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Förord 

Jag vill ge ett stort tack till samtliga informanter som ställt upp med engagemang, delaktig-

het och sin tid för att medverka i min studie. Utan eran delaktighet och erat trevliga bemö-

tande skulle studien inte ha varit möjlig. Vidare vill jag tacka Ulf Hedberg inom Frivården 

för att han tog sig tid och träffade mig för att diskuterade frågor kring Frivården och bidragit 

med information som varit till stor nytta i uppsatsens research. Min handledare Leif Berg-

lund som ställt upp och varit en bidragande del i arbetet och som med ett gott engagemang 

gett mig konstruktiv och professionell feedback vilket i sin tur fört mitt arbete framåt. Vidare 

vill jag även ge ett tack till Marlene Kalla och Kicki Benerdal för er korrekturläsning. 

 

Sist men inte minst vill jag ge ett jättestort tack till bibliotekarierna på Luleå tekniska univer-

sitets bibliotek. Alltså, hur orkar ni med alla frågor? Ni är ovärderliga när det gäller att ta sig 

igenom en teoretiskt arbetsam process. 

 

    Robert Pettersson, Luleå den 10/6-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose of this study has been to describe, analyze and explain what the situation of the 

laymen monitors looks like as regards their assignment as layman monitor for the Probation. 

The study will describe the function of the laymen monitors and try to get an idea of how the 

monitors look upon probation and how it works in practice. This paper is a qualitative study 

which has an inductive start and a hermeneutic approach. Interviews are conducted with 

four laymen within the probation service associated to the District of Norrbotten in Sweden. 

The grounds given for the selection are that, since supervisors all over Sweden work using 

the same conditions, they could have been selected from any location as the starting point in 

probation is the same regardless of location in Sweden. The empirical material shows a wide 

variation between how the laymen look upon their situation and the assignments they have. 

The analysis was based on three themes: interpretation of the mission, support, communica-

tion and momentum behind the mission which are based in the question of the essay. It is 

found that both the mission and its interpretation itself are important but also that time is 

essential both for laymen monitors and probation inspectors. The fact that time cannot be 

changed is in itself not a paradigm, neither is structure and organization of itself. Specifically 

for the mission that overseers of the probation service monitors have would a contributing 

cause of mission interpretation from the Laymen monitors be a written agreement. All to-

gether a kind of agreement which clarifies the mission would, to some extent, help inspectors 

to follow up and continuity in the mission. In what way the Probation service wants to use 

this information (the black box) or the knowledge the Laymen monitors have requires 

further studies in this area since it is invariably in relation to the fee given in case the mission 

for the Laymen monitors extended 
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Sammanfattning  

Denna studie har haft som syfte att beskriva, analysera och förklara hur lekmannaöverva-

karna situation ser ut när det gäller deras uppdrag som lekmannaövervakare åt Frivården. 

Studien skall beskriva lekmannaövervakarens roll samt försöka få en bild av hur övervakar-

na ser på skyddstillsynen och hur det fungerar i praktiken. Studien är kvalitativ med en in-

duktiv ansats samt ett hermeneutiskt förhållningssätt. Intervjuerna är gjorda med fyra lek-

mannaövervakare tillhörande Norrbottens distrikt inom Frivården. Urval motiveras med att 

eftersom övervakarna arbetar utifrån samma förutsättningar över hela landet så skulle de 

kunnat egentligen väljas från vilken ort som helst eftersom utgångspunkten inom Frivården 

är densamme oavsett ort i Sverige. Det empiriska material visar på en stor variation mellan 

hur lekmannaövervakarna ser på sin situation och de uppdrag de har. Analysen är gjord 

utifrån tre teman: Tolkningen av uppdraget, stöd och kommunikation och drivkraften bak-

om uppdraget vilka grundar sig i uppsatsens frågeställning. Det framkommer dels att upp-

draget och dess tolkning i sig är viktigt men även att tiden spelar en central roll både för 

övervakare och frivårds inspektörer. Att tiden inte går att ändra är i sig inget paradigm och 

inte heller struktur och organisation därav specifikt för uppdraget som övervakarna har åt 

Frivården skulle en bidragande orsak till uppdragets tolkning från övervakarna vara en 

skriftlig överenskommelse. Sammantaget skulle ett sorts avtal som förtydligar uppdraget 

även i viss mån hjälper inspektörerna till uppföljning och kontinuitet i uppdraget. Hur Fri-

vården sedan vill använda sig av den information eller den kunskap övervakarna besitter 

krävs det vidare studier inom området eftersom det ställs oundvikligen i relation till arvodet 

ifall uppdraget utökas för övervakarna. 
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”Fängelse fortsätter, på dem som anförtrotts, 

ett arbete påbörjats på annat håll, 

vilket hela samhället bedriver på varje enskild, 

genom otaliga mekanismer av disciplin.” 

 

                                 Michel Foucault (1926-1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

Inledning .......................................................................................................................................... 1 

Syfte .................................................................................................................................................. 4 

Frågeställning ................................................................................................................................. 4 

Avgränsningar ................................................................................................................................ 6 

Bakgrund .......................................................................................................................................... 7 

Kriminalvården ............................................................................................................................... 7 

Beskrivning av rättskedjan ........................................................................................................... 11 

Frivården ...................................................................................................................................... 12 

Frivårdsinspektören ..................................................................................................................... 15 

Lekmannaövervakaren ................................................................................................................. 15 

Uppdraget .................................................................................................................................... 17 

Lekmannaövervakaren i praktiken ............................................................................................... 17 

Definition av begrepp ................................................................................................................... 20 

Teoretisk Referensram & tidigare forskning................................................................................ 21 

Ontologisk trygghet ...................................................................................................................... 21 

Risksamhället ............................................................................................................................... 23 

De professionella amatörerna ...................................................................................................... 24 

Metod .............................................................................................................................................. 26 

Den kvalitativa ansatsen .............................................................................................................. 26 

Transkribering av insamlat material ............................................................................................. 27 

Etiska överväganden .................................................................................................................... 28 

Validitet ....................................................................................................................................... 28 

Reliabilitet .................................................................................................................................... 29 

Resultat ........................................................................................................................................... 30 

Presentation av respondenter ...................................................................................................... 30 

Analys ............................................................................................................................................. 50 

Tolkningen av uppdraget.............................................................................................................. 50 

Stöd och kommunikation ............................................................................................................. 52 

Drivkraften bakom uppdraget ...................................................................................................... 54 

Studiens bidrag ............................................................................................................................ 55 

Diskussion ...................................................................................................................................... 57 

Fortsatt forskning ......................................................................................................................... 58 

Referenser ....................................................................................................................................... 59 

Intervjuguide .................................................................................................................................. 61 



 

Figur & tabellförteckning 

Figur 1: Kriminalvårdenslogo…………………………………………….……….…..…..………9 

Figur 2: Kriminalvårdens logo, föregångaren…………………………..…………...…………..9 

Figur 3: Organisationsschema Kriminalvården………………….…………………...………..10 

Figur 4: Rättskedjan……………………………………………………...……………….……….12 

Tabell 1: Totala andelen lekmannaövervakare i riket tilldelade per klient……………...…..16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Inledning 

Önsketänkandet är kanske för de flesta att alla ska uppföra sig på ett sätt som är fritt från 

kriminalitet och annat som av samhället  ses som otillåtet. Den tanken kan nog i realiteten ses 

som en strävan efter en ideal form eller något som kan ses som en samhällets vision. Så länge 

kriminaliteten på ett sätt finns kommer vi att få arbeta med den på olika sätt som Polis och 

kriminalvård, och därav även Frivård samt andra instanser som behandlingshem och sam-

talskliniker. Frivården är den del av Kriminalvården som bär ansvaret för påföljderna i fri-

het. En stor del av frivårdens arbete handlar om övervakning av både de klienter som blir 

villkorligt frigivna från fängelse och de som döms till skyddstillsyn, även då den kombineras 

med anvisning om samhällstjänst eller kontraktsvård. Skyddstillsyn är en påföljd i frihet 

vilket innebär att den dömde får en prövotid på tre år då de ställs under övervakning det 

första året. I vissa fall kan domstolen döma ut längre övervakningstid. Vid inrapporterad 

misskötsamhet kan övervakningsnämnden förlänga övervakningstiden för den dömde 

(www.kriminalvarden.se).  

 

Jag har själv varit anställd en tid hos kriminalvården som centralvakt och vårdare på en slu-

ten anstalt för kvinnor men även några extrainryckningar på en öppen anstalt för män. Ut-

över detta har jag även haft ett uppdrag själv som lekmannaövervakare som just nu pågår, 

detta då i Norrbotten. Jag har även inom min egen roll som lekmannaövervakare deltagit på 

den konferens som Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare ordnade på Sunderbyns 

folkhögskola i Luleå den 27 februari 2011 där även en representant för frivården och höll ett 

anförande om hur frivården ser ut idag och arbetet med lekmannaövervakare. Både när Fri-

vården och RFS höll föredrag lämnades utrymme för diskussion övervakare emellan och 

föredragarna. Min koncentration i detta var att fånga upp tankar hos frivården och även hos 

RFS vad som ligger i framkant att samtala om i samråd med vad övervakarna upplever i sin 

roll från frivården. Frågor som dök upp från Frivården (ej ordagrant återgett) var ”Vad hän-

der under övervakningsåret”, ”Hur förhåller man sig objektiv inför klienten” d.v.s. är det 

lämpligt att släktingar och kompisar är övervakare? Och samtidigt Vad är tanken bakom 

övervakningen i relation till detta? Det handlar också om ansvar och lojalitet gentemot klien-

terna i förhållande till den tidigare relationen man har för klienten. När man blir godkänd 

som övervakare ställs denne inför en intresseinventering där övervakaren sedan matchas 

http://www.kriminalvarden.se/
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mot en klient fast å andra sidan kan det vara så att klienten föreslår en kompis eller liknande 

relation som övervakare. Det blir i en sådan situation redan där egentligen två sorters över-

vakare, de med någon form av objektiv syn gentemot klienten och de som är exempelvis en 

gammal kompis från barndomen. Under föreläsningen med RFS gavs det en kort resumé 

från en utredning (SOU 2010:15) om ”Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och 

underlätta avhopp”. Utredningen handlar i ett avsnitt om ”Särskilt lämpliga övervakare”, 

där man då föreslår i vissa fall särskilda övervakare i en del komplexa fall, alltså att ta tillva-

ra på den resurs som finns eller funnits inom Frivården alltså tidigare avhoppare från den 

kriminella banan. Då ett krav som förslaget varit att tidigast tre år från frigivningsdagen 

skall kunna bli tilltänkt som övervakare. När det handlar om personer som är motiverade att 

lämna kriminella grupperingar är det extra viktigt med tidiga insatser med lekmannaöver-

vakare. Utredningen pekar också på att de föreslår att Kriminalvården skall ha ett tydligare 

ansvar för insatser som underlättar för personer som är motiverade att lämna kriminella 

grupperingar (ibid).  

 

Lekmannaövervakarens uppgift är att lyssna och vara ett stöd som den övervakade kan 

vända sig till och känna förtroende för, på ett sätt likt en vänskapsrelation (Ur Kriminalvår-

dens folder ”Bli övervakare”). Ibland får den utsedde lekmannaövervakaren ett särskilt 

uppdrag, exempelvis att stötta klienten i kontakten med vårdgivare, psykiatri eller arbets-

förmedling. Lekmannaövervakaren ska genom sitt eget sätt att leva vara en god förebild och 

visa på ett alternativ till en kriminell livsstil. Lekmannaövervakaren kontrollerar också att 

klienten följer de villkor som gäller för övervakningen. Om klienten inte sköter kontakten 

eller missköter sig på något annat sätt måste detta rapporteras till den handläggande tjäns-

temannen. Denne ska även handleda lekmannaövervakaren i sitt uppdrag. 

(www.kriminalvarden.se). I slutändan handlar det om den dömdes väg ut i frihet och ett liv 

fritt från kriminalitet där lekmannaövervakaren skall fungera ungefär som en förebild eller 

mentor. Det framkommer i en utredning gjord att lekmannaövervakarna kan vara skydds-

tillsynens svarta låda och trots att deras viktiga roll är väldigt lite studerad både ifråga om 

deras sociala insats och den kontrollfunktion de har (BRÅ 2010:10). Kriminalvården fick kri-

tik om bristfällig dokumentation på individnivå då det gäller skyddstillsynspåföljder och att 

dokumentationen kring verkställighetsplaneringen skall förbättras (BRÅ 2010:10). Även 

http://www.kriminalvarden.se/
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Lekmannaövervakarens uppdrag faller in under samma punkt och som det beskrives i Brå:s 

undersökning att lekmannaövervakaren har givits en central roll vid skyddstillsyn och att 

det är lite studerat kring dessa frågor och efterlyser kartläggning kring dessa övervakare. Det 

beskrivs vidare i undersökningen att lekmannaövervakarna beskrivs som skyddstillsynens 

”svarta låda” (ibid.). Men anledning av detta förefaller det intressant för mig att studera den 

del inom skyddstillsynen där lekmannaövervakarna står för en del där det å ena sidan hand-

lar om dokumentationen kring verkställighetsplaneringen men även om den svarta lådan. 

Ser man den bristfälliga dokumentationen som ett problem och svarta lådan som ett annat 

problem så ger det inte en dokumentationen en lösning i sig fast att på ett sätt närma sig en 

förståelse kring svarta lådans innehåll. Detta i sin tur kan bidra med en förståelse kring do-

kumentationens betydelse och tanken bakom användandet av lekmannaövervakare. Därvid 

kan det även antas att problemet blir intressant ur ett samhällsperspektiv då man kan se 

svarta lådan som ett problem i sig ifall man tolkar ”lådan” som en outnyttjad resurs då den 

skulle kunna på något mer sätt integreras i verkställighetsplaneringen.  

 

I samtal med en representant från ledningen har det indikerats ett internt förbättringsområde 

gällande frivårdens roll gentemot övervakarna som består dels av dålig kommunikation, 

dåligt stöd samt uppbackning. Det finns samtidigt ett behov av att se över dels hur uppdra-

get ser ut från övervakarnas perspektiv samt att få en förståelse hur det fungerar att arbeta 

med detta gentemot Frivården. Samt att förtydliga bilden av övervakarnas roll och om möj-

ligt komma fram till förbättringsområden gällande kommunikationen mellan frivårdsinspek-

törerna och övervakarna. Efter samtal med en ledningsrepresentant inom Frivården och de 

intryck jag fick vid RFS konferensen väcktes vidare tankar hos mig, huruvida uppdraget som 

lekmannaövervakaren skulle kunna utvecklas. En utveckling av uppdraget i grunden är tro-

ligtvis en byråkratiskt komplex fråga även om det finns en del utrymme för lokala lösningar 

på respektive distrikt inom Frivården. Om Lekmannaövervakarnas roll ses å ena sidan cen-

tral inom skyddstillsynen tolkar jag det å andra sidan som rimligt att anta att en studie som 

utgår från lekmannaövervakarnas situatuion skulle kunna bidra till en sådan utveckling. 
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Syfte 

Syftet är att beskriva, analysera och förklara hur lekmannaövervakarna ser på sitt uppdrag åt 

frivården.  

 

Frågeställning 

Frågeställningar i uppsatsens inledande resonemang utgår i första hand från lekmannaöver-

vakarnas uppdrag. Det antas idag att den som åtar sig ett övervakningsuppdrag gör det näs-

tan helt av altruistisk karaktär och även genom samhällsnytta förutom de som gör det ge-

nom sin yrkesprofession som frivårdsinspektör. För att bland annat kunna bemöta den kritik 

som å ena sidan BRÅ riktar mot frivården i sin rapport (BRÅ, 2010:10) om exempelvis bris-

tande dokumentation kring verkställighetsplaneringen och övervakningsuppdraget. Krävs 

det att som det beskrivs i rapporten att området bör studeras och som jag utifrån BRÅ’s an-

tagande tolkar det som att de olika perspektiven på sådana studier är viktig för en kummula-

tiv bild av helheten. Brå diskuterar även användandet av lekmannaövervakare och deras 

betydelse inom skyddstillsynen som de beskriver i rapporten: 

 

Lekmannaövervakaren har givits en central roll vid skyddstillsyn. För de 60 procent av 

klienterna som har en lekmannaövervakare är det denne som står för både kontroll och 

socialt stöd. Samtidigt kan lekmannaövervakarna sägas vara skyddstillsynens ”svarta 

låda”. Trots deras viktiga roll är deras arbete väldigt lite kartlagt, både ifråga om deras 

sociala insats och deras kontrollerande uppgift (ibid s.11). 

