta och öppna frågor för varje aktör. 

I vårt fall blir det en metodtriangulering. Argumenten för detta är att de kvantitativa data skall 

visa en helhetssyn över varför samarbetet med de andra aktörerna fungerar eller inte. Den 

kvalitativa delen är att frågorna öppnas upp för att påvisa eventuella faktorer eller förklaringar 

som påverkar samarbete och som utelämnats eller behöver vidare beskrivas från de kvantitati-

va data vi fått fram.  Detta ger oss en bra helhetsbild av samarbetet. Metoden är kvantitativ i 

sitt praktiska genomförande. Fördelen med fasta frågor är att de är lätta att besvara och de är 

också lätta att avkoda och analysera. Det blir också lättare i analysarbetet att göra jämförelser. 

I vårt fall blir det aktuellt att jämföra olika aktörer från olika områden med anledning av hur 

samarbetet med frivården fungerar och vilka faktorer som inverkar på samarbetet. Fördelen 

med att ha öppna frågor som komplement till de fasta i vår enkät är att de ger möjlighet till 

respondenterna att tillföra information som inte ryms inom de fasta frågorna (Halvorsen, 

1992).  

 

Enkäten gick ut till ett frivårdskontor där alla handläggare på kontoret ombes delta. Enkäten 

gick ut via e-post och svaren skickades också tillbaka via e-post. Fördelen med detta är fram-

för allt att det är tidseffektivt och att det sparar in på pappersåtgången. Frivårdsinspektörer 

arbetar precis som många andra idag uteslutande med datorer i sitt dagliga arbete, därför blir 

inte en enkät via e-post något tekniskt problem.  Ett frivårdskontor omfattar ofta ett större 

område där fler kommuner ingår, både tätort och landsbygd.  

Med tanke på ovan nämnda samt uppsatsens frågeställningar behöver valet av frivårdskontor 

inte göras utifrån någon urvalsmetod. Urvalet har inte någon inverkan på resultatet eftersom 

vi vill ta reda på upplevelser och inte kommer att göra någon jämförande studie.   

 

För att bestämma vilka aktörer som skall vara representerade i enkäten och studien har vi an-

vänt oss av vår egen erfarenhet, frivårdsinspektörer som deltagit med tips samt andra personer 

med anknytning till frivården och kriminalvården. Information har också hämtats från krimi-

nalvården via webbsida och informationsmaterial och publikationer. Vi har i studien försökt 

att inte utesluta någon aktör, möjlighet finns i enkäten att skriva in ytterligare aktörer om det 

är aktuellt. Det är inte säkert att alla aktörer har samarbete med samtliga respondenter varför 

det kan bli så att vissa aktörer som inte blir besvarade av samtliga respondenter. En nackdel 

kan vara att det är många aktörer som är aktuella. Det blir många olika områden för respon-
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denten att svara på och många aktörer att behandla vid resultat, redovisning och analys. Detta 

anser vi dock uppvägs av det intressanta i att få en helhetsbild av frivårdens samarbetspartners 

och kunna besvara vår frågeställning (Halvorsen, 1992).  

 

Genom att täcka in alla tänkbara områden kan vi urskilja en helhetsbild av frivårdsinspektö-

rernas samarbete med de andra aktörerna. Ett frivårdskontor av det slag vi undersöker har inte 

många anställda och antalet respondenter blir därav några. Detta anser vi uppvägs av det fak-

tum att undersökningen i sig är stor och att det inte ligger i syftet att ta fram personliga skill-

nader mellan frivårdsinspektörernas upplevelser.   

 

Etiska överväganden 

Enkäten har sammanställts och testas samt granskats av personer inom frivården innan vi 

skickade ut dem till våra respondenter via e-post. Detta har gjorts efter noggrant etiskt över-

vägande och precisering av frågorna. Frågorna har skrivits för att inte vara för svåra eller för 

personliga. Frågorna i undersökningen är allmänt ställda och pekar inte ut någon speciell per-

son utan behandlar olika aktörer som grupp. Vi tar i undersökningen inte reda på namn på 

respondenterna, heller inte kön eller ålder då det inte är av vikt i vår undersökning. Informa-

tion och data går inte att koppla till enskilda organisationer eller myndigheter på specifika 

platser.  

 

Vi kom fram till att de är försvarbart att ställa frågorna på formulär via e-post bl.a. anser vi att 

påverkan blir mindre än vid andra metoder som t.ex. pappersenkäter som delas ut. Nu kunde 

frågorna besvaras via datorn utan att någon annan person ser respondentens svar, vid valfri 

tidpunkt, dock fanns en tidsram.  

 En diskussion fördes även om respondenterna skulle svara sanningsenligt, genom att testa, 

omformulera och dela upp frågorna i mindre frågor och lämna utrymme för egna kommenta-

rer minimeras risken att någon inte skulle våga svara sanningsenligt. Genom att göra detta kan 

vi ändå få fram respondenternas upplevelser av samarbetet utan att bli för personliga i någon 

enstaka specifik fråga. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och även validiteten anser vi är hög på grund av flera faktorer. Bland annat är frå-

gorna i enkäten tydligt formulerade och har testats, ändrats samt testats igen på personer inom 

samma yrkesgrupp som våra respondenter. Alla frågor mäter samma sak ur olika perspektiv, 
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det vill säga upplevelser av samarbete. Genom att använda samma frågor, samma svarsalter-

nativ oavsett vilken samarbetspartner enkäten handlade om så ökar reliabiliteten. Då vi mäter 

upplevelser av samarbeten så är de svängningar och samband vi söker. Genom användandet 

av ordinalskalor finns möjligheten att välja det som beskriver respondentens upplevelser bäst. 

På detta sätt kan vi på ett noggrant och tillförlitligt sätt se och kartlägga samband mellan hur 

ofta respondenten har kontakt med de olika samarbetspartnerna samt upplevelsen av hur sam-

arbetet fungerar (DePoy, Gitlin 1999). 

 

 Det är dock viktigt att komma ihåg att reliabilitet bara kan finnas gradvis och alla mättekni-

ker innehåller slumpfel eller oförutsägbara fel. Begreppet reliabilitet utryckes således som 

förhållanden mellan variationer som omger det sanna värdet (Ibid) 

 

Validiteten, mäts det som avses att mäta?   Vi anser att detta görs då variablerna mäter person-

liga uppfattningar av något, respondentens svar är dennes egen upplevelse om samarbete. 