 

Samtidigt som det å andra sidan diskuteras exempelvis inom offentliga utredningar dels om 

dokumentationen från frivårdens sida, samtidigt som de beskriver lekmannaanvändandet 

som centralt parallellt med diskussioner om att det är ett ideellt uppdrag på basis av en för-

hållandevis låg ersättning, jämfört med liknande uppdrag som kontaktperson inom exem-

pelvis inom socialtjänsten för kommunerna (den kommunala ersättningen varierar kommu-

ner emellan). Den låga ersättningen motiveras med den goda gärningen gentemot samhället 

och ett altruistiskt förhållningssätt inför att hjälpa andra människor. Lekmannaövervakaren 

skall ses som ett komplement till den frivårdsinspektör som har huvudansvaret över klienten 

och ha ett uppdrag som går ut på att vara ett föredöme för klienten och bistå med social 
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kompetens och kunnande i det medborgerliga ansvaret. Detta gör det intressant att belysa 

hur lekmannaövervakarna tolkar sitt uppdrag åt frivården. Uppdraget är viktigt för att 

skyddstillsynen skall fungera och är en del av systemet som bygger på ett arbete med lek-

mannaövervakare. I BRÅ’s rapport beskrivs även detta uppdrag: 

 

”Sedan väl verkställighetsplanen upprättats och kontakt tagits med erforderliga exter-

na myndigheter, ligger frivårdens fortsatta löpande arbete i princip på lekmannaöver-

vakaren. Inte sällan tycks lekmannaövervakarna ha ganska vaga instruktioner om hur 

de ska agera om klienten börjar krångla när det gäller att hålla kontakten och när det är 

dags att informera klientens handläggare.”(Brå, 2010:10) 

 

Det har även framkommit i diskussioner som jag själv haft med frivården att de är intresse-

rade över hur kommunikationen fungerar mellan lekmannaövervakare och myndigheten 

samt vilket stöd som faktiskt ges åt övervakaren. Om det fortsatta arbetet efter det att VSP är 

upprättad som framställs i Brå’s rapport (ibid), så kan lekmannaövervakarens uppdrag tol-

kas som ett å ena sidan altruistiskt enkelt uppdrag med låg avlöning och med en stor sam-

hällsnytta. Samtidigt som det å andra sidan kan tolkas som ett viktigt uppdrag som uppfyl-

ler en del där frivårdsinspektören når ut som en myndighetens förlängda arm. Armen som 

tar sig in i de små skrymslen där inspektören inte kommer in. Frågan är vad som händer 

med uppdraget under tidens gång, under exempelvis det år som övervakaren har sitt upp-

drag eller om man uttrycker sig som under det år övervakaren arbetar med uppdraget. Jag 

har ändå försökt undvika termer som arbeta eftersom den termen går hand i hand med avlö-

ning och annat som hör arbetsmarknaden till. Arvodet för en lekmannaövervakare är 250 

kronor i månaden per klient och det utgår även en utläggsersättning för kostnader på 250 

kronor vilket medför att den ena delen är beskattningsbar (www.kriminalvarden.se). Detta 

medför det även naturligt att försöka förstå och även förklara vad som är drivkraften bakom 

dessa medborgare som gör samhället denna nytta. Jag avser med denna bakgrund försöka 

besvara syftet som är att beskriva, analysera och förklara hur lekmannaövervakarna ser på 

sitt uppdrag åt frivården med följande tre frågeställningar och i följande avsnitt förklara hur 

det skall avgränsas 

 

http://www.kriminalvarden.se/
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 Hur tolkar lekmannaövervakaren sitt uppdrag från frivården?  

 Hur upplever lekmannaövervakaren stödet från och kommunikationen med   Frivår-

den? 

 Vilken drivkraft finns bakom lekmannaövervakaren?  

 

Avgränsningar 

Området jag har inriktat mig på att studera är samverkan mellan frivårdsinspektörerna hos 

frivården sett ur lekmannaövervakarens perspektiv. Detta innebär att perspektiv som hur 

frivårdsinspektörerna ser på lekmannaövervakarna eller hur klienterna ser på uppdraget 

som lekmannaövervakarna har eller hur andra myndigheter ser på det inte finns represente-

rade i denna studie. Denna avgränsning gjordes studiens omfattning skulle bli alldeles för 

vittgående. Det kunde å ena sidan vara intressant att studera andra perspektiv och fylla upp 

studien med exempelvis klientperspektivet eller frivårdsperspektivet rent empiriskt. Av 

geografiska, ekonomiska och tidsmässiga skäl gjordes urvalet av informanter i Norrbotten då 

det i annat fall kunde lika gärna slumpats fram ur riket. Eftersom Kriminalvården är en och 

samma myndighet och arbetar utifrån samma riktlinjer (KVFS 2008:19) över hela landet är 

det rimligt att göra avgränsningarna till länet istället för landet.  

 

Disposition 

I inledningskapitlet har bakgrunden och syftet och frågeställningar i studien beskrivits. I 

kommande kapitel kommer en bakgrund till studien att beskrivas utförligare i ett kapitel 

som kommer att handla om Kriminalvården, frivården, frivårdsinspektörerna, lekmanna-

övervakarna fast även illustrera ett typfall över hur en månad kan se ut för en lekmanna-

övervakare baserad på de intervjuer jag gjort vilket samtidigt beskriver hur verkligheten ser 

ut samt den lagstiftning myndigheterna arbetar under. Därefter kommer jag att redogöra för 

teoretisk bakgrund samt tidigare forskning. Därefter beskrivs resultatet som handlar om in-

formanternas berättelser som kommer att redovisas under resultatet som i sin tur kommer 

att analyseras i ett eget kapitel och slutligen kommer ett diskussionsavsnitt. 

 

 



7 
 

Bakgrund  

I detta kapitel kommer jag att ge en översikt i hur rättskedjan fungerar som egentligen är den 

process som ligger till grund för hela arbetet inom kriminalvården. Vidare kommer jag be-

skriva och även definiera olika begrepp som används inom det undersökta området. Jag 

kommer även att redogöra för hur kriminalvården i det stora fungerar som myndighet men 

även också gå in på frivården som är det egentliga undersökningsområdet och en del i fri-

vården. Jag ser det särskilt viktigt att beskriva dessa båda enheter för sig eftersom det kan 

finnas tendens att förväxla och misstolka innebörden i verken. I slutet av bakgrundskapitlet 

kommer också förklaringar på frivårdsinspektören som är den person som handlägger och 

även ger uppdraget åt lekmannaövervakaren som återges sist men ändå huvudobjekt för den 

här studien. Att förklara dessa olika elementära delar gör jag för att det är viktigt att läsaren 

får en överskådlig inblick och kunskap i hur systemet, myndigheten samt de funktioner som 

är aktuella i studien fungerar och på så sätt förstå syftet med studien.  

 

Kriminalvården 

Kriminalvården är en av Sveriges fyra största statliga myndigheter med kring 9 000 anställda 

fördelade på 31 häkten, 52 anstalter, 34 frivårdskontor samt verksamheter kring huvudkon-

tor samt Kriminalvårdsstyrelsen nedan förkortad KVS som är en central förvaltningsmyn-

dighet för kriminalvården (SOU 2005:54). Detta är i sin tur uppdelat i 6 regioner från nord till 

syd och på varje frivårdskontor, häkte eller anstalt sitter en kriminalvårdsinspektör som ar-

betar i sin tur under regionchefen som sitter på regionkontoret, (se organisationsschemat s.19 

). Generaldirektören som sitter på huvudkontoret i Norrköping leder i sin tur arbetet på hu-

vudkontoret som i sin tur arbetar med Kriminalvårdens verksamhet som sträcker sig över 

landet. Kriminalvården är en myndighet som likt andra myndigheter genomgår förändring-

ar både centralt och lokalt. En central förändring kan skilja sig regioner och orter emellan på 

grund av exempelvis klientunderlag eller geografiska skillnad.  Kriminalvården har funnits 

som myndighet sedan 1825 och bytte namn till Kriminalvårdsstyrelsen 1859. Myndigheten 

låg ursprungligen i Stockholm för att 1976 flytta huvudkontoret till Norrköping där det idag 

ligger. Myndigheten ansvarar för verkställandet av straff i fängelse, frivård och verksamhe-

terna vid fängelserna. Den huvudsakliga uppgiften är att tillsammans med polis, åklagare 

och domstolar minska brottsligheten samt att öka medborgarna i landets trygghet. Verksam-
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heten inriktas i första hand på insatser som har som målsättning att påverka den dömde till 

att inte återfalla i brott samt att värna om en sund human syn på individen som skall känne-

tecknas av respekt för den enskildes rättsäkerhet och integritet. Det viktigaste målet för kri-

minalvården är att antalet återfall i brott skall minska och detta skall uppnås genom ett ak-

tivt arbete med att påverka genom exempelvis behandlingsprogram, sysselsättning och möj-

lighet för de intagna att kunna förbättra sina teoretiska förutsättningar inom utbildningsom-

rådet (www.Kriminalvarden.se). Tidigare har man arbetat utifrån stöd, kontroll och miss-

bruk samt kriminalitet har man hanterat i andra hand. Idag arbetar Kriminalvården med 

kriminalitet i första hand det vill säga att de utreder kriminalitet i första hand. I utredningen 

hamnar fokus på faktorer som påverkar de kriminella beteenden hos individen, de kartläg-

ger socioekonomiska förhållanden och annat som kan påverka individen att utföra kriminel-

la handlingar (Regeringens Kommittédirektiv 2009:60). Kriminalvården har genomgått flera 

förändringar i takt med att myndigheten blev en enda stor myndighet i januari 2006. Samti-

digt som den gamla reformen som infördes 1974 succesivt förändrats i själva lagtexten (Lag 

1974:203 om kriminalvård i anstalt). Författningssamlingen reglerade allt ifrån hur ett fängel-

se skall vara uppbyggt och hur verkställighetstiden skall se ut och även fungera.  

 

I takt med att samhället utvecklas och brotten blir mer varierade och på olika sätt tillkommer 

förändringar som i sin tur kräver revideringar i lagtexten och till slut tas det fram en ny lag 

som har som syfte att minska risken för återfall i brott och utgå från individen och dess eget 

ansvar utifrån att man utgår från den intagnes förutsättningar och behov. Detta skall uppnås 

genom att varje intagen skall få en individuellt utformad versktällighetsplan vidare förkor-

tad VSP. Detta skall uppnås utan att sätta åt sidan säkerheten eller individens eget ansvar 

(Prop. 2009/10:135), vilket också var en snarlik beskrivning som justitiedepartementet själv 

förklarade i ett pressmeddelande den 17 Mars 2010. Vidare har en ny fängelselag successivt 

dels genom ändringarna i lag om kriminalvård i anstalt och separata propositioner samt 

även förarbetena till själva lagen (Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317). 

Den nya lagen som heter Fängelselag (2010:610) trädde i kraft 2011-04-01  samtidigt som den 

gamla författningen lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt upphävs. En visuell förändring 

är loggan som byttes januari. Den nya symbolen är striktare och påminner mer om polisen 

och skatteverkets logotyper, jämför också den tidigare symbolen som mer påminde om nå-

http://www.kriminalvarden.se/
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got helt annat än vad dagens symbol står för. Skölden och kronan i dagens symbol markerar 

Kriminalvårdens hemvist i det svenska rättsväsendet och nycklarna beskriver en tidslinje, 

där silvernyckeln låser in det gamla livet och guldnyckeln låser upp för det nya. Nycklarnas 

tre taggar kan ses som symboler för våra tre verksamhetsgrenar, som måste samverka för att 

vi ska nå verksamhetsmålen (Bättre ut: 2007). Kan även beskrivas som Lars Nylén citerades i 

ett nyhetsmeddelande som presenterades på Kriminalvårdens hemsida 2005, ”Nyckeln sym-

boliserar de krafter som stänger och öppnar, binder och löser, men också rättvisa och mänsklighet”.  

(Jfr bild 1 och bild 2) 

 

 

 

                   Figur 1: Ny logotyp, källa: Kriminalvården Norrköping HK 

 

 

 

                   Figur 2: Föregångaren, källa: Kriminalvården Norrköping HK 
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Organisationsschema 

 

                                REGERINGEN 

 

 

                                JUSTITIEDEPARTEMENTET 

 

 

                                HUVUDKONTORET 

                                I NORRKÖPING 

 

 

                         Kriminalvårdsnämnden 

 

 

29 övervakningsnämnder  Transporttjänsten 

 

 

6 Regioner med anstalter, häkten och frivård 

 

 

Region Nord   Region Öst 

Kansli ort Härnösand  Kansli ort Linköping 

Norrbottens, Västerbottens Östergötlands, Jönköpings 

Jämtlands, Västernorrlands Kalmar, Gotlands och 

Gävleborgs och Dalarnas län Kronobergs län 

 

 

Region Stockholm  Region Mitt 

Kansli ort Stockholm  Kansli ort Örebro 

Stockholms län   Värmlands, Örebro,  

   Västmanlands, Södermanlands 

   Och Uppsala län 

 

 

Region Väst   Region Syd 

Kansli ort Göteborg  Kansli ort Malmö 

Västra Götalands och   Skåne och 

Hallands län   Blekinge län 

 

 

Figur 3: Organisationsschema Kriminalvården, Källa: Kriminalvården 
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Beskrivning av rättskedjan 

Rättskedjan är den process i rättsväsendet som oftast börjar vid en händelse eller oftast be-

nämnt gripande hos polisen som i det här fallet exemplifierat leder till häktning eller häktad 

i sin frånvaro vilket menas att den misstänkte håller sig undan rättsväsendet. Oavsett om 

den misstänkte sitter i häktet eller är hemma i de fall det inte är grova brott så väcker åklaga-

re sedan åtal i domstol som prövar huruvida händelsen som individen eller om det är flera 

misstänkta, individerna är ett brott och huruvida detta skall tolkas. Det uppstår en förhand-

ling i en domstol mellan målsägandeadvokater som finns då det finns en målsägande i annat 

fall är det åklagaren som för den talan och så en advokat för den misstänkte som beskriver 

situationen för denne. Domaren avgör i sin tur hur långt straffet blir och vidare så kan den 

misstänkte ansöka om placering hos kriminalvården som är de som fattar beslut om var och 

hur verkställighetstiden skall utföras och placeras (Se även figur på rättskedjan s.21). Rätts-

väsendet arbetar tillsammans för de individerna i samhällets säkerhet och trygghet fast an-

svarar också för att förebygga, utreda och lagföra personer, verkställa domar samt att bevaka 

brottsoffers rättigheter. (www.kriminalvarden.se) Rättsväsendet kan beskrivas som Sveriges 

Domstolar, Åklagarmyndigheten, Polisen Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Eko-

brottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten. Justitiedeparte-

mentet ligger under regeringen och ansvarar för rättsväsendets myndigheter 

(www.kriminalvarden.se). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kriminalvarden.se/
http://www.kriminalvarden.se/


12 
 

Rättskedjan 

 

Polis     Häkte          Åklagare           Domstol          Kriminalvård 

 

Påföljder som verkställs av 

Kriminalvården 

 

     Villkorlig dom med                   Samhällstjänst                        Frivården 

     samhällstjänst                   utan övervakning 

 

     Skyddstillsyn                   Den dömde ställs   Frivården 

                    under övervakning 

 

     Skyddstillsyn med                   Samhällstjänst                       Frivården 

     samhällstjänst                   med övervakning 

 

     Skyddstillsyn med                   Kontraktsvård                       Frivården 

     särskild behandlingsplan 

 

                    Intensivövervakning             Frivården 

                    elektronisk kontroll 

     Fängelse 

                    Den dömde sätts i                  Fängelse 

                    fängelse 

 

 

Figur 4: Rättskedjan, Källa: www.kriminalvarden.se 

 

Frivården  

Frivården är kriminalvård i frihet då de övervakar över klienter som blivit dömda till någon 

form av övervakning som skyddstillsyn, samhällstjänst eller kontraktsvård. Det kan också 

handla om klienter som väntas frigivning från fängelse eller de som övervakas med IÖV (In-

tensivövervakning med elektronisk fotboja) (www.kriminalvarden.se). Enligt brottsbalken 

(BrB) 28 kapitlet får rätten döma till skyddstillsyn för ett brott då det inte bedöms kunna 

stanna vid böter, däremot kan skyddstillsyn kombineras med dagsböter och även samhälls-

tjänst då den tilltalade samtycker till detta. Bedöms övervakning i samband med villkorlig 

frigivning räknas den återstående tid av straffet tills ordinarie frigivning då minst ett år. Det 

är kriminalvården själva som beslutar om klienten skall stå under övervakning. Frivården är 

den myndighet som tilldelar övervakare (BrB 26 kap. 10-12§§) och har hand om kriminalvård 

http://www.kriminalvarden.se/
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i frihet. Myndigheten finns över hela landet med 34 frivårdskontor och är fördelade geogra-

fiskt i 6 regioner likt kriminalvården i övrigt (Se organisationsschema s.19) och ansvarar för 

cirka 14 000 klienter. Frivården arbetar även med olika programverksamheter mot förebyg-

gande av brott och drogproblematik som motivations och påverkansarbete. Det finns idag ett 

tiotal program myndigheten arbetar med som exempelvis relationsvåldsprogrammet Inte-

grated Domestic Abuse Programme (IDAP), Relation och samlevnad (ROS), Våga välja och 

använder sig av samtalsmetod redskap som Motivational Interviewing (MI) och Beteende, 

Samtal, Förändring (BSF) m.fl. Alla klienter som hamnar hos frivården blir tilldelade en 

handläggare vidare kallad frivårdsinspektör. Utöver tjänstemännen tilldelas om möjligt även 

en lekmannaövervakare till de dömda och i de fall det inte är möjligt att tilldela en lekman-

naövervakare får frivårdsinspektören själv ta den rollen, i dessa fall kallas det då tjänste-

mannaövervakare. I alla fall skall den verkställighetsplanering (VSP) som påbörjats under 

verkställighetstiden början vara som en grund i att den dömde inte skall återfalla i brott (Läs 

om VSP s.20).   

 

I stora drag kan man beskriva frivårdens arbete kring övervakning, kontroll och förebyg-

gande kontroll handlar om exempelvis skötsamhet och misskötsamhet. Här arbetar egentli-

gen både lekmannaövervakare och frivårdsinspektörer lika gentemot kontroll och exempel-

vis rapportera misskötsamhet. I BRÅ's rapport (2010:10) påvisar att det finns en tydlig enhet-

lig tanke bland frivårdspersonalen vilka situationer som skall ses som misskötsamhet. Sam-

tidigt som enkelheten kring regler om vad som är misskötsamhet och hur sådant skall rap-

porteras. Här beskrivs vidare i samma rapport att det å ena sidan verkar vara en klar bild 

bland frivårdsinspektörerna medans lekmannaövervakarna har en något diffus bild av vad 

som är misskötsamhet och hur det skall rapporteras, vilket i sin tur medför en stor variation 

bland övervakarna eftersom det är osäkert hur detta tolkas i samband med att det också spe-

lar in vilken relation som byggts upp mellan övervakare och klient. Sammantaget ur dessa 

två perspektiv kan det även ses ur ett klientperspektiv då det skulle kunna finnas en risk att 

de som har tjänstemannaövervakare kanske får väldigt strikta regler medans de som har 

lekmannaövervakare kanske till och med få mildare regler då lekmannaövervakarna kanske 

känner en större frihet i när misskötsamheten skall rapporteras och vad som är misskötsam-

het. Detta beskrivs i rapporten som att det talar för att det finns gränser på hur reglerna gäl-
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lande misskötsamheten kan bli i ett system som bygger på lekmannaövervakare. Definitio-

nen över misskötsamhet finns beskrivet i Kriminalvårdens författningssamling (KVFS 

2006:17) fast även i brottsbalken (26 kap. 14 § BrB). Lagtexten är vid i sin tolkning och lämnar 

läsaren åt egna tolkningar men ändå visar målet med innehållet i lagen som i slutet av para-

grafen beskriver ”När den frigivne står under övervakning, skall Kriminalvården genom tillsyn och 

förmedling av stöd och hjälp verka för att den frigivne inte återfaller i brott och för hans anpassning i 

samhället även i övrig främjas. Kriminalvården skall för detta ändamål fortlöpande hålla sig underrät-

tad om den frigivnes livsföring och om hans förhållanden i övrigt”(direkt återgett från lagtexten, 

ibid.). Lagtextens tolkning faller å ena sidan under individuell tolkning för tjänstemännen 

som ändå har deras egen författningssamling att utgå ifrån som grundar sig i 26 och 27§§ i 

brottsbalken. Lekmännen å andra sidan har en handbok för lekmannamedverkan där det 

under lekmannens uppdrag beskriver kontroll och rapportskyldighet där det beskrives att 

”Om den dömde undandrar sig övervakningen eller i övrigt missköter sig skall övervakaren snarast 

rapportera till frivården, som får bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas” (Handbok för lekmanna-

medverkan). Huruvida skillnaden mellan lekmannaövervakare eller tjänstemannaövervakare 

är viktig ur det ena eller andra perspektivet finns få studier utförda under senare år.  

 

Däremot framkom det i Inger Ungmarks avhandling om kvinnor, brott och övervakning 

(1992) att det egentligen inte har någon avgörande roll huruvida det spelar roll för klienterna 

om det är en tjänstemannaövervakare eller lekmannaövervakare, det viktigaste var relatio-

nen och tidigare erfarenheter. I studien redovisades att av 26 tillfrågade klienter uppgav 8 

stycken att det inte spelade någon roll vilken sorts kontaktperson de har så länge själva rela-

tionen fungerar. Samtidigt som nio personer helst ville ha en lekmannaövervakare och gav 

beskrivningar om medmänsklighet och en negativ inställning i övrigt inför myndighetskon-

takter.  De intervjuade uppgav även att med lekmän bildas ingen barriär som med tjänste-

männen vilket beskrevs som att en tjänsteman är alltid en tjänsteman och att kompisrelatio-

nen är svår att finna eftersom de ser tjänstemannaövervakaren som just en tjänsteman. Där-

emot så uppgav de återstående nio personerna som föredrog tjänstemannaövervakare att de 

haft dåliga erfarenheter med lekmannaövervakare (jmf. de som föredrog lekmannaövervaka-

re) samt att de upplevt att kontakten mellan lekmannaövervakaren och frivården inte funge-

rat. Det ansågs också bland de tillfrågade klienterna att tjänstemannaövervakarna var bättre 
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när det gällde att få kontakt med andra myndigheter och på så sätt slippa en massa byråkra-

tiska beslutsvägar exempelvis vid häktesbesök (Ungmark, 1992). Sammanfattningsvis kan 

nämnas att studien även tittade på vilka relationer som fungerar och inte fungerar och vilket 

beskrivs att relationer med harmoni i parternas förväntningar är lika med fungerande och 

disharmoni, beskrivet att när parternas förväntningar kolliderar uppstår en relationsbeskriv-

ning som inte fungerar. En förutsättning för att en relation skapas är att det finns en ömsesi-

dig vilja av övervakare och den som blir övervakad (ibid.). Frivårdens övergripande mål-

sättning är att klienterna inte skall återfalla i brott och gynna möjligheterna för att få komma 

in i ett normalt liv i samhället efter verkställighetsstaten. I Brottsförebyggande rådets vidare 

BRÅs rapport 2010:10 får Frivården kritik för bristande dokumentation i verkställighetspla-

neringen speciellt på individnivå under första övervakningsåret.  Dokumentationen är viktig 

för att regering och övriga inom kriminalvården ska kunna följa arbetet med skyddstillsy-

nen. 

 

Frivårdsinspektören 

Den person som handlägger, har kontakten med klienterna och de myndigheter som polis, 

domstolar, socialtjänst och skola kallas för frivårdsinspektör som frivården samarbetar med. 

Tjänstemannen ansvarar över klienternas verställighetsplanering (VSP) tillsammans oftast 

med häkte och anstalt. Utöver detta sker ett mot klienterna riktat påverkansarbete där det 

ingår att motivera mot behandling och genomföra personutredningar därtill även avlämna 

yttranden till domstol och föreslå lämplig påföljd. De som arbetar som handläggare inom 

frivården uppbär socionomexamen, beteendevetarexamen eller någon juridisk inriktning 

eller likvärdig högskoleutbildning (Informationsblad frivårdsinspektör).  

 

Lekmannaövervakaren 

Alla klienter inom frivården tilldelas en frivårdsinspektör som handlägger deras ärende. 

Målet för frivården är att så många som möjligt skall få stöd av en lekmannaövervakare. 

Lekmannaövervakarna kan vara vem som helst i samhället oavsett yrke men med ett stort 

socialt engagemang samt att vara beredda att finnas till för klienter även utöver ordinarie 

arbetstid. Som beskrivits innan kan lekmannaövervakaren vara ordinarie frivårdsinspektör 

och då benämns denne som tjänstemannaövervakare, här utesluter vi just den rollen och 
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tittar på den övervakare som gör detta på frivillig basis och benämns vidare som lekmanna-

övervakare eller endast övervakare. Definitionen kan i allmänt ordalag te sig något diffust 

huruvida det talas om en ren lekmannaövervakare eller tjänstemannaövervakare så i den 

bemärkelsen är det viktigt att förtydliga begreppen. Diagrammet visar antalet lekmanna-

övervakare under tio år då frivården haft svårt med att få övervakare att ställa upp. 

(www.kriminalvarden.se) Efter 2009 har användandet per lekmannaövervakare per klient 

överstigit 50 % och målet för 2011 är att 50 % av klienterna vid frivården skall ha en lekman-

naövervakare vid årets slut (Verksamhetsplan för Kriminalvården 2011). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Andel övervakare

 

Tabell 1: Diagram över den totala andelen lekmannaövervakare i riket tilldelade per klient. 

Källa: www.kriminalvarden.se 

 

Övervakaren skall vara ett stöd och någon som den övervakade eller även nämnt klienten 

kan vänta sig till och känna förtroende för, en person som skall vara som ett komplement till 

klientens eget umgänge. Det kan också vara så att övervakaren emellanåt får särskilda upp-

drag utifrån speciella behov hos den dömde eller frigivne och då kan det handla om upp-

drag som att stötta klienten i kontakter med myndigheter som vårdinstanser, psykiatri och 

även arbetsförmedling. Övervakaren skall också försöka vara och visa sig som en förebild 

inför klienten och verkligen vara den bild som skulle kunna entusiasmera klienten in på en 

sundare livsstil. Övervakaren skall även anmäla misskötsamhet och kontrollera att klienten 

följer de villkor som gäller för övervakningen. Den som är lekmannaövervakare kan ses som 

ett komplement till den ordinarie handläggaren men det skall alltid vara frivårdsinspektören 

som bär det yttersta ansvaret över klienten. (www.kriminalvarden.se) Det är även frivårdens 

ansvar att ge övervakaren det stöd och den handledning som krävs för att han skall kunna 

utföra uppdraget (KVVFS 2006: 14 11§) Läs även under separat rubrik ”Uppdraget”. Det 

http://www.kriminalvarden.se/
http://www.kriminalvarden.se/
http://www.kriminalvarden.se/
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mest förekommande upplägget för mötena kring övervakare och klienter är en gång i veckan 

för att sedan glesas ut om inte annan överenskommelse finns. En erfaren lekmannaövervaka-

re kan ha upp till tre uppdrag samtidigt och oerfarna bör endast ha ett uppdrag till en bör-

jan. I de fall en kontaktperson har uppdrag åt exempelvis socialtjänsten bör även de beaktas. 

(Handbok för lekmannamedverkan) 

 

Uppdraget 

Uppdraget för varje lekmannaövervakare är individuellt men grundar sig alltid i verkstäl-

lighetsplaneringen, där det också redan i VSP framgår vilka kontaktskyldigheter klienten har 

med övervakaren. Det är klienten som är skyldig att kontakta övervakaren utifrån de som 

fastslagits i planeringen. Det skall även i planeringen framgå hur mötena skall gå till exem-

pelvis via telefon, mejl eller rent praktiska möten mellan fyra ögon. Praktiska möten kan vara 

till exempel gemensamma fritidsaktiviteter eller att övervakaren hjälper till med olika myn-

dighetskontakter (ibid). Det är även viktigt att saker utgår ifrån VSP men även saker som 

tolkats från VSP exempelvis myndighetskontakter sker i samråd med den dömde (KVVFS 

2006:14 § 12) 

 

Lekmannaövervakaren i praktiken 

Genom de berättelser jag fått erfara av de fyra intervjupersoner samt alla de personer jag 

träffade under konferensen den 27 februari men även genom det jag läst har jag försökt åter-

ge en skriven bild av hur uppdraget kan se ut för lekmannaövervakaren i dagsläget. När en 

lekmannaövervakare blivit godkänd av frivården att verka som uppdragstagare blir denne 

tilldelad en klient, oftast via telefon. Den klient som övervakaren blir tilldelad baseras oftast 

på den blankett som fylls i innan lekmannaövervakaren åtagit sig ett uppdrag. Blanketten är 

ett underlag med kriterier som vilka brottsdomar övervakaren vill ha som uppdrag och vilka 

de inte vill ha. Det kan exempelvis vara så att övervakaren upplever vissa områden som 

obehagliga utifrån dennes egen livssituation som kan vara olika från person till person. Efter 

första samtalet då övervakaren accepterat intresse för en klient blir övervakaren och klienten 

kallade till trepartssamtal vilket är till för att presentera sig för varandra och ge en chans till 

de inblandade att ”känna” på personkemin och det förs en diskussion som riktar sig till både 

klienten och lekmannaövervakaren. Vid godkännande från båda sidor accepteras det av 
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båda parter och därvid informerar frivårdsinspektören hur uppdraget ser ut i stora drag. 

Informationen handlar en del om klientens levnadssituation, domen och hur uppdraget skall 

se ut i stora drag. I dagsläget upplever lekmannaövervakare att tanken är att de skall få mera 

övergripande information för att inte bilda en förförståelse som kan stigmatisera den dömde 

utan istället behandla denne likt ett tomt blad och utforma en sorts vänskapsrelation. I vissa 

fall är det så att den dömde saknar en del i sitt socioekonomiska nätverk fast det kan även 

förefalla sig så att klienten är helt utan icke kriminella i sin omgivning, i de fall kan överva-

karen fylla ut en del i det nätverket som saknas. Övervakaren får också ett beslut om förord-

nande av övervakare samt vem beslutet omfattar alltså vilken klient det är och vilken kate-

gori av dom det omfattar som skyddstillsyn, fängelse, IÖV eller om denne är villkorligt frigi-

ven. Det informeras även om tystnadsplikt som skrivs under av övervakaren och därefter 

ges information om arvode och hur rutiner kring extra utlägg går till.  

 

Oftast planeras det in att träffarna skall göras en gång i veckan och glesas ut ju längre tiden 

fortlöper och i de fall de har flera klienter kan dessa läggas på samma dag efter varandra. De 

flesta väljer att träffa sina klienter ute på café eller att gå hem till de fast även som en av re-

spondenterna uppgav att hon bjuder hem klienterna till sig. Under träffarna socialiseras det 

och en relation utvecklas. Emellanåt utvecklas den så bra att det kan vara så att det å ena 

sidan hålls på ett professionellt plan och å andra sidan utvecklas närmare band till klienten. 

De som känner klienten personligen umgås egentligen som en av informanterna beskriver 

precis som de gjort innan medans andra kan få känslor av att deras klienter under perioder 

kan kännas svårhanterliga att umgås med speciellt om det förekommer psykisk problematik. 

Det kan också vara så att övervakaren får vetskap om oegentligheter via samtal med klien-

terna om det ena och det andra och ibland erfaras upplevelser vid hembesök och då klien-

terna kanske kommer hem till övervakaren. Dessa oegentligheter kan i vissa fall handla om 

att klienten verkar ha fortsatt umgås med sitt gamla umgänge, att klienten verkar med olag-

liga saker eller att denne kanske ger uttryck för att ha använt droger kanske under helgen 

eller så. Dessa upplevelser kan kännas subjektiva och osäkra vilket medför i vissa fall en osä-

kerhet fast i grunden så rapporteras avvikelser och där kommer relationsbiten in vilket i sin 

tur kan påverka benägenheten att anmäla. Under mötena med klienten försöker vilket samt-

liga informanter uppgett övervakaren uppehålla en förebild inför klienten som emellanåt 
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kan bli en väldigt medveten handling. En del informanter berättade att det kan ibland vara 

så att de har en ung kille och då skall förebilden vara något som en fadersgestalt och för en 

jämnårig blir det mera i egenskap av fiktiv kompis. Detta medför att det blir lite av ett roll-

spel då de får agera extra medvetet att som de flesta respondenter gett uttryck för att ”göra 

rätt” saker inför klienten. Några av de intervjuade uppger att de har egna erfarenheter som 

gjort att de kommit in på den här banan vilket medför att intresset att hjälpa andra är stort 

och det krävs nästan att det skall finnas en inre drivkraft att göra något för någon hundra-

lapp i månaden som ändå kan å ena sidan vara påfrestande rent psykiskt många gånger å 

andra sidan väldigt lärorikt med tanke på att den här erfarenheten får de inte på många 

andra sätt om det nu inte är så att man arbetar inom missbruksvården eller någon liknande 

instans som kriminalvården.  

 

Under konferensen för lekmannaövervakare hörde jag en anekdot från en av deltagarna som 

berättade känslan av att denne hjälpt en person att lyckas med att betala räkningarna själv 

över Internet. Detta beskrev övervakaren som en glädje att få bidra med något som medför 

till någon form av självförverkligande hos denne klient. Att något så litet kan betyda så 

mycket är något som är en del av belöningen som några informanter beskriver det. Uppfölj-

ningen av uppdraget beskriver de intervjuade på ett liknande sätt som via mail eller telefon 

då hälften berättar att det ändå är glest mellan dessa samtal och träffar hos frivården är väl-

digt sällan. Samtidigt som samtliga informanter berättar att de skulle önska att det var fler 

träffar hos frivården så de fick berätta vad som hänt med klienterna eftersom när det går för 

lång tid glöms det bort. En informant berättade att de brukar söka bidrag från frivården och 

göra aktiviteter som att åka ut och fiska medans en annan berättade att de brukar åka med 

båt till skärgården och sola, liknande aktiviteter kostar oftast mer pengar och till dessa aktivi-

teter kan de söka separata bidrag från frivården vilket oftast brukar beviljas. När en överva-

kare är på ett exempelvis café med en klient är det som en av de intervjuade beskrev det vik-

tigt att förbereda sig på att någon bekant dyker upp och inför dessa situationer är det bra 

ifall de som övervakare är förberedd på hur de skall hantera situatuionen. Som en intervju-

person beskrev det att sådana saker är bra att kunna fråga en kriminalvårdsinspektör om 

samtidigt som det kan vara viktigt att diskutera sånt även med klienten. I slutet av uppdra-
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get hålls ett avstämningsmöte och dessa kan gå till på flera sätt som fika eller bara ett av-

stämningsmöte hos frivården.  

 

Definition av begrepp 

Verkställighetsplanering, VSP 

Inom Kriminalvårdens skall varje klient ha en egen individuellt utformad verkställighets- 

plan, vilken skall följas och utvecklas med klienten från häkte, anstalt och slutligen frivård. 

Syftet med verkställighetsplanen är återkopplat till verksamhetens inriktning om insatser om 

att den dömde inte skall återfalla i brott. Likväl med VSP så skall den ha ett sådant innehåll 

som bidrar till att minska risken för återfall i brott. Innehållet i planen skall utgå utifrån kli-

entens egna förutsättningar och även verkställighetens längd. Målet är att en VSP skall upp-

rättas under den första månaden under verkställighetstiden i de fall den är mer än två må-

nader. I de fall verkställighetstiden är under två månader skall planen upprättas inom två 

veckor. Innehållet i planeringen skall vara tidsatt på ett sådant sätt att den skall vara upp-

följningsbar samt också vara fokuserad på en utsluss för klienten. (Kriminalvårdens årsredo-

visning 2010) 
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Teoretisk Referensram & tidigare forskning 

 

Ontologisk trygghet 

Den ontologiska tryggheten medför en känsla av trygghet på ett omedvetet plan som upp-

står då en individ upplever sin omvärld strukturerad och ordningsam utifrån vardagliga 

mönster och rutiner. Detta kan ses som en grund för ontologisk trygghet som i sin tur förut-

sätter en gemensam verklighetsram samtidigt som den kan ses som å ena sidan stabil och å 

andra sidan bräcklig (Giddens 1997 s.49). Den är stabil utifrån att det bildas en tillförlitlighet 

i de vardagliga situationer som uppstår vid interaktioner mellan människor där det framstår 

rutinmässiga rutiner och mönster som människor handlar efter och som alla känner igen. 

Tillförlitligheten handlar om att vi litar på att våra medmänniskor delar våran verklighets-

bild och agerar som vi kollektivt upplever det ”rätt” att agera.   För de individer som bär på 

en trygghet baserad på dessa rutiner och mönster reagerar omedelbart i de fall då dessa in-

vanda mönster eller rutiner bryts som om de medmänniskor individen litar på går emot 

dennes rutiner och mönster.  