Frågorna har noggrant testas flera gånger och genom att ha flera frågor som mäter den person-

liga uppfattningen om samarbete kan vi se samband och mönster. Nackdelar med att ställa 

frågor om personliga upplevelser är att det inte finns några enhetliga mått på upplevelser och 

inte heller något objektivt accepterat mått på en godkänd validitetsnivå inom detta område  

Anonymiteten är viktig för validiteten, detta har säkerställts för respondenten på flera sätt, 

bland annat genom att respondenterna kan svara på enkäten vid vilken tidpunkt och ifrån vil-

ken dator som helst. Då de E-postar sina resultat direkt till oss, så är sannolikheten för att de 

skall svara sanningsenligt hög, efter diskussion kom vi fram till att denna metod var mest 

lämplig för denna rapport (DePoy, Gitlin 1999). 

 

Analysen av materialet 

I analysarbetet användes dataprogrammet SPSS för att kategorisera vårt råmaterial och kate-

gorisera data. I enkäten användes till största del ordinalskalor som mätinstrument för våra 

variabler som vi sedan för in i programmet. Det första steget är en fördelningsanalys, som 

sammantaget kallas råtabell. Från resultaten vi fått fram undersöker vi dels hur samarbetet 

fungerar men också vilka kopplingar som finns mellan bakomliggande faktorer och hur sam-

arbetet fungerar. Detta gör vi genom att ha alla frivårdsinspektörer som ett centralsystem, dvs. 

utgångspunkt, vid denna analys beskriver vi samarbetet sammantaget på en organisations/ 

gruppnivå. Sedan kan vi redogöra frivårdsinspektörens enskilda upplevelser, var för sig tittar 

vi på varje inspektörs enskilda svar om alla de olika organisationerna och analyserar arbetet 
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utifrån ett individualistiskt perspektiv. Utgångspunkten är då att varje enskild inspektör är ett 

system och var och en ut dennes samarbetspartner är ett subsystem. Analysen kommer att 

beskriva resultaten på både organisationsnivå och individnivå. Systematiskt tänkande är grun-

den i analysen för att mäta samspelet och upplevelserna. 

 

Genom att analysera på det sätt som beskrivs ovan kan vi se helheten inom frivården och ana-

lysera resultaten på en organisationsnivå.  Samtidigt kan vi analysera på en individnivå och se 

personliga egenskaper, avvikelser eller t.ex. se om någon som har mer eller mindre kontakt 

med andra organisationer upplever samarbetet som sämre eller bättre. Vid analysen är vi noga 

med att beskriva vilken nivå vi skriver om och det är även viktigt att komma ihåg att alla ana-

lyser innebär en förenkling av verkligheten (DePoy, Gitlin 1999). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk tankemodell använder vi systemteori. Begreppet systemteori används inom en 

rad olika discipliner t.ex. psykologi, sociologi, geografi och ekonomi. Någon enhetlig system-

teori finns egentligen inte utan det korrekta är att det alltid handlar om ett systemtänkande, en 

systemfilosofi där man ser och förstår hela systemet. Denna helhetsförståelse är viktig för att 

kunna analysera varje del i systemet samt se samband, mönster och orsak.  Betoningen ligger i 

att man söker samspelsmönster istället för att se enskilda delar isolerat (Olson, Petitt, 1999).  

 

Vid forskning inom vård och omsorg samt socialt arbete är det vanligt att man använder sy-

stemteori som analytiskt redskap, detta tankesätt hjälper oss att betrakta världen i sin helhet. I 

rapporten har vi dock begränsat oss betydligt (Ibid)  

 

Vi föreställer oss det sociala livet och organisationer som indelat i kategorier eller boxar som 

utbyter energi, i vårt fall är energi samma sak som information, kunskap, tjänster etc. Detta 

teoretiska tänkesätt underlättar förståelsen av det som händer vid samarbeten, både på individ 

och organisationsnivå inom vårt undersökningsområde. Fokuset är här och nu och på upple-

velserna frivårdinspektörerna har vid mätningstidpunkten (Lundahl, Öquist, 2002). 

 

Som kärna utgår vi ifrån att alla individer och institutioner utgör system. Dessa system rym-

mer subsystem det vill säga har system runt sig som påverkar dem och som de själva påver-

kar. Individen är således en del utav samhället och dess system samtidigt som individen i sig 

själv är ett system. Vi menar med den här teoretiska utgångspunkten att individer och hela 
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samhällen består av och är knutna till en mängd olika system. Dessa påverkar varandra genom 

interaktioner, input och output (Engdahl, 2001). 

 

 Ett systems gränser kan vara allt ifrån mycket stängda till vidöppna. Med teorin som tanke-

sätt kan man utläsa olika resultat av interaktionen mellan de olika systemen, det vill säga in-

teraktionen mellan frivårdsinspektörer och alla de andra undersökta aktörerna (Lundahl, 

Öquist 2002). 

 

Vi har således anpassat teorin till vår rapport och utgångspunkten är att frivårdsinspektörerna 

är centralsystemet, eller det så kallade kärnsystemet. En viktig poäng i detta systemtänkande 

är att man förstår det ömsesidiga beroendet mellan frivården och de andra organisationerna, 

både på organisationsnivå samt individnivå. Allting som händer i och runt dessa system på-

verkar allting runtomkring, det vill säga att ingen händelse är isolerad som sker utan tidigare 

eller framtida påverkan (Lundahl, Öquist 2002). 

 

Nyckelbegrepp inom teorin är ett systems gränser, grundregeln är att det alltid utväxlas mer 

energi inom systemet än över dess gränser. Med energi menar vi i denna rapport information, 

kunskap, tjänster etc. Andra nyckelord är genomflöde, detta beskriver hur energin kommer till 

användning. Med input beskriver vi hur energin t.ex. information kommer in i systemet och 

output är det som lämnar systemet dvs. resultatet. Återkoppling eller feedback, med dessa ord 

menar vi att energin (informationen) som når systemet som en följd av dess output, det vill 

säga frivårdsinspektörernas arbete och resultat. Feedbacken påverkar omgivningen samt det 

framtida arbetet. Feedbacken eller återflödet berättar således något om resultatet av utflödet 

(Payne, 2002). 

 

Reciprocitet eller ömsesidighet är en allmän grundregel som innebär att om en del av systemet 

förändras t.ex. personal slutar, ny företagspolicy, sämre budget eller förändrade regler, en 

sådan förändring kommer att påverka och därmed förändra andra delar. Inga förändringar sker 

utan att påverka andra delar, en slags ringar på vatten-effekt (Ibid). 

 

Tillståndet i ett centralsystemsystem definieras bland annat av dessa kännetecken. Det stabila 

tillståndet är när systemet via input av energi, i rapporten är detta information eller ärenden. 

Detta stabila tillstånd är när jämvikt uppnås, frivården eftersträvar att hålla jämvikt inom sitt 

system. Detta sker genom att input och output är relativt lika och detta är ett systems optimala 



11 

tillstånd, i rapporten är detta bl.a. genomströmningen av ärenden. Hur man än mäter något 

kommer det alltid att finnas variabler som utelämnas, det viktiga är att ha en skarp och tydlig 

avgränsning, vilket eftersträvats i rapporten (Engdahl, 2001). 

 

Genom att använda den här teorin som ett analytiskt verktyg kan vi i rapporten förklara varför 

samarbetet ser ut som det gör mellan frivården och alla deras samarbetspartners. Den stora 

fördelen med att använda detta tankesätt istället för någon annan teori, är att just denna teori 

rör helheter mer än detaljer. Den fokuserar inte på delar av individuellt eller socialt beteende, 

vilket de flesta allra andra teorier gör (Olson, Petitt, 1999). 

 

En annan stor fördel är att vi kan analysera i nivåer, t.ex. individuella egenskaper, förklara 

samt beskriva alla interaktioner som sker mellan människor både på individ- och på organisa-

tionsnivå, det vill säga relationerna mellan institutionerna. Tankesättet fungerar därför väldigt 

bra i denna rapport, några anpassningar och förtydliganden utav teorin har vi dock konstrue-

rat. Vi utgår ifrån att Frivården och dess personal är vår kärna, systemets centralpunkt eller 

centralsystem, alla andra institutioner och dess personal utgör olika subsystem. Genom att 

mäta hur interaktionerna ser ut, hur ofta samt hur frivårdsinspektörerna tycker att samarbetet 

mellan frivården och dess subsystem fungerar kan vi utläsa hur gränserna, mängden input, 

output och även hur feedbacken påverkar resultatet (Repstad, 1998). 

 

Resultatet, det vill säga frivårdsinspektörernas upplevelse om hur samarbetet är mellan dem 

och de andra institutionerna kan sedan analyseras med vårt teoretiska verktyg. En systemteo-

retisk förklaring kan således knyta resultatet till individ och organisationsnivå, vilket ingen 

annan teori kan. Kritiken mot denna teori är att den är för allmän, vilket den också kan vara 

men i vår rapport spetsar vi till teorin. Detta genom att vi har frivården som central kärna och 

huvudsystem, tydliga avgränsningar genom att vi bestämt innan vilka subsystem som skall 

vara med och mätas samt vilka frågor som skall ställas. Som förklaringsmodell är teorin väl 

anpassad för vår rapport, genom att studera frivården med detta tankesätt kan vi beskriva in-

teraktionen mellan systemen samt hur allt påverkar och hänger ihop. Detta kan göras på indi-

vid samt organisationsnivå. Den här förklaringsmodellen har tidigare används framgångsrikt 

för att förklara bland annat upplevelse eller uppfattning om något (Ibid). 

 

Eftersom det inte finns någon enhetlig strikt systemteori, utan istället är det ett sätt att se verk-

ligheten. Tanken är att man delar allting systematisk. Man kan använda denna systematiska 
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tanke som förklaringsmodell, för att t.ex. mäta upplevelser eller interaktioner systematiskt.  På 

grund av detta är de svårt att hänvisa till någon specifik vetenskapligt arbete. Varje artikel 

eller rapport som använder detta systematiska tankesätt anpassar alltid denna teori till sitt om-

råde och detta kan man urskilja inom all vetenskap som använder systemteori. Se t.ex  ar-

tikeln: New Directions in Systems Theory: Chaos and Complexity.  

 

I denna artikel har man utgått ifrån ett systematiskt tankesätt och de har anpassat teorin helt 

till sitt egna material med bland annat en ny oprövad metod.   

 

I artikeln The Role of Social Work in the Childhood Obesity Epidemic av Eliadis använder 

man systemteorin inom familjeterapi för att bl.a. beskriva ett nätverk och dess påverkan. Des-

sa två artiklar nämns för att tydliggöra hur bred och generell denna teoretiska utgångspunkt är 

och att alla som använder detta redskap anpassar alltid teorin till sitt egna material. I denna 

rapport har vi också använt och anpassat de delarna utav teorin på ett sätt som passar för den-

na rapport (Olson, Petitt, 1999). 

 

Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts har Rydén-Lodi, Stattin och af Klintberg (2005) gjort en rapport som 

behandlar positiva och negativa faktorer som påverkar risken för återfall i brott vid frigivning. 

De framhåller viktiga faktorer för att lyckas med en återanpassning i samhället och detta är 

direkt kopplat till hur olika huvudmän kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål. 

  

Den utredning som gjorts angående IÖV-utsluss av Marklund, Niméus och Wennerberg, 

(2005), som också nämnts ovan är ett bra exempel på en verksam metod för bättre återanpass-

ning av fängelsedömda. För att metoden skall kunna vara verksam krävs samarbete mellan 

olika aktörer för att få till stånd bostad, sysselsättning osv. för de personer som inte klarar av 

detta själva. Ledordet samarbete är något som återkommer regelbundet i utredningen. 

 

Thylefors och Persson (2003) har gjort en rapport som avhandlar motivations- och påverkans-

arbete i frivården. När frivårdsinspektörernas arbetssätt jämförs med aktuella forskningsrön 

och metoder framstår de som systematiska och evidensbaserade enligt författarna. De sam-

manfattar frivårdsinspektörernas arbete som behandlingsarbete som ryms inom det psykosoci-

ala behandlingsarbetet. Författarna ser visionen med frivårdens arbete vilket bl.a. går ut på att 
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möta upp klienterna och hjälpa dem till ett bättre liv, som realistiskt och på god väg till att 

förverkligas.  

 

Gemensamt för dessa nämnda rapporter är att de behandlar samma problemområde som den-

na rapport. Intressant är att de alla tre tar upp vikten av goda samarbeten, nätverk och uppfölj-

ningar, de diskuterar även motivation samt vilja. Dessa områden anses vara viktiga delar som 

spelar en stor roll huruvida en klient lyckas återanpassa sig till samhället eller återupptar kri-

minella aktiviteter igen. Vikten av ett gott samarbete beskrivs både på individnivå samt mel-

lan organisationer. 