 

Den ontologiska tryggheten blir på så sätt bräcklig då dessa mönster lätt kan och ofta bryts 

samtidigt som kontextuella sammanhang förändras och utvecklas. De som händer i dessa 

fall då medmänniskor vi annars litar på bryter mot dessa mönster kan det framkallas en ång-

est och i vissa fall förvirring som vi annars naturligt håller i schack genom att utgå från de 

mönster och rutiner som läggs upp som en norm för individen. Kollektiva normer och regler 

bidrar till individens uppfattning om dess egna jag bildning. Det är således viktigt för med-

människorna att uppvisa ett korrekt beteende inför de kollektivt accepterade mönstren för 

att på så sätt skydda varandra för eventuell ångest. Detta sker genom artig ouppmärksamhet 

som handlar om en ömsesidig överenskommelse och erkännande om att skydda varandra på 

offentliga platser. En person möter en person på gångstigen vid sitt eget villakvarter möter 

denne med en blick och eventuellt ett hej eller bara en nick för ett igenkännande och att visa 

den andra respekt då den andre personen gör likadant. Däremot kan gränsen vara väldigt 

skarp mellan kända och okända personer och är en person inte invand i de sociala ritualer 

för artig ouppmärksamhet så hälsar denne eller nickar denne kanske inte tillbaka utan kan-

ske stirrar framåt bryts mönstret och dennes beteende upplevs som främmande eller störan-
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de. Ritualer för tillit och mönster i vardagen är till för att skydda ens egen och andras själv-

känsla. Detta handlar om den ontologiska trygghetens mest grundläggande aspekter som 

vardagliga interaktioner genom kontroll av ansiktsuttryck, blicken och språkanvändningen 

(ibid 60-61).  Giddens (1997) menar på att det förtroendet som skapar denna känsla av onto-

logisk trygghet grundar sig redan i barndomen på tillit inför verklighetens existentiella tilltro 

till inför vissa personer i barnets omgivning. I takt med att tilliten utvecklas genom kärleks-

full uppmärksamhet från föräldrar eller omsorgspersoner kopplas självidentiteten till andra 

individers uppskattning. Ömsesidigheten som tilliten förutsätter är en omedveten socialitet 

som kommer före utvecklingen av ett jag och mig samtidigt som den lägger grunden för en 

framtida separation från omsorgspersonerna eller föräldrarna. Vardagliga rutiner och vanor 

spelar en viktig roll redan tidigt i barnets liv när man ser på framväxten av relationen mellan 

barnet och omsorgspersonerna i det potentiella rummet.  

 

Giddens (ibid) återger Donald Winnicotts (1981) tankar om det potentiella rummet som nå-

got som förbinder barnet och omsorgspersonen samtidigt som det skiljer dom åt. Rummet 

ses som ett verktyg som barnet tar steget från omnipotens alltså det stadie där barns egocent-

riskhet utvecklas, till realitetsprincipen alltså den grad av utveckling där individen har för-

mågan att anpassa sig till realitetens krav.  Rummet handlar mer om ett antal organiserade 

upplevelser än en objektsvärld (Giddens 1997 s.51). Giddens menar att upprätthållandet av 

rutiner är viktigt mot att hålla ångesten borta och istället befinna sig i trygghet som vardagli-

ga rutiner och ett igenkännande av mönster återger. Den tillit som det lilla barnet under 

normala förhållanden känner för sina föräldrar eller omsorgspersoner kan enligt Giddens 

(ibid) ses som en emotionell vaccinering mot existentiell ångest det vill säga ett skydd mot 

framtida hot och faror som gör att individen kan ta sig igenom mer eller mindre påfrestande 

situationer i livet. Tilliten kan också ses som ett aktivt skydd som de flesta individer bär på 

för att klara sin vardag. Utifrån detta så kan i stort sett alla individer drabbas av ångest över 

de risker som kan uppstå av att bara leva. Skyddet får oss att känna oss trygga samtidigt som 

vi stänger ute de risker och de tankar som kan föra oss in i ångestkänslor. Samtidigt som små 

händelser eller scenariot tillfälligt kan brista igenom vårat skydd och vi blir uppmärksam-

made om verklighetens faror. Exempelvis om en bilist kör fort och bevittnar en nyligt bliven 

trafikolycka så saktar denne in farten eftersom bilisten tillfälligt blir medveten om faran att 
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köra bil. Efter några ytterligare mil så har denne  kommit över olyckan och är till slut tillbaka 

i samma fart igen, detta scenario är säkerligen något många bilförare kan identifiera sig med 

(ibid). 

 

Risksamhället 

Ulrich Beck talar om samhällets utveckling och hur de stigande produktionskraven kring 

tekniken och den ökade arbetsbelastningen på de enskilda människorna i boken risksamhäl-

let på väg mot en annan modernitet. Han beskriver det som att risker är en parallellt växande 

del i det moderna skapar samhället som utvecklas. Beck beskriver utvecklingen som att de 

traditionella sätten att tänka kring industri– och klassamhället där som Max Weber och Karl 

Marx beskriver det som en fråga hur rikedom skall fördelas på ett socialt ojämlikt men ändå 

legitimt sätt. Idag menar Beck på att det går hand i hand med risksamhällets nya paradigm 

som egentligen skulle kunna falla under samma lösning men i botten ändå ett helt annat 

problem (Beck, 2000).  

 

Allt ju mer vi exploaterar naturen, påfrestar människans gränser, skapar sociala tvång, samt 

olika steg i moderniseringsprocessen ökar riskerna på olika nivåer där moderniseringen äger 

rum eller de sociala system som nyttjas till sina främre gränser. Beck menar att det inte läng-

re enbart handlar om att exploatera naturen eller att på olika sätt befria människan från de 

traditionella tvång utan i stor utsträckning de verkliga problem som den tekniska och eko-

nomiska utvecklingen för med sig. Detta förklaras med att moderniseringsprocessen blir 

”reflexiv”, den blir alltså en fara och en hot för sig själv. Det kan handla om ett system som 

utvecklas maximalt till den gräns att den får bakomliggande effekter som ineffektivitet, na-

turkatastrofer det vill säga ekologiska, medicinska eller sociala lägen som skapats  av en pro-

cess som utvecklats för att effektivisera det moderna samhället fast människan och naturen 

inte hänger med eller i vissa fall inte kan hänga med. Beck menar att löften om säkerhet blir 

fler och fler parallellt med att riskerna ökar då det skapas kosmetiska fasader i den tekniska 

och ekonomiska utvecklingen för en alltmer kritisk  och vaksam allmänhet (Beck, ibid). Beck 

talar även om att begreppet risk  inte är något nytt påfund däremot har definitionen föränd-

rats sen exempelvis som när Christopher Columbus reste över kontinenten för att som Co-

lumbus beskrev det finna nya kontinenter. Risk beskrevs som ett individuellt risktagande 
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där den som utsatte sig för risk var modig och äventyrslysten. Idag ser begreppet risk ut på 

ett annat sätt åtminstone när det ses till samhällelig utveckling. Beck beskriver det vidare att 

idag kan risk som exempelvis radioaktivt avfall och kärnklyvning handla om fara för hela 

mänskligheten, det finns en viss underton av en hotande självförintelse av allt liv på plane-

ten. Vidare menar Beck på att vi ännu inte är i ett risksamhället och att det måste utvecklas 

vägar att hantera den moderna utvecklingen på, samt att vara medveten om de risker som 

finns (ibid, 2000).  

 

De professionella amatörerna 

 Målet med Kerstin Svenssons rapport om de professionella amatörerna var att öka förståel-

sen kring lekmannaövervakarnas arbete och ge ett bidrag med inspiration åt Frivården att 

utvecklas vidare i sitt arbete med lekmannaövervakare. Studiens geografiska fält var Malmö-

regionen. Under tiden då studien skrevs hade Frivården haft ett fallande deltagande i en 

tjugoårs period bland lekmannaövervakare vilket skiljer sig från dagens situation då Frivår-

den med några få procent per år ökat från 2005. Svensson (1994) menade på att det fanns 

Frivårdare som upplevde lekmannaövervakarna som en avlastning men att det fanns en viss 

rädsla att det kunde vara så att en klient gömmer sig bakom en dålig lekman, vilket kan 

medföra att de har dålig koll över övervakningen. Samtidigt som det finns frivårdare som ser 

lekmannaövervakarna som en nödvändig del i det arbete frivården gör med klienterna. 

Lekmannaövervakarnas medverkan kan likaså se ut på olika sätt som att de å ena sidan kan i 

princip ta över en övervakning helt då det samtidigt å andra sidan kan vara så att lekmannen 

arbetar parallellt med frivårdaren. Både frivårdsinspektören och övervakaren är människor 

med egna speciella kunskaper, behov och värderingar vilket bidrar till att de officiella roller-

na och övervakningstiden varierar för varje klients verkställighet. Det vill säga att straffet för 

de olika klienterna kan variera utifrån vilken handläggare och lekmannaövervakare de blir 

tilldelade. Detta kan ses som en styrka samtidigt som det kan vara en svaghet eller osäker-

hetsfaktor dels med tanke på rättssäkerheten. Svensson (1994) menar på att Frivården måste 

bli medvetna om vad de vill med arbetet med lekmannaövervakare och hur uppdraget skall 

samordnas, det vill säga hur ska uppdraget se ut och vad som är tanken och målet med upp-

draget. Det är viktigt att det fastslås på alla nivåer ett tänk hur det skall utföras även om det 
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är bra med variation för klienterna och deras behov så behövs ändå ett medvetet sätt att ar-

beta på Svensson, (ibid).   

I övervakningsuppdraget bidrar lekmannaövervakaren med sin fritid samtidigt som inspek-

tören bidrar med sin profession, erfarenhet och kunskap. Både inspektörerna och övervakar-

na fick förklara hur en bra övervakare ser ut och fram växte bilden av en ”Super-Svensson”. 

Bilden beskrevs som en ideal mönster medborgare, klanderfri och riktigt positiv i alla lären. 

Detta beskriver Svensson (ibid) som en omöjlig situation som säkert de flesta människor kan 

anse.  

 

I studien (Ibid) beskrivs det att de flesta övervakarna är nöjda med stödet från Frivården och 

relationen till handläggarna, dock upplever de att handläggarna skulle vara mer synliga un-

der verkställighetstiden. En enhällig kritik från informanterna i studien var att det var svårt 

att få tag i handläggare. Vidare var övervakarna nöjda med de utbildningar och temakvällar 

frivården anordnade men efterlyste information om förändringar inom Frivården och de 

flesta av de intervjuade beskrev det även som att de var i behov av att träffa andra övervaka-

re för att diskutera kring uppdragen samtidigt som de såg de som att det skulle vara trevligt 

att träffa andra övervakare och socialisera med dessa. Det viktigaste som framkommer i stu-

dien är att klienten är viktig för övervakarna och att de vill känna av att de gör nytta och att 

deras klient gör framsteg. I Svenssons utredning kommer det fram att arvodet kritiseras då 

informanterna ansåg att det inte ens täcker utgifterna så att de kan utföra ett tillfredsställan-

de uppdrag. Avslutningsvis menar Svensson (ibid) att  

 

”genom att lyssna på vad de enskilda övervakarna vill ha och vad de kan bistå med, kan 

varje frivårdare och varje distrikt utveckla samarbetet med lekmännen” 
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Metod 

Den kvalitativa ansatsen 

Studien skall beskriva lekmannaövervakarens roll samt försöka få en bild av hur övervakar-

na ser på skyddstillsynen, fungerar det och så vidare. Intervjuerna kommer att spelas in ut-

ifrån att informanterna godkänner detta. Jag kommer även att göra litteraturstudier och stu-

dera interna policydokument och även andra dokument som kan visa sig vara relevanta för 

studien. Finns även möjlighet att delta på en konferens för övervakare av RFS – Riksförbun-

det frivilliga samhällsarbetare. Syftet kommer dels att vara förklarande men ändå förståelse 

inriktat just för att kunna komma med eventuella förbättringar eller på ett sätt väcka tankar 

om nya idéer för skyddstillsynen och uppdragen som lekmannaövervakarna har. Studiens 

ansats är induktiv vilket menas att ur de empiriska erfarenheter jag fått som via de intervjuer 

och övriga iakttaganden som gjorts i studien formulerar jag hypoteser och tillämpar teorier. I 

den här studien gick det hand i hand med det empiriska arbetet som gjorts vilket tog tre 

veckor inklusive transkribering. Istället för att som inom det deduktiva synsättet lägga fokus 

på teorier, hypoteser och frågeställningar för att sedan undersöka huruvida det sammanfal-

ler med empirin.  

 

Den kvalitativa ansatsen och hypotesgenererande (läs induktiva) synsättet är traditionellt 

inom samhällsvetenskapen till skillnad från de traditionella hypotesprövande ansatser (läs 

deduktiva) som används inom andra vetenskaper (Backman, 2008). Jag avser att göra urvalet 

via personer jag själv är bekant med inom det undersökta området och en representant på 

frivården och då först ett bekvämlighetsurval avseende att intervjua fyra personer som finns 

i Luleå med omnejd och i andrahand personer i Norrbotten. Detta urval motiveras med att 

eftersom övervakarna arbetar utifrån samma förutsättningar över hela landet så hade de 

kunnat egentligen väljas från vilken ort som helst eftersom utgångspunkten är densamme 

oavsett ort i Sverige. Kommer även att ha ett samtal med en ledningsrepresentant från Fri-

vården för att få en djupare insikt i hur de ser på arbetet med lekmannaövervakare och få en 

klar bild ur frivårdens perspektiv hur det ser ut idag och vad de har för tankar om framtiden, 

däremot kommer jag att söka själva informationen om myndigheterna i litteratur och även 

på Internet. I inledningen med varje respondent informerade jag dem om studiens syfte och 

min egen bakgrund där jag uteslöt att jag själv har en bakgrund som anställd inom kriminal-
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vården och även verkar som övervakare. Orsaken till detta var att jag inte ville riskera att det 

skulle bli en ”Vi” anda mellan mig och intervjupersonen i form av vi som övervakare. Risken 

skulle kunna vara att fokuset skulle hamna på annat än mitt syfte med intervjun. I en forsk-

ningsintervju är det viktigt att hålla sin roll som intervjuare och den intervjuade som re-

spondent. Om dessa roller upplöses menar Jan Krag-Jacobsen i sin bok ”Intervju” att inter-

vjusituationen upphör. Det finns enligt Jacobsen fler sätt att hamna ur fokus ur intervjusitua-

tionen som att respondenten ställer sig i försvarsställning eller söker medhåll eller någon 

form av acceptans hos intervjuaren (Jacobsen,1993). Direkt efter intervjuerna var över berät-

tade jag min bakgrund och utfallet blev olika med alla respondenter, fast det blev lite av det 

jag förutsett lite av en vi känsla. Vid det ögonblicket blev vi två övervakare där vi hade något 

gemensamt att tala om och inte som minuterna tidigare där det var en student och intervju-

person situation. 

 

Transkribering av insamlat material 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades på dator i ett word dokument, dessa be-

rättelser som respondenterna återgett bearbetade jag utifrån vetenskapsrådets riktlinjer 

(www.vr.se) för att skydda identiteten på de intervjuade. När frivårdsinspektörerna i den 

löpande texten namnges skev jag om detta till att endast nämna frivårdsinspektören vid dess 

titel oavsett situation. Namnen på intervjupersonerna gav jag fiktiva namn där jag först hade 

I1 och I1 sedan Intervjuperson 1 och intervjuperson 2, av något infall, kanske genom att ha 

läst många andra rapporter beslöt jag mig för att ge dom egna namn för att försöka hålla 

berättelserna så nära verkligheten som möjligt. Återkommande ord som ”typ”, ”eller hur”, 

”asså”, ”hörru” gjorde jag en egen bedömning individuellt i de olika intervjuerna om det 

fanns en risk att intervjupersonen karaktäriserades med dessa. Vidare tog jag bort dessa 

återkommande ord då de samtidigt i skrift oftast inte fyller någon funktion för en menings-

uppbyggnad utan istället hänger ihop med individuella sätt att tala på där de flesta har sina 

egna uttryck som är en del i ens personlighet. När respondenten uttalar klienterna vid namn, 

han eller hon så döper jag om de till klienten eftersom Norrbotten trots allt är ett litet län till 

folkmängden sett så kan vissa scenarier knutna, till kön, titel och ålder spåras därvid jag var 

extra försiktig i min tolkning. Vidare när respondenten talar om personer eller sambandsper-

http://www.vr.se/
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soner som kan härleda dom till person har relationbenämningen eller namnet markerats med 

NN som exempelvis kusinen Jonas NN eller en vän till min morbror NN.  

 

Etiska överväganden 

Samtliga informanter har informerats om att intervjuerna spelas in och att materialet kom-

mer endast att användas av mig som arbetsmaterial och att det hanteras enligt Vetenskaps-

rådets forskningsetiska principer som tagits fram för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa principer är till för att skydda individen och sammanfattas till följande fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet (www.vr.se). Dessa krav kommer genomsyra själva intervjuförfarandet och bearbet-

ningen av all data som samlas in då jag exempelvis kommer att byta namnen på de intervju-

ade personerna samt vid vissa igenkänningsspecifika delar av intervjuer, ändra på en del 

synonyma bitar för att ta bort möjligheten för igenkänning. I vissa lägen under transkribe-

ringen blev det svårt att återge berättelser då många var knutna till orter eller platser som av 

mig tolkat kunde göra sig kända på olika sätt. Samtidigt som jag hade för avsikt att hålla 

berättelserna så naturnära som möjligt var min ambition att ge alla personer som ställt upp i 

utredningen största möjliga konfidentialitet. Ugångspunkten skall vara att ingen som delta-

git i underökningen samt någon efterlevande skall uppfatta något som oebahagligt eller 

kränkande. 

 

Validitet 

Validitet är egentligen det stora problemet inom samhällsvetenskapen: Frågorna samt pro-

blemen beskrivs teoretiskt och detta skall besvaras på det empiriska planet som i det här 

fallet ett fält för frivilliga samhällsarbetare. Det beskrivs inom litteraturen validitet som 1) 

överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator; 2) Frånvaro av sys-

tematiska fel; och 3) som mäter det vi påstår oss att mäta (Esaiasson m.fl. 2007).   I boken Me-

todpraktikan (ibid.) beskriver författarna påverkade av Ottar Hellevik (2002:kapitel 7) att 

man bör skilja på definitionen 1 och 2 som dom slår ihop och kallar begreppsvaliditet samti-

digt som dom kallar definition 3 för resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten handlar om över-

ensstämmelsen mellan teoretisk definition och operationell indikator, detta kan diskuteras så 

fort de teoretiska begreppen är fastställda och utformat våra operationella mätverktyg det 

http://www.vr.se/
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vill säga hur materialet skall samlas in och tolkas. Resultatvaliditet handlar om att vi mäter 

det vi påstått oss att mäta. I uppsatsen kommer jag att försöka ta hänsyn till det Esaiasson 

m.fl. beskriver som intern och extern validitet, där intern validitet handlar om att man drar 

slutsatser av beskrivande eller förklarande natur på ett minde antal enheter exempelvis en 

mindre grupp ur en större population. I det här fallet med intern validitet handlar det om att 

orsakssambandet skall kunna generaliseras för den undersökta enheten så att orsakssam-

bandet inte ser annorlunda ut än på det sätt resultatet beskriver exempelvis att orsak och 

verkan beror på en tredje variabel än det som framkommit i studien. Extern validitet menas 

på att det har möjlighet att generalisera beskrivande som förklarande slutsatser från det lilla 

urvalet som undersöks till det större urvalet. I den här studien avses det att beskriva, analy-

sera och förklara hur lekmannaövervakarna ser på sitt uppdrag åt Frivården, samt att få en 

bredare förståelse hur övervakarna ser på uppdraget och nyttan uppdraget gör för klienter-

na. Det innebär att en mindre grupp kommer att undersöka därav skall sedan resultatet 

kunna generaliseras till en större population som Frivården Luleå vilket omfattar i princip 

Luleå till Kiruna eller Norrbotten fast även Sverige fast här måste relevansen diskuteras.  

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om användbarheten och tillförlitligheten av det aktuella materialet. 

Vilket kan beskrivas som att studien skall skapa en trovärdighet. Slutsatserna som dras av 

det insamlade materialet ska vara rimliga, det vill säga forskaren ska ha belägg för de slut-

satser han eller hon drar eller tolkar. Studien ska kunna återupprepas och resultera i samma 

slutsats. Då kvalitativa studier har för avsikt att mäta exempelvis en grupp människors egna 

upplevelser är det inte lika viktigt att diskutera detta i en kvalitativ studie, som det är när det 

gäller kvantitativa studier. Reliabiliteten bör ändå diskuteras i uppsatsen eftersom det ändå 

krävs en vis grad av observans då varje forskare själv konstruerar sina mätisntrument, som i 

denna studie är frågeformuläret (Ejvegård,  2003). Även begreppen och definitioner skall 

vara reliabla i den mån att definitioner kan ha flera betydelser och bör därför således be-

stämmas för en definition gällande studien. I den här studien har jag exempelvis beskrivit 

verkställighetsplanering och hur jag tolkat den definitionen i den här studien. 
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Resultat 

Indelningen av resultatet har jag fördelat utifrån att jag först redogört en sammanfattning för 

de fyra respondenterna, därefter har jag presenterat de en och en där jag kommer att beskri-

va resultatet under de olika personernas namn och med citat framställa respondenternas 

egen upplevelse av deras situation. 

 

Presentation av respondenter 

Samtliga respondenter verkar i Norrbottens län och har samtliga aktiva uppdrag i dagsläget, 

tiden de arbetat med uppdrag variera samt hur många uppdrag de haft. En av responden-

terna hade en klient denne kände personligen, vilket på ett sätt kommer i uttryck i de data 

som samlats in. Samtliga respondenter ger uttryck för att de ställer upp som lekmannaöver-

vakare för att de vill åstadkomma samhällsnytta och hjälpa personer som behöver det. De 

finns även indikationer som återspeglar egna erfarenheter å ena sidan nära anhöriga eller å 

andra sidan de har känt någon som känt någon varit i behov av liknande hjälp från någon av 

de de sociala eller andra myndigheter som finns representerade i rättsväsendet. Åldersindel-

ningen på deltagarna är från 47 till och med 60 år och har en blandad kompetens då det gäll-

er kompetens inom promotion inom kriminalitet och missbruksområdet då en del även är 

yrkesverksamma inom området. Nedan presenteras respondenterna rangordnade efter ålder 

med yngsta överst och stigande från det. Jag har gett intervjupersonerna fiktiva namn på 

samma bokstav. 

 

Gertrud 47 år. Arbetar inom missbruksvården, hon har yrkesteknisk högsskola som bak-

grund. Gertrud har nu sitt första uppdrag åt Frivården och har börjat för snart ett år sedan.  

Gunnar 54 år. Arbetar idag som chaufför och är gymnasieingenjör i botten. Han har haft 

uppdrag åt frivården i mer än 10 år fast som mest har han haft två uppdrag samtidigt.  

Gudrun 56 år. Arbetar inom missbruksvården. Gudrun har läst gymnasium plus eftergym-

nasiala yrkesutbildningar. Hon har haft uppdrag åt frivården i sju år och som mest har hon 

haft två uppdrag samtidigt.  
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Gunilla 60 år. Arbetar till vardags inom missbruksvården. Hon har en gymnasial bakgrund 

med några enstaka kurser på universitetsnivå. Hon har haft uppdrag åt frivården i snart två 

år och som mest har hon haft två uppdrag samtidigt.  

 

Nedan beskriver jag de fyra olika respondenternas upplevelser i löpande text för att sedan ta 

upp de mest elementära delarna i analyskapitlet. 

 

Gertrud 

Gertrud tolkar uppdraget som att hon är ett stöd för klienten och ska som hon själv uttryckte 

det kolla så att vardagen fungerar, vilket hon beskrev det vidare som något de kommit över-

ens om när de beskrev uppdraget åt henne på frivården. Detta kan på ett sätt tolkas som att 

det var en del av uppdraget att lekmannaövervakaren skulle se till så att vardagen fungerar 

som exempelvis då klienten befinner sig på dagliga aktiviteter eller som Gertrud själv be-

skriver det. 

 

”Jo… Men som på hans praktik så kollar man om det fungerar och vad han tycker om den 

och om han trivs och mår bra. Sen när jag hälsar på han så ser jag ju att… jag anmäler ju 

inte alltid… så jag kommer ju och ringer på sådär för att så har vi ju kommit överens om.. 

Ja också så att vardagen i hemmet fungerar.” 

 

Då hon berättar vidare:  

 

”Jo men att…Vi känner varandra lite grann…det är därför dom frågade om…jag ville 

bli…Jag har känt han sen tidigare…lite grann…genom NN NN så att säga… Då är jag 

välkommen dit när jag vill… Det kanske är lite annat för dom som inte känner sin kli-

ent.”  

 

Uppdraget följs upp genom mailkommunikation och då är det oftast hon som mailar och 

berättar åt Frivården hur allting fungerar och att det är går bra. Gertrud ser uppdraget från 

frivården som en sorts nedtrappning för klienten och att de först är hos den statliga myndig-

heten och sedan får en lekmannaövervakare för att de skött sig bra. Tanken är att lekmanna-
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övervakaren skall fungera som ett föredöme eller någon att se upp till och där beskriver Ger-

trud lite av hur hon inte tycker en lekmannaövervakare skall vara: 

 

”Man ska inte vara i fyllan på vimmelsidorna i tidningen. Man ska ju vara en normal 

person så att man inte är ute själv varje helg och härjar.”  

 

Vilket enligt henne gör lekmannaövervakaren till någon som egentligen bör leva efter rollen 

som god förebild och verkligen tänka sig för så övervakaren inte är ute på fel tillfälle vid fel 

tidpunkt. Gertrud beskriver ersättningen för uppdraget mera som att det räcker till en fika 

eller att gå ut och äta en lunch eller köpa hem bullar och fika emellanåt. Samtidigt menar hon 

på att det är bra att arvodet är lågt för annars finns det risk att vem som helst tar uppdragen 

för att tjäna pengar. Samtidigt som man skall vara en förebild och kompis för klienten så fö-

religger det även en anmälningsplikt då Gertrud berättar att man som övervakare skall ha ett 

personligt ansvar över vad man skall anmäla och inte springa till frivårdsinspektören med 

smågrejer. Däremot incidenter av allvarligare art som när någon använder sig av droger så 

menar Gertrud på att man bör ha en dialog med frivården: 

 

”Men att man kanske ändå vill försöka å hjälpa klienten då till någon instans själv så att 

inte frivården kommer in… men dom måste ju få veta vad som har hänt att man då ändå 

får bibehålla sin…vad heter det… förtroendet där att… om klienten då kommer och säger 

att nu har jag gjort, nu har jag varit och drogat någonstans eller vad som helst… det är 

ju som ett rop på hjälp istället för att ta telefon och ringa frivården så kan man kanske se 

till så att man kan fixa så att han kommer på någon behandling eller nå och sen anmäler 

man till frivården vad som har hänt…”  

 

För att förtydliga detta och verifiera att jag förstått henne rätt så frågar jag henne vidare om 

hon menar att ifall den som är lekmannaövervakare skall hjälpa klienten till att få behand-

ling och hon besvarar frågan så här: 

 

”Jo typ om det skulle vara nå sådana problem men ändå så meddelar man frivården att nu 

har jag hjälpt den här klienten till behandling för det och det har hänt så att de vet om 
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det, men att inte de tar över direkt utan att man ger han en chans om det är första gången 

han gör nått sådant där. Det är så jag tänker mig men jag vet inte… Jag tycker det är 

svårt att säga… för min klient har ju inge problem med nått sånt”  

 

Att lekmannaövervakaren har en anmälningsskyldighet kräver även en viss mån av objekti-

vitet från övervakaren gentemot klienten och samtidigt ett förhållningssätt mot frivården 

som å ena sidan kan tolkas som professionellt. Gertrud beskriver emellanåt sitt uppdrag som 

ett jobb och att i hennes fall så har hon förklarat innebörden för klienten och att hon skall 

sköta detta utifrån uppdragets syfte och nu vet denne klient att uppdraget är ett jobb för att 

hjälpa denne framåt. Gertrud själv känner det som en fördel att hon känner klienten fast 

samtidigt anser hon att relationen mellan klienten och övervakaren inte skall vara för nära 

som föräldrar, flickvän eller pojkvän. Hon förklarar ändå att det är en fördel att känna klien-

ten innan eftersom annars hade hon fått lära känna personen från grunden, så det hade tagit 

längre tid förklarar hon och tillägger:  

 

”Man får ju ändå se till att det inte blir personligt eftersom jag känner klienten måste jag 

ju dra gränser, det får inte bli nått personligt utan… att jag då ser till att kolla det jag 

ska… att det fungerar för han… för att hjälpa han så att vardagen fungerar… Men det 

gjorde jag ju som innan också då… Det är ju inte det som är problemet utan det var ju 

nått hus inbrott… och sånt där är ju ingenting… sen långt innan… alltså det var över 

ett år innan han åkte fast för det… Så då hade han ju redan lagt av med allt sån där… 

Det var inge massa gånger utan det var en gång… o ja menar… så att det beror på vad 

det är va som har hänt och sådär och…” 

 

Då det krävs i vissa fall en viss objektivitet inför klienten ställs lekmannaövervakaren inför 

att vara lojal gentemot Frivårdsinspektören och samtidigt även klienten. Att vara lojal för 

varandra är grunden för att  öppna upp för ett förtroende och att interaktionen skall fungera. 

Gertrud beskriver att hon kan tänka sig att det kan uppstå lojalitetskonflikter men att hon 

själv inte har varit i den situationen.  
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”Jag skulle kunna tänka mig att man kan hamna i någon sådan sits att man inte vet. Då 

måste man rannsaka sig själv och se var det här leder till, om jag gör si eller så.  Så att 

man då bedömer själv att om det här är värt att gå vidare med, ska jag vara lojal där med 

klienten (---) Det  tror jag skulle vara värre om man har en nära relation till klienten, om 

man skulle kunna ta sin mamma eller pappa där tror jag det skulle kunna vara problem. 

Det är nog svårt för föräldrar att gå över huvudet på ungarna och säga nu har ni gjort si 

eller så. Jag tror det är lättare då man inte är så nära.” 

 

Gertrud menar på att hon ännu inte haft så mycket kontakt med frivården men ser ändå det 

som positivt och att hon kan kontakta dem ifall hon skulle ha några frågor. Vidare beskriver 

hon informationen från Frivården med att det var särskilt bra vid första mötet då dom träf-

fades för att som hon beskrev det se ifall de fungerade tillsammans hon och klienten.  Hon 

beskriver det som att frivården arbetar bra med att först ringa till henne och fråga ifall hon 

villa åta sig det här uppdraget och sen att de träffades alla tre.  För att få en ytterligare bild 

över informationen frågade jag huruvida hon uppfattar att frivården upplever ansvaret som 

lekmannaövervakarna har med klienterna då hon beskrev det som: 

 

”Ja alltså frivården träffar ju inte ens min klient numera vad jag förstår utan nu är det 

bara jag som har kontakt med klienten och så för jag information vidare dit för att jag har 

så… alltså min klient har inte ens träffat den här nya inspektören som kommit då den 

andra slutade och fick ett annat jobb. Så nu är jag enda kontakten fast jag vet ju inte om 

alla uppdrag ser ut så…”  

 

Vidare menar Gertrud att eftersom hon inte har haft några andra uppdrag och andra per-

spektiv på detta så har hon inte så mycket tankar kring informationsbiten och tillägger att 

det verkar som att det är så här för att straffet klienten åsamkat sig är så pass milt och att det 

kan vara så att upplägget ser annorlunda ut vid grova brott och att de då har trepartsträffar 

oftare. I hennes situation beskriver hon att kontakten idagsläget mest är en möjlighet för 

henne att ringa eller maila frivårdsinspektören ifall hon är orolig eller undrar över något och 

som hon själv beskriver, någon hon kan lämpa över lite ansvar åt och checka av samt lite av 

ett bollplank. Gertrud förklarade detta vidare:  
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”Ja alltså om jag känner att nu är det lite för mycket för mig då kan jag ringa till dom och 

säga det att vi kanske måste träffas att det har blivit för mycket och jag vill att vi ska träf-

fas varannan månad alla tre och att det inte bara är jag som ska ha kontakt med klienten 

att dom också får träffa personen i fråga och ha lite kontakt med klienten.” 

 

Vidare beskriver Gertrud och berättar att hon oftast mailar inspektören och berättar hur all-

ting fungerar och fortlöper. Fast hon betonar att de endast träffats en gång  och att hon för-

klarade det med: 

 

”Vi mailar åt dom och nu är det en kvinnlig och först var det en manlig, mailar och berät-

tar åt dom hur allting fungerar och att det är... (---) sen skriver hon ju tillbaks när jag har 

mailat åt henne. Sen har jag ju telefonnumret så jag kan ringa om jag vill också.” 

 

Hon berättar även att det inte ska vara meningen att hon skall göra jobbet åt klienten men att 

hon skall vara som ett stöd då klienten behöver hjälp. Med hjälp förklarar hon exempel som 

att hjälpa denne vid myndigheter och även ifall klienten befinner sig på någon dagverksam-

het. Gertrud beskriver sin medverkan som en del i något större sammanhang hos frivården 

och förklarar det som att övervakningsbiten är en del i en nedtrappning där hon behövs. 

Hon upplever att frivården tolkar lekmannaövervakarna som en sorts nedtrappningsverk-

samhet: 

 

”Jag tolkar det som att det är någon sorts nedtrappning och att när dom tycker allt fun-

gerar bra så har dom en lekman som tar över och… Jag tolkar det som en nedtrappning 

men att dom ändå inte vill lämna det vind för våg.”  

 

Hon berättar vidare att hon får en inblick i hur det utvecklas för klienten och att hon beskri-

ver det som att hon även upplever det som att klienten öppnar sig på ett annat sätt då denne 

kommer utanför myndighetens väggar. Vid frågan vilken betydelse ersättningen har för 

uppdraget berättade hon att det räcker till en fika eller att man kan köpa hem fika eller gå ut 

och äta lunch på en restaurang. Vidare beskriver hon om ersättningen: 
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”Det ska inte vara nå stora pengar för då tar vem som helst de här uppdragen. Alltså du 

vet sådana du vet sådana som bara är ute efter pengar. Jag tror det är bra att det är en 

mindre summa, det finns ju de som gör allt för pengar, alltså att någon som skulle ta hur 

mycket klienter som helst för att få mer pengar. Jag tror att det är bra att man någon 

gräns…” 

 

Gertrud har en relation till sin klient sedan tidigare. Även om denne inte är i direkt kontakt 

till henne så beskriver hon ersättningen mer som ett utlägg för fika eller aktivitet. 