 

Enkäten 

Brevet och enkäten som sändes ut såg ut som nedan. Till den bifogades en svarsmall inne-

hållande 22 tänkbara samarbetspartners. Vi har även sänt ut totalt tre påminnelser och ringt en 

gång. 

Frågor – Samarbete utifrån frivårdsinspektörens perspektiv. 

Vi heter John Karlquist och Fredrik Karlsson. Vi skriver en uppsats om samarbete kring vill-

korligt frigivna personer utifrån frivårdsinspektörens synvinkel. Syftet är att undersöka fri-

vårdsinspektörers upplevelser av olika former av samarbete. Uppsatsen är sista kursen på so-

cionomutbildningen vid Mittuniversitet i Östersund. 

Frågorna är uppdelade efter de olika myndigheter, föreningar, personer m.fl. som det kan bli 

aktuellt att ha någon form av samarbete med kring en person som är villkorligt frigiven.  

Är det någon samarbetspartner som saknas var då vänlig att tillfoga detta under övrigt. 

Fråga 1-7 är kortfrågor där ni endast svarar med ja eller nej (fråga 1) eller en siffra (fråga 2-7). 

Följdfrågorna på fråga 6 och 7 samt fråga 8 är öppna frågor där du får svara fritt. 

Om ni svarar nej på fråga nr. 1, gå vidare till nästa avdelning. 

 

Observera  vilken avdelning du svarar på. T.ex. kriminalvården och socialtjänsten är uppde-

lade i fler avdelningar! 

 

Under varje avdelning vill vi veta:  

 

1. Har du något samarbete med denna grupp? (ja eller nej) 

 

2. Hur anser du att samarbetet fungerar?  
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Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = dåligt och 5 = bra. 

 

3. Anser du att samarbetet är till nytta för klienten?  

Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = dåligt och 5 = bra. 

 

4. Anser du att samarbetet är till nytta för er myndighet?  

Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = dåligt och 5 = bra. 

 

5. Hur ofta har ni kontakt? 1 - någon gång per år, 2 - någon gång per halvår  - 3någon 

gång per månad, 4 – någon gång per vecka 5 – fler gånger per vecka 

 

6.  Hur mycket anser du att personliga relationer påverkar hur samarbetet fungerar? 

Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = lite  och 5 = mycket. 

 

På vilket sätt? 

 

7. Hur mycket anser du att normer och regler påverkar hur samarbetet fungerar? 

Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = lite  och 5 = mycket. 

 

På vilket sätt? 

 

8. Anser du att det finns någon annan faktor än dem två ovan som påverkar hur samarbe-

tet fungerar?  

Om ja, vilken/vilka? Och på vilket sätt? 
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Resultat 

Enkäten med alla aktörer finns i sin helhet som bilaga. Under den här rubriken redovisas en 

sammanfattning av dessa i olika teman. Enkäten har åtta frågor som appliceras på de 22 olika 

organisationer som frivårdsinspektörerna kan tänkas ha ett samarbete med. Varje respondent 

kan således lämna totalt 176 svar på de kvantitativa frågorna och 66 svar på de kvalitativa 

följdfrågorna. Detta innebär att respondenternas svar måste sammanfattas i denna resultatdel. 

Ett urval av de insamlade kvalitativa data avslutar denna resultatdel.  

 

Totalt har alla fyra heltidsanställda frivårdsinspektörer på ett frivårdskontor svarat. Då varje 

respondent kan lämna totalt 242 svar så anser vi att fyra respondenter räcker för att kunna 

urskilja mönster och konstatera hur samarbetena fungerar. För att göra resultatdelen smidig 

samt lätt att överblicka har vi sammanfört de olika aktörerna till sex olika temagrupper där 

anstalt, häkte och frivård sammanfattas under tema kriminalvård tex. Aktörerna har lagts in i 

de olika grupperna utefter gemensamma nämnare, som vi närmare redovisar  nedan. Till varje 

grupp finns en sammanfattande tabell. För att se frågorna och vad skattningsskalorna beskri-

ver se enkäten ovan. 
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Figur 1 

 

Figur 1. De första aktörerna som redovisas tillsammans är anstalt, häkten och andra frivårds-

kontor dvs hela kriminalvårdsmyndigheten i sig. Frågan hur upplevelserna av samarbeten med 

dessa aktörer fungerar har medelvärdet 3,25 vilket är strax över medel eller varken dåligt eller 
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bra. Respondenterna anser att dessa samarbeten är till nytta för klienten då medelvärdet på 

den frågan sammantaget är 4,33. Men det är även till nytta för myndigheten då medelvärdet 

på den frågan är 3,83. I genomsnitt har frivårdsinspektörerna kontakt med anstalt, häkten och 

andra frivårdskontor någon gång per månad. 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Hur fungerar 
Samarbetet?

Är samarbetet till 
nytta för klienten?

Är samarbetet till 
nytta för 

myndigheten?

Personliga 
relationer?

Regler och 
normer?

Socialtjänsten

 
Figur 2 

 

Figur 2. Samarbetet med socialtjänsten är nästa tema, de olika avdelningarna har slagits sam-

man för att visa socialtjänsten i stort. Medelvärdet för hur respondenterna tycker att samarbe-

tet fungerar med socialttjänsten är 3,58. Man har mest kontakt med missbruksavdelningen, 

någon gång per vecka. Kontaktsnittet för hela gruppen ligger på någon gång per månad.  

 

Detta samarbete upplevs främst vara till nytta för klienten då svaren vid frågan: är det till nyt-

ta för klienten gav medelvärde 3,91. Nyttan för myndigheten gav ett lägre snitt. Samarbetet 

med missbruksavdelningen ansågs vara till bäst nytta med ett snitt på 4,75 där 5 är högst på 

skalan. 

 

Det är tydligt att personliga relationer påverkar samarbetet mer i denna grupp än vad regler 

och normer gör.  
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Figur 3 

 

Figur 3. Polisen, kronofogdemyndigheten och åklagare, domstolar, samt advokater, redovisas 

tillsammans. Samarbete med dessa bildar här ett eget tema då vi anser att dessa aktörer  

i någon form är kontrollerande instanser. 

Upplevelsen av hur samarbetet fungerar med dessa är 3,2 och kontaktsnittet är 3,3 där 3 bety-

der någon gång per månad och 4 betyder någon gång per vecka. Kontakten är tätare med 

domstolar och åklagare än med polisen.   
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Figur 4 

 

Figur 4. Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och den öppna sjukvården bildar nästa tema. 