 

Gunnar 

Gunnar har varit verksam som övervakare i mer än tio år haft kontinuerligt uppdrag med 

något uppehåll. Han beskriver första kontakten med frivården när det gäller vid det tillfälle 

han tilldelas en klient att det har sett lite olika ut genom åren fast på senare tid får han mera 

matchade klienter och generellt sett så fungerar kontakten bra med frivården. Gunnar be-

skriver första kontakten med myndigheten vid det tillfälle uppdraget tilldelas som bra och 

just genomgången de har när de träffas trepart och då han även beskriver att vid det tillfälle 

får han klart för sig vad det är för inriktning med klienten. Är det något speciellt dom skall 

göra eller att det kan vara så att det finns med en problematisk sjukdomsbild och i sådana 

fall kan det vara så att det är lekmannaövervakaren som tar kontakt med klienten. I normala 

fall förklarar Gunnar är det klienten som tar kontakt med övervakaren utifrån det man 

kommit överens om vid uppdragets inledning. Gunnar förklarar att han arbetat med flera 

klienter år frivården att numera går det ganska fort när det gäller information vid första kli-

entkontaktstillfället, speciellt vid de tillfällen de diskuterar via telefon då Gunnar förklarar 

att handläggarna (läs frivårdsinspektörerna) låter stressade och verkar mycket jobb. Han 

beskriver det själv som att han tar den information han får och sedan när de träffats utanför 

frivården så får de en bättre bild av varandra. Samtidigt som klienten får välja ifall denne vill 

ha han som övervakare eller inte. På senare tid har han märkt att det tar längre och längre tid 

för återkoppling. Gunnar beskriver det som: 
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”Det har vid tillfällen varit så att frivårdspersonalen inte hört av sig alls och dels inte då 

klienten avtjänat färdigt sitt straff. Jag upplever att det skulle vara kontinuerliga uppfölj-

ningsmöten så att man får framföra det som hänt under övervakningstiden.” 

 

Han förklarar att första mötet många gånger hittills fungerat bra fast samtidigt berättar han 

informationen dras snabbt och det på ett sätt kan vara bra att inte få för mycket information 

eftersom det är upp till övervakaren att inte döma personen utifrån den förkunskap man har 

om denne. Samtidigt som Gunnar förklarar att det är viktigt att ha en bild av klienten som en 

del bakgrundsfaktorer, problemområden och vad problematiken grundar sig i. Vidare menar 

han på att de träffas oftare i början som första månaden av uppdraget och då försöker de 

hålla frekventa möten. Samtidigt som upplägget varierar från fall till fall och vad det är för 

problematik som ligger i botten för uppdraget. Exempelvis en gång i veckan till att börja 

med, sen kan man glesa ut det så småningom berättar Gunnar. Själva uppdraget och hur 

rollen som lekmannaövervakare tolkas beskriver han som att han inte är någon myndighets-

person utan en vanlig människa, som en förebild. Han berättar vidare att det är  som två si-

tuationer eller roller, som när klienten är kvar inom myndigheten Frivården och att tanken 

med lekmannaövervakaren och de uppdrag denne har är att komma ifrån den känslan hos 

klienten som han vidare beskriver att vara som en vanlig människa och inte en myndighets-

person. Samtidigt som det handlar om att hålla en konsekvent linje i sitt beteende så att den-

ne är naturlig och som Gunnar exemplifierar: 

 

”Om någonting händer när man träffar klienten… att man talar om… att om jag råkar 

jag spilla så går jag därefter till receptionen och berättar det. Att man uppträder i små sa-

ker, så som man tycker att så där ska man göra. Att man anstränger sig, verkligen försö-

ker…”  

 

Gunnar beskriver det som att det bör finnas en balans där man på ett sätt skall vara som en 

kompis för klienten men ändå inte, eftersom det i grunden rör sig om att spela en roll av en 

kompis eller uttryckt som en förebild fast det varierar beroende klientens ålder och behov. 

Eftersom kompisar har sina åtaganden gentemot varandra så är det viktigt att känna en 

gräns även om relationen blir bra till klienten som Gunnar beskriver: 
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”Så det finns ju vissa saker som man absolut inte ska ge sig in i som att låna ut pengar, 

eller någonting annat sånt där utan man måste som skilja på dom här sakerna fast det är 

naturligt tycker jag. Det är sådana saker som man måste veta, vad man skall göra och 

inte skall göra.”  

 

Vidare berättar Gunnar om  nära relationer mellan lekmän och klienter som han beskriver att 

det är ganska olämpligt att ha nära bekanta som övervakare. Med nära bekanta menar han 

släkt eller nära kompisar som övervakare eftersom det inte kan bli bra för klienten. Vidare 

för vi ett resonemang kring risk och säkerhet i klientarbete då Gunnar upplever sig trygg i 

sin roll som lekmannaövervakare och förklarar att han utgår från att Frivården gör en lämp-

lig bedömning för varje klient som skall få en övervakare. Frivårdens arbete med klienterna 

bygger på arbetet med verkställighetsplaneringen och de individuella planer som byggs upp 

för klienten där Gunnar beskriver det som betydande att man får komma in så tidigt som 

möjligt och ta uppdraget då det inte har gått så lång tid. När det gäller själva uppdraget för-

klarar han att de borde ha oftare träffar för att stämma av vad som hänt uppdragets gång, då 

jag fråga Gunnar hur uppdraget följs upp då han förklarar: 

 

”Jaaa (hehe)… som sagt var (hehe)…  det kan vara mera önskan på sistone. Jag tycker i 

och för sig att man själv också har ett ansvar att… visst naturligtvis så kan man inte från 

hävda handläggarna ansvaret. (---) Dom kan jag ju säga att de inta har tid… Som jag 

skulle önska att man då kanske har, (---) då skulle man kunna sätta in då frekventa mö-

ten, alltså då redan från uppdragets början.” 

 

Oftast tar han kontakt med inspektören via telefon och då handlar det oftast om praktiska 

problem som ekonomiska frågor som dyker upp exempelvis vid godkännande av någon 

aktivitet som han skall göra tillsammans med en klient.  Gunnar berättar vidare att han ser 

det som ett önskemål att det fanns en större uppbackning inom myndigheten gentemot lek-

mannaövervakare som Gunnar förklarar med: 
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”Någon form av jourverksamhet, eller jour men åtminstone någonstans man kan ringa 

på ett annat sätt och inte känna att man inkräktar på deras tid utan att det verkligen 

finns avsatt att för att få hjälp och stöd, det tror jag framförallt många fler skulle vara i 

behov av detta som jobbat kortare tid.”  

 

Att det finns avsatta resurser för lekmännen och att det skulle finnas någon som man kan nå 

då man behöver stöd. Gunnar förklarar att även om han själv inte är i så stort behov av väg-

ledning så kan han tänka sig att det skulle behövas speciellt för nya övervakare och dels för 

att motivera människor att ställa upp som övervakare. Gunnar berättar att fler sidor om in-

formationsbiten hos frivården och förklarar att de har haft utbildningsträffar som varit bra 

för honom som övervakare, även om det var ett tag sen. Han förklarar vidare att utbildnings-

träffar är bra både för att öka sina egna kunskaper och träffa andra som håller på med lik-

nande saker.  

 

”ja egentligen få lite social kontakt med andra i samma situation. Det är få i ens omgiv-

ning som håller på med det här och som egentligen förstår sig på vad det innebär. Förstå-

elsen har dock förändrats i omgivningen nu när kriminalvården ändrat lite sin inriktning 

på senare tid.”  

 

Kriminalvården har under senare tid genomgått organisationsförändringar (läs kapitel om 

Kriminalvården i uppsatsen). Det händer en del med klienten och den relation som skapas 

under övevakningsåret. Gunnar menar på att emellanåt händer saker som är positiva för 

klienten och sådana saker framför han åt inspektören som han själv exemplifierar med: 

 

”speciellt vid tillfällen då det varit en tung klient ser man att det finns ljus i den mörka 

tunneln. Sådant ser oftast inte handläggarna, de träffar ju klienterna oftast bara på kon-

toret. Dom ser ju aldrig de här positiva sakerna.”  

 

Gunnar berättar att det verkar kunna vara så att en klient färgas av hela det här att gå till 

kriminalvården och frivården så att det kan vara så att som han förklarar med:  
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”Det kan vara så att de alltid är hos frivården i nergångar och så bidrar hela miljön till 

att de är där och visar en sida av sig själv när de träffar psykiatrin eller kriminalvården. 

Sen kan det vara så att jag då kanske får träffa dem när d är på den positiva sidan. Så kan 

det vara så att jag får en helt ny nyanserad bild av detta. Det är konstigt men så kan det 

vara.”  

 

Gunnar beskriver det emellanåt som att han märker av att han ser en förändringsbild hos 

klienten som emellanåt skulle kännas viktig att framföra åt frivården eftersom det verkar 

emellanåt som att han får ta del av positiva förändringar som skulle kunna vara viktiga att få 

med när det gäller arbetet med klienten. Gunnar ser det som en viktig samhällsnytta att det 

finns frivilliga samhällsinsatser och beskriver även att det förutom lekmannaövervakare 

finns kontaktpersoner åt kommunen samt liknande uppdrag. Han beskriver det som en vik-

tig del i samhällets uppbyggnad fast berättar om det så här: 

 

Men tyvärr så är det ju också som så att generellt så har ju människor mindre tid, alltså 

tiden är ju den samma men den tid man har till förfogande för att arbeta ideellt har mins-

kat. Trycket på varje arbetstagare är mycket högre idag tycker jag än vad det har varit 

förut och det gör ju att många inte kan prioritera det på så sätt eller inte gör det i alla fall.  

 

Gunnar har varit med länge som frivillig samhällsarbetare och förklarar användandet av 

övervakare på flera sätt som att det sparar samhället mycket pengar och gör en stor sam-

hällsnytta. Vidare berättar han att det verkar som att frivårdsinspektörerna verkar ha svårt 

att hinna med ärendena då han förklarar: 

 

”Mm…Jag är ändå fullt förstående liksom…Gentemot arbetsbelastningen som är på alla 

samhällsfunktioner…Det spelar ingen roll var man än vänder sig idag så är alla överbe-

lastade… Frivården, Närpsyk vart det än kan vara så är det som att det verkar ha en för 

hög arbetsbelastning på sig” 
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Gunnar förklarar att han ser på lekmannaövervakaren som en person som gör en insats på 

lekmannanivå och tillägger att han tolkar det som att frivården ser det på samma sätt. De 

insatser som görs, ska vara generella och av vanlig art som Gunnar tillägger: 

 

”du har kontakt med myndigheter och allting annat som gör att, egentligen som du skulle 

gjort det här mot vem som helst, men du gör det här riktat mot en speciell person.”  

 

Gudrun 

Gudrun beskriver första kontakten som något positivt och att det börjar med ett telefonsam-

tal där hon får beskrivet en klient. Gudrun jobbar med alla klienter men arbetar gärna med 

ungdomar och kvinnor. Hon berättar vidare att emellanåt får hon tacka nej till uppdrag ef-

tersom det emellanåt kan vara mycket kring barnen hemma och vid de fallen upplever hon 

inte det som bra att ta på sig uppdrag där det handlar om att hjälpa andra. Vid första kontak-

ten får hon veta anledningen till övervakningen och varför denne har fått övervakning. Gud-

run är själv utbildad inom missbruksvården och får ofta klienter med problem som ligger i 

linje med hennes utbildning som hon själv beskriver det.  Vid de möten hon har med klienter 

varierar aktiviteterna kring att gå på café, shoppa och sola. Emellanåt kan det vara så att kli-

enterna inte har så mycket ekonomi att röra sig på och då blir det enklare saker som hon an-

passar för klienten. Emellanåt har vi kunnat få bidrag från frivården att gå och äta en lunch 

någon gång och då har jag fått tillbaka pengarna, någon gång då och då. Det blir ju ändå som 

någon sorts kamratträff fast man är ju inte det alltså en god vän på det sättet utan man är 

övervakare. Gudrun tolkar rollen som lekmannaövervakare som något halv professionellt 

som hon själv  beskriver att frivården anlitar henne med anledning av hennes bakgrund och 

hennes utbildning och det hon gör på dagarna. Hon förklarar vidare att hon kan träffa klien-

terna och använda sig av sitt yrkeskunnande under mötena och som hon beskriver det är det 

en del av uppdraget. 

 

”Frivården har ju inte bett om det så men de använder nog gärna mig för att de vet vad 

jag jobbar med och så tror jag. Dom säger inte ordagrant alltså att de skulle använda mig 

professionellt på det sättet utan jag används som en övervakare som ska ha kontakt med 
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den här personen, så dom säger det inte rakt ut så men… men… så tror jag ju att dom 

tänker så… och själv tänker jag ju så att jag själv gärna vill ge det till mina klienter.”  

 

Vidare berättar Gudrun att hon träffar sina klienter i regel en gång i veckan och brukar ha 

upp till tre klienter samtidigt. Hon bokar uppföljningsträffar med inspektören och har oftast 

kontakten per mail och telefon. Tanken menar hon på är att de skall träffas trepart hos fri-

vården ungefär varannan månad och fungerar det sämre med klienten så har de mer kon-

takt. Gudrun berättade att innan hon själv blev övervakare så såg hon på användandet av 

lekmannaövervakare som ”ett spel för galleriet” som hon menade som en insats som bara görs 

för att göras. Idag ser hon det inte på det så utan som en viktig samhällsfunktion. Vid dis-

kussion om information kring klienten och klientsamtal beskriver Gudrun att klienterna vå-

gar säga lite mera till henne som lekmannaövervakare än till de som arbetar på frivården och 

att hon har en känsla av att klienterna tycker det är jobbigt med myndigheter. 

 

”Jag tror att klienterna vågar säga lite mera som på riktigt än att när de pratar med en 

myndighetsperson för då är klienterna lite mera avvaktande och lite rädd för att säga sa-

ker, jag vet inte, jag har bara den känslan av att de tycker det är jobbigt med myndighets-

personer och då inte rent personligt men att de är en myndighet, alltså rösten för myn-

digheten.”  

 

När vi diskuterar om vad man bör anmäla till frivården och inte när det exempelvis handlar 

om misskötsamhet berättar Gudrun: 

 

”Ne jag vet nog inte riktigt exakt vad som ska rapporteras och inte, utan det är nog mera 

på vad jag själv skulle fundera på då. Ska jag berätta det här till frivårdsinspektören eller 

inte? Men jag har egentligen aldrig varit med om en riktig sådan situation.” 

 

Att vara objektiv inför klienten beskriver Gudrun som en viktig del i klientarbetet och hon 

brukar tänka professionellt eftersom att annars är det lätt att man blir ett med klienten. Vida-

re berättar hon att det inte är bra med nära relationer mellan lekmannaövervakare och klien-

ter, eftersom det blir fel då man hamnar i kontrollsituationen inför klienten som hon beskri-

ver att hon som övervakare känner av då personen fortsätter med sin kriminalitet. Skulle det 
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vara så att en nära kompis, familjemedlem eller släkting är övervakare så har de en sådan 

relation så blir det svårare att förhålla sig objektiv inför klienten. För Gudrun förklarar att 

man tycker ju oftast som sin kompis, därför berättar hon att det är bättre med okända män-

niskor som övervakare. Samtidigt menar hon på att det är viktigt att vara en god förebild 

som övervakare att man lever på ett bra sätt och är som de flesta i samhället. Vidare förklarar 

hon att det är samtidigt viktigt som förebild att följa regler och lagar, så att man inte håller på 

med dumheter som hon exemplifierar med hembränning. Gudrun ser ersättningen från fri-

vården som något det bara blir restskatt av och att hennes insats inte görs för pengarna utan 

att hon vill göra det för den goda samhällsnyttan och bidra med något gott i samhället. Vi 

diskuterar ansvarsbiten och hur hon uppfattar att frivården upplever ansvaret som lekman-

naövervakarna har med klienterna då hon berättar: 

 

”Jag upplever ju inte att de tycker att jag har ett jätte stort ansvar direkt, utan jag är nog 

en ganska liten del av det hela för dom flesta har ju något program också som dom följer 

och så.”  

 

Gudrun betonar vikten av att göra avslut med klienten och att hon ibland varit med om av-

slut som att de alla tre varit ute och ätit lunch och diskuterat om hur det har varit och att de 

alltid gör något sorts avslutsmöte. Samtidigt som de ibland finns klienter som inte varit posi-

tiva till övervakningen då har det känts enkelt att göra avslut med ett handslag och sen är 

det över medan det kan finnas tillfällen då stödet från frivårdspersonalen är extra viktig då 

klienten vill ha mer ut av en övervakarrelation. Vidare berättar Gudrun att hon emellanåt 

skulle se att Frivården ger övervakarna mer information som hon beskriver: 

 

”Ge information så att både övervakaren och klienten vet vad som gäller och vill frivården 

att vissa saker skall rapporteras skall det stå vad som skall rapporteras så både övervakare 

och klient vet vad som gäller. Jag tror att det kan vara bra alltså att det här och det här 

gäller och vad frivården vill ha exempelvis vad dom vill ha rapporterat och inte.”  

 

I övrigt berättar hon att kontakten fungerar bra och att hon kan ringa  sin frivårdsinspektör 

emellanåt och att även inspektören ringer henne då dom emellanåt varit ut med klienten och 

ätit lunch med klienten då Gudrun menar att samtalet blir som på ett annat plan mellan de 
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tre. Hon berättar också att kontakten från Frivården är en sak samtidigt som att de utbild-

ningsträffar de haft varit bra i de avseende att de har fått träffa andra övervakare. Det har 

funnits händelser då hon menar på särskilt en gång då klienten aldrig dök upp och hon an-

mälde till frivården men ingenting hände vilket hon i sin beskrev det som att det kändes som 

att allt rann ut i sanden, eller att klienten manipulerade både mig och frivårdsinspektören. 

Sådana gånger menar hon på att det borde vara bättre uppföljning kring kommunikationen 

som i vissa fall vara tydlig mot övervakaren hur denne skall handla vid misskötsamhet eller 

kanske rentav avbryta uppdrag som går dåligt. Information kring klienten kan vara känslig 

att handskas med fast Gudrun beskriver det som att hon meddelar klienten att hon meddelar 

frivården en del saker och att klienten skall vara medveten om det och är det sådan informa-

tion så skall klienten i sådana fall inte berätta det åt henne. Uppkommer det däremot saker 

som hon upplever viktiga i arbetet med klienten som klienten skulle säga så för hon vidare 

det till frivårdsinspektören. Jag frågar Gudrun om hon tagit del av information som lett till 

lojalitetskonflikt mellan klienten och frivårdsinspektören då hon svarar: 

 

”Jo… aaa… det har jag varit med om… att då har jag som stått där ibland och tänkt… 

funderat vad som är… vad jag ska göra.. Samtidigt så har jag ju mitt uppdrag hos frivår-

den och det är dom som har anlitat mig.” 