Värt att nämnas är att psykiatrin ej ingår då den redovisas som en egen grupp. Anledningen 

till denna grupps konstellation är att dessa aktörer kan ses tillsammans då alla är öppna offent-

liga aktörer. Alla respondenter har inte kontakt med dessa tre aktörer. Samarbetet här anses 
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vara lite sämre än det tidigare redovisade grupperna då medelvärdet är 2,86.  Endast en re-

spondent har kontakt med sjukvården regelbundet, det vill säga någon gång per månad. Kon-

takten med arbetsförmedlingen och försäkringskassan hamnar i snitt på 2,67 alltså mellan 

någon gång per halvår och någon gång per månad. 
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Figur 5 

 

Figur 5. Psykiatri, både öppen och sluten psykiatri redovisas tillsammans och här är det vikti-

gaste siffrorna att man upplever samarbetet som 3,14 på skalan vilket är strax över medel.  

Kontaktintensiteten är låg då genomsnittkontakten är 2,28 och 2 representerar som tidigare 

nämnts samarbete någon gång per halvår. Kontakten med den öppna psykiatrin anses vara till 

stor nytta för klienten då medelvärdet är 4,5. 
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Figur 6 
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Figur 6. De sista redovisade aktörernas resultat redovisas under temat privata aktörer. Här 

ingår behandlingshem, lekmannaövervakare, kyrkoförsamlingar, idrottsföreningar och ideella 

föreningar. Medelvärdet för upplevelsen för hur samarbetet fungerar är 3,47. I genomsnitt 

sker kontakten med dessa aktörer 3,00 vilket är någon gång per månad. Värt att påpekas är att 

stora skillnader finns inom denna grupp när det gäller hur samarbetet fungerar och när det 

gäller kontaktfrekvensen. Kyrkoförsamlingar samt lekmannaövervakare har båda höga snitt 

angående hur samarbetet fungerar och kontaktfrekvensen. Ett viktigt resultat i denna kategori 

är att samarbetet med alla dessa aktörer anses vara till en väldigt stor nytta för klienten då 

resultatet på den frågan ger 4,50 i snitt på frågan, är samarbetet till nytta för klienten. Nyttan 

för myndigheten ger även högre snitt, 4.70. 

 

Privata företag, Kris (Kriminellas revansch i samhället) och kategorin övriga aktörer redovi-

sas inte i resultatdelen då få respondenter haft samarbete med dessa. Färre än hälften har haft 

någon kontakt med dessa aktörer. När någon respondent haft kontakt med dessa så har det 

skett sporadiskt, det vill säga någon gång per år.   

 

Resultaten av enkätens kvalitativa del påvisade bland annat vikten av klienternas motivation 

och delaktighet i utslussningsarbetet, detta uppmärksammades av ett par av respondenterna. 

Här påpekades även vikten av personliga relationer för att samarbeten skall fungera bra. Des-

sa relationer och att man känner till kommunal verksamhet och hur den är organiserad kan 

ofta korta ner tiden för beslut. Frivårdsinspektörerna menar att dessa genvägar förbättrar upp-

levelsen av samarbetet. 

 

Frivårdsinspektörerna anser själva att samarbete är mycket viktigt i arbetet mot livsstilsför-

ändringar, en respondent säger: 

 

”Vi vet att förutsättningar för en bra frigivning är att samarbetet fungerar mellan myn-

digheterna. Vi sitter inne med olika typer kunskaper kring klienten. Det innebär att det 

kan planeras rätt saker tillsammans med klienten om vi samarbetar. Klientens delaktig-

het är avgörande, om denne är delaktig i hög grad fungerar samarbetet bättre. ” 

 

En annan respondent beskriver samarbetet med socialtjänsten på följande sätt: 
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”Samarbete med soc/klienten är A och O utifrån flera vinklar för att inte missförstånd 

ska uppstå på längre sikt. Behandlingsprocessen har större förutsättningar att bli bra 

om alla vet vad som gäller.” 

 

Den ovan nämnda beskrivningen passar ihop med en annan respondents beskrivning som på-

pekar att frivården och socialtjänsten måste samarbeta tätt för att öka möjligheterna till livs-

stilsförändringar. Detta för att bland annat stärka motivationen och se till att alla drar åt sam-

ma håll. Tätt samarbete innebär att risken att klienter spelar ut de olika aktörerna mot var-

andra minimeras.  Det beskriver även att en viktig faktor för att en klient inte skall återfalla i 

kriminalitet är att hitta en sysselsättning. Ett bra samarbete med andra aktörer kan underlätta 

även detta. Det sista som tas upp är vikten av klientens delaktighet, delaktighet återkommer 

hos flera respondenter. 

 

Analys 

En systemteoretisk första slutsats kopplad till resultatet är att samarbetet fungerar bättre ju 

oftare man har kontakt  och att samarbetet anses vara sämre när kontakten sker mer sällan. 

Det skulle kunna gå att dra slutsatsen att de samarbetar oftare på grund av att de tycker just 

den aktören är bra eller att det samarbetet fungerar speciellt bra. Men samarbetet med många 

av aktörerna bygger på klientens behov eller på den lagstiftning som styr arbetet. Detta gör att 

frivårdsinspektörerna i många fall inte kan välja med vem man vill samarbeta. Den systemteo-

retiska generella regeln som säger att en organisation fungerar bäst med öppna gränser, det 

vill säga regeln om god och öppen kommunikation mellan aktörerna stärks i denna rapport.  

Slutsatsen angående interaktionen mellan frivårdsinspektörerna och de andra aktörerna är 

således att ju tätare kommunikation mellan dessa sker, desto mer ökar upplevelserna att sam-

arbetet fungerar bra. Detta gäller både på den personliga nivån individerna emellan samt på 

det organisatoriska planet och är helt i linje med den systemteoretiska modellen. Denna tolk-

ning gäller för frivårdsinspektörernas samarbete med samtliga andra aktörer, detta resultat 

varierar givetvis i styrka beroende på vilken aktör som granskas. 

 

Vidare upplevs personliga relationer som viktig för att samarbetet skall fungera bra. Regler 

och normer har inte lika stor inverkan på samarbetet som de personliga relationerna. 

 

På den individuella nivån kan vi se att det inte finns någon respondent som är negativ till alla 

samarbetspartnerna, istället kan vi utgå ifrån att alla frivårdinspektörer är inställda på att ett 
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gott samarbete är viktig för resultatet.  I den kvalitativa delen påpekas detta också och alla 

respondenter jobbar för att klienten skall lyckas med en livsstilsförändring. 

 

I denna rapport kan vi inte utläsa hur feedback eller återkopplingen med säkerhet fungerar. 

Dock kan en slutsats dras utifrån att respondenterna anser att samarbetet fungerar bra med 

t.ex. andra frivårdskontor, missbruksvården, socialtjänsten, den öppna psykiatrin och kyrkan 

samt några fler aktörer. 

 

 In och output, genomströmningen av ärenden samt feedback vid samarbetet med dessa aktö-

rer är bra. Gränserna är således öppna. Denna slutsats dras utifrån det systematiska tankesätt 

som säger att i en organisation (system) som de olika individerna upplever som väl fungeran-

de, måste en fungerande feedback finnas. Detta då feedbacken är responsen som individerna 

får på sitt arbete. Frivårdsinspektörernas organisation är således dynamisk, det vill säga orga-

nisationen är i ständig rörelse på grund av tillströmningen av resultat, det vill säga feedback. 

Den teoretiska modellen menar att om in och output, genomströmningen samt feedback inte 

skulle ha fungerat skulle frivårdsinspektörerna ansett att samarbetet inte fungerade bra (Rep-

stad, 1998). 

 

En bra arbetsplats där individerna anser att samarbetet fungerar kräver bland annat bekräftelse 

regelbundet som förklarar vad det tidigare arbetet gett för resultat.  Således kan inte en funge-

rande organisation ha en dålig feedback. Resultatet visar att feedbacken är bra då siffrorna är 

höga i det flesta frågorna angående hur samarbetena går, detta kan vi applicera både på den 

organisatoriska nivån samt på individnivån.  I en sådan här organisation finns grunden för att 

en klient skall bli motiverad samt lyckas med en livsstilsförändring (Payne, 2002). 

 

Sambandet mellan täta kontakter organisationer emellan och bra samarbete är tydlig. Kort 

sagt, ju oftare och tätare organisationer samarbetar desto bättre anser man att samarbetet fun-

gerar. Detta är en av de viktigaste slutsatserna i denna rapport och har tidigare påpekats. Det 

är även en av grunderna i det systematiska tankesättet som menar att slutna gränser är negativt 

och den perfekta modellen är ett system med lagom öppna gränser. Vi anser att det undersökta 

frivårdskontoret har lagom öppna gränser i relationen till många av de andra aktörerna (Ibid). 

 

Grunden för allt mänskligt handlande är att individen söker en mening och människan handlar 

i det sociala samspelet efter det som anses vara mest ändamålsenligt. Denna symboliska inte-
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raktionism formas av sociala relationer eller individens tidigare sociala interaktioner. Det vill 

säga tidigare erfarenheter av samarbetet bestämmer hur samarbeten kommer att fungera i 

framtiden. Genom att frivårdsinspektörerna får bekräftelse på att de gör ett bra jobb, att sam-

arbeten fungerar och att klienter lyckas genomföra livsstilsförändringar skapas positiva erfa-

renheter. När frivården fungerar på detta sätt förbättras möjligheterna när det gäller samarbete 

inför framtiden (Lundahl, Öquist 2002). 

 Med detta systematiska tankesätt beskriver vi hur det framtida samarbetet troligen kommer 

att se ut. Det som påverkar är bland annat bra feedback, t.ex. uppmuntran och bekräftelse, 

eller en klients benägenhet till förändring. Öppna gränser med täta samarbeten påverkar ock-

så.  Då samarbetet i denna rapport anses fungera ganska bra med många aktörer, finns en bra 

grund för att framtida samarbeten skall kunna fungera ännu bättre (Repstad, 1998).  

 

Slutsatsen i analysen blir på individnivån att resultatet från dessa enkäter beror på frivårdsin-

spektörernas tidigare arbete i form av input, output samt feedback. Vi anser att resultatet av 

frivårdsinspektörernas dagliga arbete är mycket viktigt för det framtida arbetet. Vår analys 

menar att det positiva upplevelserna av samarbetet med många av aktörerna beror på bland 

annat den tidigare feedbacken i form av resultat, de vill säga den positiva responsen på deras 

tidigare samarbeten. Detta systematiska analyserande menar att hur det framtida samarbetet 

med respektive aktör blir beror på de nuvarande upplevelserna av samarbetet och resultaten 

idag. Bra täta samarbeten och tidigare lyckade livsstilsförändringar ger frivårdsinspektörerna 

motivation och mening till ett framtida tätt och bra samarbete med alla aktörer. Gränserna är 

lagom öppna och samarbetena fungerar tillfredställande med många aktörer. Slutsatsen här 

blir alltså att samarbetet med främst t.ex. missbruksvården, socialtjänsten, kyrkoförsamlingar 

samt några till i framtiden troligen kommer vara väl fungerande och på grund av detta kan 

även motivation och mening öka till de andra samarbetspartnerna.  Detta kan i sin tur leda till 

ett bättre samarbete med de andra aktörerna (Ibid). 

 

Denna analys och förklaringsmodell är förenklad till att enbart analysera ur ett systemteore-

tiskt perspektiv, den tar upp input, output, gränser och feedback. Det är dock mycket viktigt 

att komma ihåg att bra eller dåliga samarbeten är mycket mer komplexa och påverkas av en 

mängd andra faktorer. Men som vi nämnde i inledningen kan man aldrig ta med alla variabler 

i en undersökning så resultatet är giltigt utifrån vårt syfte och avgränsning (Lundahl, Öquist 

2002). 
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Diskussion 

Vi skrev i bakgrunden att antalet personer som sitter i svenska fängelser ökat under senare år 

och beräknas fortsätta öka. Detta faktum kommer att ställa allt högre krav på kriminalvården 

och övriga aktörer som samarbetar kring frigivningen. Resultatet i rapporten visar att täta 

samarbeten ofta går hand i hand med goda relationer vilket ligger helt i linje med den teore-

tiska modell vi valt att använda. Det vill säga, att ju öppnare ett system är över sina gränser 

med täta interaktioner desto bättre upplevs samarbetet vara. Vikten av att ha goda nätverk 

både på organisationsnivå och mellan individerna inom de olika organisationerna styrks med 

resultaten av denna rapport.  