 

Gudrun beskriver det som att hon fått intryck av att det verkar som att det är svårt för dem 

att få tag på övervakare, men hon ser det som att de tycker att en övervakare har lättare att 

ha koll på klienten. Hon förklarar att som lekmannaövervakare är man som vilken person 

som helst fast klienten vet att man har kontakt med frivården. Vi diskuterar vidare om sä-

kerhet och risk kring klientarbete då vi kommer in på ensambesök då hon tillägger hon just 

nu har ett sånt uppdrag.  Hon beskriver att hon just nu träffar en klient i hemmet men att 

hon har diskuterat det med frivården eftersom klienten inte mår så bra fast hon tillägger att 

det inte är Frivården som instruerat henne till att göra så. Vi diskuterar vidare utifrån det att 

lekmannaövervakaren kunde vara en del av de individuella verkställighetsplanerna för kli-

enten då hon menar att allt annat borde ses som slöseri då hon tillägger hur hon skulle vilja 

att det fungerar: 
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”Jag tror ju att dom lättare skulle komma ur sitt problem om till exempel jag skulle kom-

ma med mina eller ja med min del på nå vis… och sammanföra det… för att många går ju 

på program hos frivården att man liksom kombinerar det på nå vis kan jag tänka mig allt-

så beroende på vad det gäller. Jag tror det skulle vara bra utvecklingsmässigt men exakt 

hur det skulle gå till vet jag inte. Det skulle i och för sig vara ganska tidskrävande för den 

som är övervakare.”  

 

Gudrun upplever det som glädjande för henne själv då hon ser framsteg hos klienter exem-

pelvis då en klient kommer fram till henne efter uppdragets slutförande och tackar henne för 

att klienten exempelvis fått ett jobb. Hon berättar att det blir som att klienten upplever det 

här med övervakningen många gånger som en social grej och att övervakaren blir någon som 

bryr sig. Vidare diskuterar vi om uppdraget och utifrån det skulle finnas några möjligheter 

kring utveckling av uppdraget. Jag frågar henne om det skulle behöva någon form av skrift-

ligt avtal för att förtydliga uppdraget och hur hon skulle se på det då hon beskriver det som 

att det vore något bra. Ett avtal både för klient, henne och frivårdsinspektören med klara 

direktiv så alla tre vet vad uppdraget handlar om. Hon menar vidare att det inte heller ska 

vara hemligt för klienten utan att det skall framgå vad Frivården vill ha ut av det och vad 

som gäller.   

 

Gunilla 

Gunilla beskriver första kontakten med frivården då hon blir tillfrågad ifall hon vill ha en 

klient att det är oftast klienterna som valt ut henne emellanåt via hennes dagliga yrke, då 

hon arbetar inom missbruksvården. Hon har ingen formell introduktionsutbildning till 

övervakare men hon beskriver det som att frivården ser det som en fördel att hon har det 

arbete hon har i förhållande till uppdraget. Därefter frågar de henne hur de känner varandra 

eller om de är släkt, för som Gunilla beskriver det så får de som hon förklarar enligt Frivår-

den inte vara släkt när man är övervakare. Däremot så kan det vara så som hon uttrycker det 

att har man varit kompis i barndomen och inte träffats på många år så tror hon att det är 

okej. Fast hon menar även på att man inte får ha någon nära relation med klienten eftersom 

det då som hon beskriver det inte fungerar och mycket kan gå fel. Hon förklarar vidare att 

hon har någon gång fått klienter via sitt jobb då hon arbetar inom missbruksvården. Hon 
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förklarar vidare om klientkontakten att det är klienten som skall ta kontakt med henne och 

hon har själv kommit överens med klienten om att de hör av sig varannan vecka genom att 

träffas eller bara ringa varandra. När de träffas gör de det oftast på ett café eller på något 

annat liknande sätt. Gunilla beskriver att hon känner sig trygg i då hon arbetar med uppdrag 

åt Frivården och hon tillägger att de skulle inte sätta en lekmannaövervakare ifall det innebar 

risk, dessa faktorer har hon diskuterat med sin handläggare på Frivården. Samtidigt hon 

berättar om hembesök hemma hos klienten: 

 

”Jag har aldrig gjort det men däremot har klienterna kommit hem till mig eftersom att de 

här klienterna har ingen bostad. Oftast har de kommit genom kommunen, soc... och där 

får de inte ta emot besök. Nej jag ser hellre att de kommer hem till mig. Det är inget nöd-

vändigt heller utan det är upp till mig om jag vill ta hem klienterna så det blir på mina 

premisser så att säga.”   

 

Gunilla beskriver sitt uppdrag och rollen som övervakare som seriöst både från frivårdens 

sida och från hennes sida, som hon själv beskriver det som något hon tar på allvar. Hon upp-

lever inställningen till användandet av lekmannaövervakare som positivt och att hon själv 

upplever att hon gör en insats för samhället, samtidigt som hon ser det som ett billigare al-

ternativ för samhället istället för att skicka någon i fängelse eller någon annan vårdinrätt-

ning. Hon berättar att det gäller som övervakare att vara en förebild för klienten redan från 

början då hon berättar att man kan visa vad som är rätt och fel samt följa lagar och förord-

ningar. Då det även blir så att lekmannaövervakaren får en god relation till klienten menar 

hon på att man inte ska bli direkt kompis med klienten utan att man skall vara neutral utan 

att involvera sig för mycket. Gunilla upplever att hon har ett 100 procentigt ansvar gentemot 

klienten eftersom hon tagit på sig ett ansvar om att ha hand om klienten under en tid. Gunil-

la beskriver det som: 

 

”Jag ser ju till att klienten fullföljer det här uppdraget från frivården, som frivården, jag 

och klienten kommit överens om till 100 %...(---) Om vi säger så här då att har jag inte 

hört av klienten på två veckor är jag tvungen att kontakta frivården så då släpper jag det 

till dom och sedan ringer dom upp mig när dom fått tag på klienten.”  
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Uppdraget i sig beskriver Gunilla som för henne klart då dom har ett skriftligt avtal som 

visar vad uppdraget går ut på. Hon berättar också att det är bra såvida att hon även kan 

ringa dem ifall det skulle vara någon fråga hon funderar på när det gäller klienten och hur 

hån skall förhålla sig. Hon förklarar vikten av dessa samtal speciellt då det kan handla om  

så mycket mer än bara klienten som hon återger att denne oftast har personer eller ett nät-

verk runt i kring sig som man måste hantera på något sätt och då är det bra att kunna prata 

med sin handläggare på Frivården. När det kommer till information kring klienten för att 

kunna arbeta med uppdraget berättar Gunilla att hon gärna vill få så mycket information 

som möjligt. Hon beskriver samtidigt att det finns på grund av sekretessen information som 

hon har förståelse att Frivården då inte får lämna ut den informationen fast om dess krimi-

nella bakgrund eller ifall det finns kriminella runtomkring måste hon få veta och tydliggör: 

 

”Många av de här missbrukarna vill ju inte släppa sina kontakter med de gamla för de är 

ju rädd att dom kanske blir indragna i någonting. För det handlar ju oftast om pengar, 

stölder ja. De kan ju störa mitt jobb så att jag inte orkar mer fast det har inte hänt ännu.”  

 

Klienterna får ju välja ifall det är en förstagångsförbrytare, fängelse eller övervakning och 

naturligtvis väljer klienterna övervakning berättar Gunilla. Klienterna är välinformerade att 

ifall de bryter med övervakarna så får de fängelse. Skulle det vara så att det inträffar miss-

skötsamhet av något slag så berättar Gunilla att hon inte varit i den situation men att hon 

nog skulle vända sig till sin handläggare på frivården tillsammans med klienten om det rör 

sig om klienten. Gäller det grövre brott som klienten pratar om skulle jag vända mig till min 

handläggare på frivården direkt i annat fall får man avgöra utifrån situationen menar hon. 

Gunilla beskriver att hon fått intrycket av att frivården ser positivt på lekmannaövervakarna 

och att hon fått höra att hon gjort ett bra jobb med de klienter hon haft. Själv tycker hon även 

att hon gör en god insats för samhället och beskriver: 

 

”Sedan så kostar det mycket mindre pengar för samhället än att sända någon in i fängel-

set eller någon annan vårdinrättning. Det blir billigare för samhället och sen så gynnar 
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det klienten bättre eftersom vi har sådan tät kontakt. För klienten är tvungen att hålla 

kontakt med mig och gör inte klienten det så kan det ju bli påföljd.”  

 

Gunilla förklarar sitt engagemang hos klienten som något som hon inte gör för pengarna 

åtminstone inte i första hand. Hon konstaterar att ersättningen är låg fast det fungerar då 

den täcker hennes telefonkostnader en gång i veckan eller om hon går ut och fikar och myck-

et mer behöver den inte täcka. Emellanåt kommer moment i uppdraget som hon gör på egen 

han som hon då jag frågar ifall hon har något hon själv tänkt på medan vi diskuterar då hon 

beskriver ett engagemang med klienterna och situationer då  de är i tingsrätten: 

 

”Jo. Jag kom att tänka på det här att ifall klienten skall träffa eller om klienten skall in i 

tingsrätten då skall jag vara med där… eller…jag får om jag vill…och självklart vill jag 

för då får jag en större inblick i vad allt handlar om när det gäller klienten. Sen kan ju jag 

också ifall jag har haft kontakt med klienten ett tag… tala för klienten…eller tala mot kli-

enten…men oftast blir det ju för. Jag tycker det funkar jättebra med de klienter jag har. 

Och det är ju.” 

 

Gunilla berättar att hon är i de flesta fall nöjd med sitt uppdrag och den uppbackning hon får 

från Frivården fast hon beskriver det som att hon skulle sakna att man skulle få utbildning, 

vilket de samtidigt haft en gång per år men hon har inte varit på någon än då hon inte fått 

någon kallelse. Hon förklarar att det skulle behövas mer information kött på benen att det 

kan vara i situationer komplicerat att vara övervakare åt en missbrukare även fast hon som 

jobbar inom missbruksvården till vardags. Jag frågar Gunilla hur den här informationen och 

kött på benen skulle se ut från Frivårdens sida då hon beskriver: 

 

”Jaa…mer information skulle jag vilja ha, som informationsmöten där man träffar andra 

övervakare som man kan diskutera olika saker med samt hjälpa och stötta varandra, ge 

varandra idéer.”  

 

Det är som det hon saknar mest som hon beskriver, att träffa andra övervakare och diskute-

rar frågor som rör området och även stöd och hjälp. Eftersom det är ett sånt område där inte 
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många i ens omgivning verkar skulle det finnas ett forum för övervakare att diskutera ex-

empelvis hur de kan gå vidare i vissa frågor då de som övervakare sitter fast. 
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Analys 

Det har alltfrån första kontakt med frivården gällande uppsatsen, de intervjuer jag gjort och 

själva arbetet med respondenternas berättelser växt fram sammanhang och förståelse av re-

sonemang som de olika respondenterna berättat var för sig som jag skall konkretisera med 

hjälp av den teoriram och tidigare forskning jag valt för studien. Jag har försökt att betrakta 

det här arbetet som ett hantverk, som något som växt fram ur de metoder och redskap jag 

använt mig vid mitt arbete. Det skulle möjligtvis kunna analyseras eller studeras utifrån 

andra teorier eller andra utgångspunkter då resultatet får en annan betydelse. Det är samti-

digt viktigt att se till att forskning och examens jobb är kummulativa och bidrar på ett sätt till 

något för samhället och även vetenskapen som är en del av samhället. Hermeneutiken inne-

bär i stora drag att forskaren, därav inte nämnt att jag är forskare utan student skall vara en 

del i det som skall studeras och resultatet skapas av själva processen med arbetet. I ett kvali-

tativt arbete där författaren förhåller sig till det hermeneutiska synsättet mäter man subjekti-

va data som å ena sidan kan vara en upplevd bild av verkligheten, påhittad eller en önskad 

verklighet. I dessa lägen är det upp till forskaren att följa med berättelserna på djupet och 

sätta sig in i kontext och sammanhang, någonstans där i berättelserna finns en tråd. Som 

även om den inte  är den absoluta sanningen, så skall den utifrån  berättelserna tolkas och 

förstås utifrån deras egna erfarenhet de återger (Miles, 1994). Min ambition är således å ena 

sidan att försöka förstå materialet utifrån typologiska aspekter där jag som ovan ser att de 

olika delarna i slutändan bidrar till en helhet som bidrar till förståelse av den studerade kon-

texten. Samtidigt som å andra sidan grundad teori eller engelskan grounded theory (ibid) är 

ofrånkomligt då det just handlar om sociala subjektiva upplevelser och berättelser som är 

källan till den nya kunskap som är på ett sätt beskrivet som syftet med den här studien. Vi-

dare i analysen redovisas mina empiriska samt teoretiska resonmenag under tre teman: 

Tolkningen av uppdraget, stöd och kommunikation och drivkraften bakom uppdraget vilka 

grundar sig i den frågeställning jag redogjorde för i uppsatsens inledning. 

 

Tolkningen av uppdraget 

Uppdraget för varje lekmannaövervakare är individuellt men grundar sig alltid i verkstäl-

lighetsplaneringen, där det också redan i VSP framgår vilka kontaktskyldigheter klienten har 

med övervakaren. Hur uppdraget tolkas och det ansvar de fått från Frivården av lekmanna-
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övervakarna är en upplevelse som baseras på egna erfarenheter och borde skilja sig åt fast 

samtidigt ändå utgå från samma inställning inför uppdraget. Det framkom att så gott som 

samtliga respondenter verkade väldigt engagerade och vill göra gott för samhället och hjälpa 

till och se framsteg med klienten samtidigt som de även kommer fram förhållandevis stora 

samhällsfrågor som bakgrund till deras engagemang beskrivs som kostnadseffektivt för 

samhället och en stor nytta för klienten eftersom de övervakare jag intervjuat gett uttryck för 

att klienterna kan samtala med dem som de själva beskriver på ett annat sätt än hos myndig-

heten. Det framkom i det empiriska resultatet även att övervakarna litar på frivårdens be-

dömning och känner sig trygga i sitt uppdrag åt frivården så dom gör under verkställighets-

tiden hembesök och en av de intervjuade bjöd även hem klienter hem till sig, trots med de 

facto att de själva beskrev det som att i andra yrken är de två som går hem till klienter när 

det gäller hembesök. Giddens (1997) beskriver att den ontologiska tryggheten medför en 

känsla av trygghet på ett omedvetet plan som uppstår då en individ upplever sin omvärld 

strukturerad och ordningsam utifrån vardagliga mönster och rutiner. Detta kan ses som en 

grund för ontologisk trygghet som i sin tur förutsätter en gemensam verklighetsram samti-

digt som den kan ses som å ena sidan stabil och å andra sidan bräcklig (ibid).  

 

Den är stabil utifrån att det bildas en tillförlitlighet i de vardagliga situationer som uppstår 

vid interaktioner mellan människor där det framstår rutinmässiga rutiner och mönster som 

människor handlar efter och som alla känner igen. Tillförlitligheten handlar om att vi litar på 

att våra medmänniskor delar vår verklighetsbild och agerar som vi kollektivt upplever det 

”rätt” att agera.   För de individer som bär på en trygghet baserad på dessa rutiner och möns-

ter reagerar omedelbart i de fall då dessa invanda mönster eller rutiner bryts som om de 

medmänniskor individen litar på går emot dennes rutiner och mönster. Skulle studien berört 

även frivårdsinspektörerna skulle samma fråga om ensambesök getts till de också fast i den 

här studien lämnas den frågan utanför fast värde en åtanke. Det framkom i studien olika sätt 

av involvering i klienterna där en av respondenterna menade på att en övervakare aldrig ska 

vara personlig som att låna ut pengar till klienten samtidigt som en annan respondent 

beskrev hur denne skulle ifall misskötsamhet och missbruk uppdagas försöka hjälpa denne 

till en vårdinrättning och sedan informera Frivården vad hon gjort. Samtidigt som en annan 

av de intevjuade menade på att denne är med vid rättegångar och talar för klienten och 
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ibland emot, även om den intervjuade inte såg sig som en advokat så tolkar jag dessa åtagan-

den som på ett sätt kan vara uppkomna av dels ett förtroende för frivården å andra sidan ett 

behov hos övervakarna att känna sig delaktiga och bistå väl för samhället och den enskillde 

klienten. 