 

God uppföljning och stöttande nätverk är positiva medan missbruk, dålig motivation eller låg 

delaktighet är negativa faktorer för personer som skall bryta med en kriminell livsstil. Vilket 

är styrkt av bland annat tidigare forskning och som också visar sig i resultatet av denna rap-

port. Slutsatsen är att ett nära samarbete med berörda aktörer i kombination med täta klient-

kontakter samt uppföljning är ett stort stöd för klienten. De samarbetande myndighetsperso-

nerna och aktörerna blir ett nytt friskt nätverk.  Dessa resultat skall inte förringas på grund av 

dess eventuella självklarhet utan ska snarare ses som ett bevis för att existerande tankegångar 

är rätt.  

 

Det är inte lätt att komma tillbaka ut i samhället om man har varit absolut isolerad och dessut-

om inte har behövt bry sig om att skaffa varken mat eller bostad. Efter frigivningen står indi-

viden på egna fötter och måste återigen se till att skaffa försörjning och bostad och detta är ett 

stort steg. Därför behövs bättre processer vid frigivningen och bra samarbeten mellan alla 

aktörer är en av de viktigaste punkterna. Vår rapport visar att ett samarbete som fungerar krä-

ver täta och goda relationer. Detta är särskilt viktigt idag när kriminalvården startat ett nytt 

sätt att arbeta på där frivårdsinspektören skall vara inbegripen i en persons hela fängelsestraff. 

För att inte trycket skall bli för stort på de redan existerande frivårdsinspektörerna behövs det 

mer resurser i form av personal och tid för samarbeten.  Det krävs också tid att arbeta med de 

intagna en och en för att de skall få motivation, känna stöd och få tillgång till nya nätverk. 

Detta behövs för att starta en process som kan vara till gagn för den intagne, då den frigivnes 

strävan att återanpassa sig till samhället måste fångas upp i tid. En klients motivation är en 

grundförutsättning och genom täta samarbeten rakt igenom hela klientens nya nätverk ökar 

chanserna för denne att lämna sin tidigare kriminella tillvaro.  
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Den kvalitativa delen gav främst insikt i vikten av klientens delaktighet och motivation samt 

att det krävs ett gott samarbete för att ett förändringsarbete skall vara fungerande, men en kli-

ents vilja och motivation måste ses som en första grundförutsättning för att en förändring skall 

kunna genomföras. Motiverande samtal kan vara en bra början, men det kan även vara verk-

ningslöst att försöka förändra någon som inte vill, någon mätbar effekt ses inte omedelbart 

dock kan det så ett frö som börjar gro i framtiden.  

 

Frivården och deras samarbetspartners gör ett viktigt arbete men vi tror även att vi måste för-

ändra vår samhällsstruktur för att vi på ett effektivt sätt skall kunna återanpassa tidigare döm-

da, och i längden skapa trygghet för alla. Det blir inte ett bättre samhälle om de personer som 

försöker byta liv inte får någon chans utan stämplas som kriminella utan chans till förändring. 

Då går de snabbt tillbaka till sitt gamla liv igen. Vår slutsatts blir att det behövs mer forskning 

på området livsstilsförändringar eller återfall i brott. Det behövs även fler verksamheter som 

bygger upp kontakter mellan intagna som isolerats från samhället och samhällets aktörer och 

medborgare. Det bästa vapnet mot fördomar är trots allt kunskap, och den får vi genom att 

fortsätta med forskning. Öppna upp organisationerna, gemensamma plattformer och täta sam-

arbeten. Ett viktigt område att undersöka och eventuellt också arbeta med är huruvida samhäl-

lets strukturer tillåter ex-kriminella att komma tillbaka som fullvärdiga medborgare.  

 

En slutsats vi drar utifrån rapporten är att goda samarbeten är en grundsten för att återanpassa 

klienter, men många andra delar måste också finnas, t.ex. motiverande samtal för att stärka 

motivation, delaktighet, långa uppföljningar osv. 

I inledningen beskrivs IÖV-utsluss som är en metod för en bättre utslussning från isoleringen 

i fängelset till ett liv i det fria. Detta sker med hjälp av fotboja. Enligt den rapport Brå lagt 

fram gav denna metod av utslussning ett gott resultat på återfallsriken hos de undersökta. Ef-

tersom denna metod bygger på samarbete mellan flera olika aktörer som är representerade i 

denna rapport är Brå:s resultat intressant. Den tyder på ett bra samarbete mellan aktörer både 

inom kriminalvården men också i övriga samhället. Utan ett fungerande samarbete utifrån vår 

resultatanalys hade troligtvis metoden inte fått det goda resultat den nu uppvisat. 

 

 

 

Författarna anser att denna rapport tydligt svarar på det uppställda syftet: 
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Hur upplever frivårdsinspektörerna att samarbetet med andra myndigheter och aktörer i sam-

hället fungerar i arbetet kring personer som avtjänat fängelsestraff?  

Vilka faktorer spelar in för fungerande/ej fungerade samarbete? 

 

Resultatet visade att de upplever att samarbetet fungerar ganska bra. Dock är det en ganska 

stor variation beroende på vilken samarbetspartner som studeras. Även intensiteten i samarbe-

tet spelar roll, ju oftare man har kontakt med den andra aktören desto bättre tycker frivårdsin-

spektörerna att samarbetet fungerar. De faktorer som påverkar hur samarbetet fungerar varie-

rar också som sagt. Ju oftare samarbete finns desto viktigare är personliga relationer medan 

regler och normer är mer viktiga när samarbetet inte sker så ofta. 

 

En klients delaktighet och motivation beskrivs också som en avgörande faktor på resultatet. 

Utifrån svaren kan man konstatera att tidigare resultat påverkar det nuvarande samarbetet i 

form av feedback. Den kvalitativa delen gav bland annat oss insikten att personliga relationer 

och förståelse för t.ex. en beslutsväg inom olika organisationer är viktig, detta för att kunna 

påskynda beslut och stärka samarbeten. Täta samarbeten är viktiga för att minska risken för 

att en klient lyckas spela ut personal från två olika organisationer mot varandra. Alla frivårds-

inspektörer som svarade anser att nyckeln till framgång inom förändringsarbete är samarbete 

mellan organisationerna och goda personliga relationer.   