 

Stöd och kommunikation 

I första läget vid samtliga intervjuer var alla i stort sett nöjda med uppdraget de hade och 

kommunikationen med Frivården fast ju längre intervjuerna växte som jag tolkat materialet 

en gemensam term fram som ”tid”. Det verkade å ena sidan som att det framlyftes oro för 

hur frivårdsinspektörerna hinner med och skulle hinna med samtidigt som när jag ställde 

exempelvis frågor hur uppdraget kunde utvecklas då en respondent menade på att det blir 

väldigt tidskrävande för övervakarna. Tidsaspekten är central i de båda rollerna varav den 

tredje som är klienten vilken inte är belyst i den här uppsatsen. Det beskrivs av responden-

terna  att handläggarna är stressade och att de flesta av de intervjuade återger sig vara i be-

hov av någon att ta kontakt då det gäller speciella komplexa fall. Det kan vara så att just des-

sa personer har klienter av sådan karaktär som kräver mer tid än per definition andra klien-

ter gör. Vidare framkommer det i respondenternas berättelser att det är nöjda med frivår-

dens engagemang fast i de mer ingående frågorna om uppföljning och uppbackning ges det 

ändå uttryck av att det finns tillfällen då de är i behov av mer information dels gällande 

uppdraget men även i överigt vad som händer med myndighetern fast även som också 

framkom i Svenssons (1994) utredning att utbildningsträffar är viktiga fast de som ändå var 

övervägande för övervakarna skulle vara att få träffa andra övervakare för att utbyta ideér 

och samtala om det uppdrag de har. Som en respondent beskrev att det är ingen i hans om-

givining som förstår honom eftersom det inte är så vanligt med att de i ens omgivning gör 

saker som dessa. Samtidigt finns det en samhällelig passus i detta då det finns de som 

knappt vet skillnaden på Frivården och Kriminalvården. Det här är precis som Svensson 

(Ibid.) också beskriver det som en enkel åtgärd. Samtidigt tolkar jag det som att Frivården i 

sitt arbete med RFS arbetar för att ge övervakarna möjlighet att gå med i Lokala RFS förbund 

och således få ta del av lokala träffar. Samtidigt här som framkom vid konferensen så vill 

RFS gärna blanda alla samhällsarbetar, lekmän, kontakpersoner och andra med övervakarna 

samtidigt som jag å ena sidan har en förståelse för lekmannaövervakarna att de gärna vill 
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träffa likasinnande och å andra sidan Frivården som ser RFS enligt konferensen som en bra 

samarbetspartner i dessa avseenden. Här finns samtidigt en passus hos Frivården där tiden 

kommer i uttryck, det krävs i flera fall samarbetsavtal för att få funktioner möjliga. Ulrich 

Beck talar om samhällets utveckling och hur de stigande produktionskraven kring tekniken 

och den ökade arbetsbelastningen på de enskilda människorna där tolkar jag nu även fri-

vårdsinspektörerna och övervakarna. Han beskriver det som att risker är en parallellt väx-

ande del i det moderna skapar samhället som utvecklas. Beck menar att det inte längre en-

bart handlar om att exploatera naturen eller att på olika sätt befria människan från de tradi-

tionella tvång utan i stor utsträckning de verkliga problem som den tekniska och ekonomis-

ka utvecklingen för med sig. Detta förklaras med att moderniseringsprocessen blir ”reflexiv”, 

den blir alltså en fara och en hot för sig själv. Det kan handla om ett system som utvecklas 

maximalt till den gräns att den får bakomliggande effekter som ineffektivitet, naturkatastro-

fer. Det vill säga ekologiska, medicinska eller sociala lägen som skapats  av en process som 

utvecklats för att effektivisera det moderna samhället fast människan och naturen inte häng-

er med  (Beck, 2000). Det kan på ett sätt ses som med övervakningen i åtanke och det finns 

egentligen en  process och ett avancerat system som i övervakningsuppdragen innebär då 

det idag är öppen för tolkning och utrymme för egna bedömningar, exempelvis när det gäll-

er misskötsamhet.  

 

Det skulle kunna uppstå omedvetna handlingar utifrån de facto att definitionen missköt-

samhet är öppen för individuell tolkning både för övervakare och inspektör. Handlingar som 

ett resultat av social interaktion där relationen mellan övervakare och inspektör är god ska-

pas ett visst samförstånd medans den motsatta interaktionen skapar ett annat samförstånd. 

Detta är i sin tur på ett sätt naturligt fast på ett sätt handlar det om att minimera detta utifrån 

tanken att utforma ett professionellt byråkratiskt synsätt kring uppdraget. Beck (ibid) menar 

att löften om säkerhet blir fler och fler parallellt med att riskerna ökar då det skapas kosme-

tiska fasader i den tekniska och ekonomiska utvecklingen för en alltmer kritisk  och vaksam 

allmänhet. En av respondenterna beskriver det som att innan hon själv blev övervakare såg 

hon själva övervakningen som ”Ett spel för galleriet” medan BRÅ beskriver det i sin rapport 

(2010:10) som en om möjligt outnyttjad kunskapskälla. Det är ändå så att hela samhället ge-

nomsyras av förutfattade meningar  på olika nivåer och informationskanalerna är bredare 
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och fler än någonsin. Det i samförstånd med att de medvetet tar in information för eget lä-

rande eller ifall de inte gör det så baseras detta på individens egna intresseområden, så faller 

det sig naturligt att förståelsen för ett fenomen eller ämnesområden ökar då en person själv 

faller sin intresseradar mot det. Å ena sidan verkar det som att en del respondenter tolkar sitt 

uppdrag som mer eller mindre en myndighetens förlängda arm där de har en hel del eget 

ansvar för klienten. Medans andra tolkar sitt uppdrag som en liten del i ett större arbete hos 

frivården där de är en liten del i det hela och fungerar som en förebild och stöd för den en-

skilde.  

 

Drivkraften bakom uppdraget 

De flesta av de intervjuade beskriver uppdraget som något de gör för att uppfylla någon 

form av samhällsnytta samtidigt som de även på ett sätt ger uttryck för att de är intresserade 

av personer med kriminell- och missbruksproblematik, i promotivt syfte. Samtliga respon-

denter ger uttryck för att de ska visa vördnad över att de som individ åtar sig ett sådant här 

uppdrag och inte ha det som någon försörjning där de även har en liktydig inställning inför 

ersättningen att den är liten men ändå inte drivkraften inför att ta uppdrag åt frivården. Här 

skiljer det sig gentemot vad som framkom i Svenssons (1994) studie där respondenterna kri-

tiserade ersättningen som något som inte ens täcker utgifterna och att detta i sin tur bidrar 

att de inte kan utföra ett tillfredställande uppdrag. Det som lyftes fram som viktigt i Svens-

sons studie (ibid.) var att klienten är viktig för övervakarna och att de vill känna av att de gör 

nytta och att deras klient gör framsteg. Här ser jag viss likhet i hur samtliga respondenter i 

den här studien berättade på olika sätt att de ville fylla en samhällsfunktion, att de blir glada 

av att se framsteg hos klienten, känna delaktighet. Svensson (1994) menade på att Frivården 

måste de bli medvetna för att få fler och behålla övervakare, om vad de vill med arbetet med 

lekmannaövervakare och hur uppdraget skall samordnas, det vill säga hur ska uppdraget se 

ut och vad som är tanken och målet med uppdraget. Vidare har jag fört ett resonemang tan-

kemässigt när övervakarna  ställer upp rent altruistiskt och samhällsnyttigt ser jag det som 

skäligt att anta att övervakarnas uppdrag behöver förstås utifrån deras drivkraft och varför 

de gör uppdraget. En av respondenterna berättade om hur det emellanåt kan te sig vid över-

vakningens slutskeenden att frivårdsinspektören inte hört av sig alls. Samtidigt som det förs 

diskussioner (BRÅ 2010:10) om lekmannaövervakarnas uppdrag och hur de skall kunna 



55 
 

nyttja informationen och den kompetens övervakarna sitter på är det rimligt att på djupet 

studera motivationsfaktorerna hos övervakarna samt erättningens betydelse vid en utökning 

av uppdraget. Informationen kan ju användas och nyttjas på flera sätt, hursomhelst så finns 

det risk för att en utökning av uppdraget måste ses ur å ena sidan omfattningen och innehål-

let i uppdraget samtidigt å andra sidan förhållandet mellan uppdraget i sig och den tid som 

det de facto kostar övervakaren samt den ersättning de får för uppdraget även om de i den 

här studien framkommer att motivationen inte sitter i ersättningen.  

 

Studiens bidrag 

Syftet är att beskriva, analysera och förklara hur lekmannaövervakarna ser på sitt uppdrag åt 

frivården. Det framkommer av analysen och den empiriska tolkning jag gjort att samtliga 

respondenter ser på uppdraget på olika sätt samt att Gertrud som känner sin klient sedan 

tidigare har en något avvikande bild gentemot de överiga tre respondenter då hon dels be-

nämner hon och klienten som ”vi” och frivården som ”dom”, detta är egentligen inte relevant 

för studiens syfte fast ändå värt att lyfta fram som en reflektion. Tiden beskrivs av respon-

denterna som något centralt. Det kan vara så att tiden är en del av våran samtid precis det i 

studien ger uttryck för att övervakarna redan via telefon inte bara när det gäller Kriminal-

vården men även andra myndiheter hör hur handläggare är stressade och får intryck av en 

hög arbetsbelastning. Tiden är de facto något vi inte behärskar över däremot finns det andra 

åtgärder som struktur, planering och prioritering. Som jag beskrivit tidigare så var det varie-

rade historier och det är självklart naturligt med tanke på att varje klient, övervakare och 

inspektör är olika vilket även varje uppdrag blir. Därvid är det i grunden viktigt att precis 

som BRÅ resonerar i sin rapport (2010:10) att det krävs en enhetlig syn om misskötsamhet 

även mer ett konstaterande än ett antagande att det behövs ett samförstånd mellan alla par-

ter för att uppdraget skall ses som meningsfullt. I Svenssons (1994) utredning framkommer 

det att frivårdsinspektörerna besitter en yrkesstolthet som kommer i uttryck i de uppdrag 

dom tilldelar övervakare och tar själva. Jag vill här förtydliga det som en viktig del att just 

alla skall få vara stolta över vad de är då inte bara övervakare och inspektör utan även klien-

ten som skall få vara stolt i sina framsteg. Det framkom ändå i vissa fall fanns muntliga avtal 

medan en av respondenterna sa att hon hade ett skriftligt avtal, hur som helst ser jag det som 

ytterst viktigt område för Frivården att se över hur ett sådant avtal skall se ut, jag har utifrån 
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de erfarenheter jag fått de senaste månaderna tagit fram ett förslag eller en grund till ett så-

dant avtal för tre parter som presenteras i följande stycke. 

 

Avtal för tre parter 

Skriftligt avtal mellan lekmannaövervakare, frivårdsinspektör och klient. Avtalet skall för-

slagsvis påminnas om ett kontrakt och skall verka som en grund mellan inblandade parter 

vars syfte är att förtydliga uppdraget.  

 

Vilka omfattas av avtalet och vem uppdraget omfattas av(klienten)? Syftet med uppdraget 

(skall klart framgå vad som är syftet och tanken med uppdraget mer än att klienten är ställd 

under övervakning, förslagsvis skall detta utgå direkt från VSP). Syftet kan vidarebeskrivas i 

punktform för att belysa de mest elementära punkterna i uppdraget för att kristallisera det 

för alla parter samt att beskriva rollen lekmannaövervakare  och även eventuell ansvarsför-

delning för alla tre på ett lättförståeligt sätt. 

 

Avtal: 

Tidsplan: Mötesfrekvens mellan övervakare och klient samt en grov uppföljningsplanering 

där det är trepartsmöte. 

Syftet med uppdraget: vilka åtaganden parterna har och vad som ligger till grund för upp-

draget samt vem den omfattar. 

Målet med uppdraget: Vad är målet med övervakningsåret, kan vara delmål i VSP fast ändå 

mål för övervakningen som sedan kan ses som bidragande del till den individuella planen 

hos frivården för klienten.  

Avtalets godkännande: Avtalet undertecknas av alla parter som en överenskommelse av 

samförstånd. Med detta är det viktigt att samförståndet är en förståelse av uppdraget initiallt 

och att det även finns interna styrdokument för hur ett avtal skall hanteras i organisationen.  

Regler och riktlinjer: Kan även finnas med en bilaga över regler och riktlinjer för lekmanna-

övervakaren samt till den övervakade. 
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Diskussion 

Låt oss anta att ett av skyddstillsynens och övervakningens mål är att låta klienten genomfö-

ra VSP till den del att denne blivit fri från kriminalitet och beger sig ut i frihet. Vi har här en 

kontext med tre livsvärldar, verkställighetsplan och tre parter som samverkar mot detta mål. 

I den här studien framkommer det att arvodet inte spelar någon avgörande roll, Samtidigt 

dom det framkommer att det altruistiska hjälpandet, samhällsnyttan och att klienten gör 

framsteg är central i lekmannaövervakarens deltagande som frivillig samhällsarbetare så är 

det rimligt att övervakaren borde på något sätt få bli mer delaktig i arbetet med klienten i 

den mån sekretessen inte äventyras. Dels för att övervakaren kan som det beskrivs i BRÅ 

faktiskt besitta värderlig kunskap (läs svarta lådan), dels för att den som har ett övervakar-

uppdrag skall få känna sig delaktigi uppdraget. Samt att det är viktigt att övervakarnas en-

gagemang får komma till uttryck i vad dom åstadkommit, speciellt när deras engagemang 

baseras på dessa områden som altruism och samhällsnytta.  

 

Jag försökte översätta det här engagemanget till ett annat yrkesområde då det nästan tog sig 

något genanta former av ironi. Föreställ dig att en advokat verkar på individuell basis, eller 

den altruistiske dammsugeförsäljaren som åker från dörr till dörr för någon hundring i må-

naden. Som du själv hör så saknar resonemanget logik. Jag gick istället till mig själv där jag 

på min fritid är lagledare för min dotters fotbollslag fast även jag inte besitter någon större 

kunskap i regler eller fotboll i övrigt så bygger mitt engagemang på att just det att min dotter 

spelar fotboll. Min delaktighet är inte rent altruisik och det finns heller ingen ersättning för 

att göra uppdraget. Skulle min dotter sluta spela fotboll skulle jag antagligen avbryta mitt  

uppdrag. När det gäller övervakarna så tickar deras altruism för uppdragen på klient efter 

klient, det jag då lyfter fram som resonemang är att det någonstans finns ett pris för altruis-

men och det engagemang som Frivården kan förvänta sig av övervakarna, det är även rim-

ligt att uppdraget som övervakarna har lyfts fram för diskussion samt även precisering där-

av tanken med ett skriftligt avtal. Det är dels för att förtydliga inte bara för alla parter, utan 

även för samhället så det lyfts fram vad det ett övervakningsuppdrag är och att det skall 

framstå som klart. I nästa avsnitt redogör jag för de delar som dels bekräftar det BRÅ 2010:10 

kommit fram till i sin rapport fast även studera på djupet arvodets betydelse eftersom det 

kan ligga en viss yrkesstolthet att på ett sätt försvara det här altruistiska sättet att ställa upp 
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på när det gäller övervakningsuppdragen. Tolkningsvis av materialet gav det uttryck för att 

det på ett sätt tillhör uppdraget. Det altruistiska tänket känns å ena sidan väldigt naturligt 

och på ett sätt fint fast ställer man det i paritet med att när tjänstemannaövervakaren gör 

uppdraget så blir det till något professionellt med full betalning. Jag tolkar vidare det här 

resonemanget som att det kan vara så att det finns en underliggande tradition i att bevara 

tanken om samhällsnyttan för att för den delen inte kritisera det som dåligt att hjälpa altruis-

tiskt utan lyfta frågan för diskussion eftersom samhället har förändrats, kriminaliteten, dro-

gerna och därav är det rimligt att anta att övervakningsuppdraget kräver mer och mer åt-

minstoner allteftersom samhället utvecklas. 

 

Fortsatt forskning 

Misskötsamhet är utifrån de regler och riktlinjer som finns inom KVFS en egentlig baseras på 

en inspektör eller övervakares subjektiva bedömning förutom de konkreta exempel då det 

handlar om att inte dyka upp vid tider och avtalade händelser enligt planeringen. Vad är 

misskötsamhet? Hur bedömer lekmannaövervakaren misskötsamhet och hur ser tjänste-

mannaövervakaren på misskötsamhet. Arvodet för lekmannaövervakarnas betydelse i rela-

tion till prestation för klienten? 
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Intervjuguide 

Bakgrund: 

Kön? 

Ålder? 

Utbildningsbakgrund? 

Hur många år har haft uppdrag åt frivården som lekmannaövervakare? 

Hur många uppdrag har du idag? 

Hur många har du haft som mest? 

 

Frågor 

Kan du beskriva första träffen ut när du får ett uppdrag hos Frivården? 

Hur många klienter är lagom att arbeta med och hur ofta träffar man klienten? 

Hur tolkas rollen som lekmannaövervakare och uppdraget de har? 

Hur följs uppdraget upp? 

Hur upplever du inställningen till användandet av lekmannaövervakare? 

Hur ser du på kommunikation och uppbackning från Frivården och frivårdsinspektören? 

Hur upplever du att Frivården tolkar rollen ”lekmannaövervakare” och det uppdrag dom 

har? 

Hur ser du på informationen kring klientens problematik och dess vilja till förändring?  

Kan du beskriva hur informationen och uppbackningen ser ut som fås från Frivårdsinspek-

tören?   

Hur upplever du rollen som lekmannaövervakare med tanke på den information och den 

uppbackning man får från Frivården? 

Finns det någon form av information eller variant av uppbackning som en lekmannaöverva-

kare skulle behöva ytterligare? 

Vad behöver en lekmannaövervakare veta om en klient för att göra ett bra arbete med klien-

ten? 

På vilket sätt upplever du att i rollen som lekmannaövervakare skall hantera information 

som man får av en klient som är av betydande karaktär för dennes arbete mot att bli fri från 

kriminalitet eller droger? 
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Hur uppfattar du att Frivårdsinspektörerna ser på syftet att ha lekmannaövervakare gent-

emot klienten? 

Hur förhåller man sig objektiv inför klienten? 

Hur ser du på nära relationer mellan lekmän och klienter? 

När skall man vara ett föredöme för klienten? 

Upplever du dig som trygg i ditt arbete med uppdraget åt Frivården? 

Hur upplever du att Frivården ser på klientarbete i förhållande till risk och säkerhet i klient-

arbete? 

Hur ser du på ensambesök hemma hos klienten? 

På vilket sätt skulle en lekmannaövervakare kunna vara en del i klientarbetet exempelvis  i 

upprättandet av VSP, verkställighetsplaneringen? 

Hur ser du på ersättningen du får från Frivården i förhållande till uppdraget? 

Hur uppfattar du att Frivården upplever ansvaret som lekmannaövervakarna har med klien-

terna? 

Hur mycket ansvar upplever du att en lekmannaövervakare har gentemot klienten? 

Upplever du att klienter mår bra av att ha en lekmannaövervakare och på vilket sätt? 

Finns det något Frivården kan göra för att uppdraget skall bli bättre och effektivare? 

Skulle det behövas någon form av skriftligt avtal mellan dig som övervakare, frivårdsinspek-

tören och eventuellt klienten för att förtydliga uppdraget och vad upplever du att ett sånt 

avtal skulle innehålla? 

Finns det något mer du kommer på som vi inte fått med i intervjun? 
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