 

Inför framtiden skulle en tänkbar insats som denna rapport ger stöd för vara t.ex. gemensam-

ma aktiviteter. Med detta menar vi att aktörerna t.ex. socialtjänst, polis, häktespersonal eller 

frivårdspersonal kan samordna insatser som till exempel vidareutbildning och liknande. Troli-

gen köper respektive aktör in utbildningar till sin egen personal utan att se vad deras samar-

betspartners köper in för utbildningar. Genom att samverka och utbilda sig tillsammans skulle 

relationerna kunna förbättras och det organisatoriska nätverket blir förstärkt, men även rela-

tionerna på individnivån förbättras. Det behöver inte bara handla om utbildningar utan kan 

handla om andra insatser också. Det viktiga är att stärka relationerna och minska avstånden 

mellan varandra. Att detta inte görs i större utsträckning idag beror troligtvis mycket på revir-

tänkande och att många är rädda om sin egen plånbok. Men i många fall handlar det ändå om 

offentliga aktörer och det är samma kassakista pengarna kommer ifrån från början. Dessutom 

behöver inte allt man gör kosta dyra pengar heller. 
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Rapportens styrkor är att den kombinerar de breda resultat angående hur samarbetet fungerar 

med olika aktörer, samt de resultat som rör faktorer som påverkar samarbete mer generellt. 

Det kvantitativa upplägget på datainsamlingen gjorde det möjligt att kunna studera det stora 

antal aktörer som vi gör i rapporten. Det har också inneburit ett effektivt sätt att analysera och 

presentera de data vi fått fram. Rapportens svaghet kan vara de få respondenter som är med. 

Men som vi tidigare skrivit utgör dock de respondenter som är med i rapporten de heltidsan-

ställda på ett frivårdskontor. Och respondenterna samarbetar med olika aktörer från olika 

kommuner vilket gör att vi får ett brett spektra av aktörer. Med hjälp av kunniga personer 

inom området och med hjälp av den teoretiska utgångspunkt vi valde togs frågorna fram till 

enkäten för att frågorna skulle vara relevanta för rapporten. 

 

Själva rapporten och studien som gjorts är en första undersökning av många aktörer vilka fri-

vården har kontakt och samarbete med. Det resultat som tagits fram är representativt för det 

frivårdskontor vi tillfrågat i denna rapport.  

 

Fortsatt forskning utifrån denna rapport och det syfte vi haft kan vara att undersöka mer speci-

fikt samarbetet med en speciell aktör. En annan fortsättningsstudie utifrån denna rapport skul-

le kunna undersöka hur stor påverkan klientens sociala status och grupptillhörighet har för 

chansen till livsstilsförändringar. Forskningsområdena är många och alla lika intressanta och 

viktiga för det framtida kriminalvårdsarbetet. Sammanfattningen blir att all ny kunskap be-

hövs och denna rapport är del av den nya kunskapen.   

 

Framtida forskningsfrågor kan vara: 

 

Vad ökar eller minskar klientens motivation till förändring?  

Hur ser samhället och arbetsgivare på personer som varit kriminella? 

 

Denna rapport är viktig ur ett samhällsperspektiv och är en bra grund för att påvisa vikten av 

bra relationer mellan olika samhällsaktörer. Dessa relationer bör vårdas och kräver att man 

har en tät och regelbunden kontakt. Detta systemtänkande får stort utrymme och stöd i resulta-

tet i denna rapport. 
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Bilaga 1 

Frågor – Samarbete utifrån frivårdsinspektörens perspektiv. 

Vi heter John Karlquist och Fredrik Karlsson. Vi skriver en uppsats om samarbete kring vill-

korligt frigivna personer utifrån frivårdsinspektörens synvinkel. Syftet är att undersöka fri-

vårdsinspektörers upplevelser av olika former av samarbete. Uppsatsen är sista kursen på so-

cionomutbildningen vid Mittuniversitet i Östersund. 

Frågorna är uppdelade efter de olika myndigheter, föreningar, personer m.fl. som det kan bli 

aktuellt att ha någon form av samarbete med kring en person som är villkorligt frigiven.  

Är det någon samarbetspartner som saknas var då vänlig att tillfoga detta under övrigt. 

 

Fråga 1-7 är kortfrågor där ni endast svarar med ja eller nej (fråga 1) eller en siffra (fråga 2-7). 

Följdfrågorna på fråga 6 och 7 samt fråga 8 är öppna frågor där du får svara fritt. 

 

Om ni svarar nej på fråga nr. 1, gå vidare till nästa avdelning. 

 

Observera  vilken avdelning du svarar på. T.ex. kriminalvården och socialtjänsten är uppde-

lade i fler avdelningar! 

 

Under varje avdelning vill vi veta:  

1. Har du något samarbete med denna grupp? (ja eller nej) 

 

2. Hur anser du att samarbetet fungerar?  

Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = dåligt och 5 = bra. 

 

3. Anser du att samarbetet är till nytta för klienten?  

Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = dåligt och 5 = bra. 

 

4. Anser du att samarbetet är till nytta för er myndighet?  

Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = dåligt och 5 = bra. 

 

5. Hur ofta har ni kontakt? 1 - någon gång per år, 2 - någon gång per halvår  - 3någon 

gång per månad, 4 – någon gång per vecka 5 – fler gånger per vecka 

 

6.  Hur mycket anser du att personliga relationer påverkar hur samarbetet fungerar? 
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Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = lite  och 5 = mycket. 

 

På vilket sätt? 

 

7. Hur mycket anser du att normer och regler påverkar hur samarbetet fungerar? 

Uppskatta på en skala 1-5 där 1 = lite  och 5 = mycket. 

 

På vilket sätt? 

 

8. Anser du att det finns någon annan faktor än dem två ovan som påverkar hur samarbe-

tet fungerar?  

Om ja, vilken/vilka? Och på vilket sätt? 

 

 

Myndigheter: 

• Kriminalvården i övrigt 

o Anstalt 

o Häkte 

o Andra frivårdskontor 

• Socialtjänsten 

o Missbruksvården 

o Försörjningsstöd 

o Andra enheter (socialtjänsten) 

• Polisen 

• Kronofogdemyndigheten 

• Försäkringskassan 

• Arbetsförmedlingen 

• Sjukvården 

• Psykiatri 

o Öppenvård 

o Sluten (psykiatri) 

• Åklagare, domstolar, advokater 
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Företag 

• Företag som ger sysselsättning 

• Behandlingshem 

• Privatpersoner 

o Lekmannaövervakare 

Organisationer/ Föreningar 

• Kyrkoförsamlingar 

• Kris 

• Idrottsföreningar 

• Ideella föreningar  

• Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


