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Sammanfattning 
Inom Kriminalvårdens tre ben häkte, anstalt och frivård, förs samtal med klienter för att försöka 
åstadkomma förändring. Denna uppsats fokuserar på samtalen med de klienter som inte bara är 
kriminella, utan även har ett missbruk av narkotika. Detta faktum gör att samtalen försvåras då 
det finns många underliggande faktorer som påverkar, både utifrån klientperspektiv som 
myndighetsperspektiv. För att ändå kunna skapa ett gott samtalsklimat som kan leda till 
förändring, ses detta arbete utifrån samtalsmetoden Motivational Interviewing, MI, vilken 
förespråkas av Kriminalvården. Den svenska översättningen av MI är Motiverande Samtal. En 
före detta klient och missbrukare har intervjuats liksom nio professionella med samtal som 
grundläggande arbetsmetod. Uppsatsen har ett fenomenologiskt perspektiv. Vad som 
framkommit under intervjuerna och vad som finns att hämta från litteraturen, har sedan 
analyserats utifrån ett humanistiskt och existentialistiskt samt ur ett kommunikativt perspektiv.  

      Det studien tydligast visar på, är att samtal är en förutsättning för att bedriva ett bra 
arbete med de klienter som är bland de svåraste inom Kriminalvården. Dock visar studien på att 
det finns faktorer som försvårar samtalen för förändring. En slutsats dras att dessa behöver tas i 
beaktande för att de professionella inom Kriminalvården ska kunna utföra sitt arbete. Därför kan 
MI enligt resultatet utgöra en mycket bra grund i samtalen, men att det finns en del kvar som kan 
förbättras, inte minst utifrån aspekten att samtalen påverkas av flera inre och yttre faktorer, vilka 
specificeras i studien. Det är flera av de intervjuade som ej använder sig av MI, men det kan 
tolkas som att metoden i sig är lätt att ta till sig i då den utgår ifrån grundläggande mänskliga 
värderingar. Detta gör att metoddelarna i MI ändå kan skönjas även bland de intervjuade som inte 
säger sig ha användning av metoden. Kriminalvårdens personal har, trots många svårigheter att 
övervinna i arbetet, ett unikt tillfälle att samtala om förändring, oavsett om MI används som 
metod eller ej.  

Nyckelord: Samtal, förändring, drogmissbruk, kriminalvård, motiverande samtal 

Summary  
Title: Conversations and change in situations of force – a study of how professionals 
experience conversations held with clients with a drug abuse in the Swedish prison and 
probation system. 

Within the three ”legs” of the Swedish Prison and Probation system; detention centre, prison and 
probation office, there are conversations held with the clients, with the purpose of bringing about 
a change. This essay is focused on the conversations with the clients who are not only criminals, 
but also have a drug abuse. This fact makes the conversations more difficult because of many 
underlying factors, both from the perspective of the client and of the authority. To be able to 
create a good climate for discussion which could lead to change, the method of Motivational 
Interviewing (MI) is used. MI is the foundation of the prison and probation authority´s everyday 
work with clients. A former client and drug addict, has been interviewed as well as nine 
professionals. The essay has a phenomenological perspective. The results of the interviews and 



what is found in the literature has been analyzed from a humanistic and existentialistic 
perspective as well as a communicative perspective. 

      The most important findings in the study are that use of conversations is a very 
important and basic method to be able to carry on a good work with the most difficult clients 
within the Swedish Prison and Probation system. Yet, this essay also shows factors which makes 
the conversations towards change more difficult. The conclusion is drawn that the professionals 
within the Prison and Probation system, have to take these factors into consideration, to be able to 
do their work. Motivational Interviewing as an approach can therefore be, according to the result, 
a very good foundation in these conversations. The study also shows that there are still things that 
could be better, especially that the conversations can be influenced by several of inner and outer 
factors, which are specified in the study. There are many of the interviewed, that are not using the 
MI technique, though that could mean that the method in it self, is easy to embrace because of its 
base on fundamental human values. Therefore some of the MI techniques can be seen among the 
interviewed that stated that they didn´t have any use of the method. The staff of the Prison and 
Probation system have, despite the many difficulties in the work, a unique opportunity to discuss 
change, no matter if MI is used as a method or not. 

Keywords: Conversations, change, drug abuse, prison and probation system, Motivational 
Interviewing 

 

 

 

 

 



1 

 

 

Inledning 
”Att vara under tvång, innebär inte att man är tvungen att tala.” 

(Ulla Andersson, frivårdsinspektör) 

Narkotikamissbrukare är en stor och svår grupp inom Kriminalvården. De kan anses vara svåra 
därför att deras problem är komplexa, då samsjuklighet är vanligt och att de är en utsatt och 
utstött grupp i samhället. Genom Kriminalvårdens vision "Bättre ut", där myndigheten ska arbeta 
förebyggande och öka klienters såväl som allmänhetens trygghet i samhället, ska Kriminalvården 
inge förtroende och rusta klienterna till ett liv utan kriminalitet och missbruk. Nyckelorden är 
klientnära, professionellt, rättssäkert och pålitligt (Kriminalvården, 2008b). Ändå har debatten 
om kriminalvårdens arbete fått fart, då det debatterats i massmedia om de självmord som inträffat 
på häkten i Sverige. I Svenska Dagbladet (2008) kritiserar fackförbundet Seko, som organiserar 
kriminalvårdare, de besparingar som Kriminalvården gjort vad gäller personaltäthet. Det riktas 
kritik mot Kriminalvården att det med lite personal som kan uppmärksamma och samtala med 
klienten då denne befinner sig i kris, kan gå illa. Ändå har cirka 30 självmordsförsök upptäckts 
och avbrutits av kriminalvårdens personal (Wahldén, 2008). 

Under klientens resa genom häkte, anstalt och frivård, vilka är Kriminalvårdens så 
kallade tre ben, förekommer samtal mellan klienter och personal med varierande syfte. Den 
huvudsakliga uppgiften för Kriminalvården, är att rusta den dömde till ett bättre liv utan 
kriminalitet och missbruk efter tiden i Kriminalvården. För att uppnå detta ska personalen inom 
Kriminalvården, möta den dömde personen med respekt och ha en tro på att han eller hon har en 
förmåga att utvecklas och förändras (Kriminalvården, 2007b). I mitt eget arbete som 
frivårdsinspektör är samtalen med klienterna viktiga. De situationer som uppstått under samtal i 
arbetet, har jag ansett vara viktiga att studera vidare, i ett vidare perspektiv. Tanken med denna 
uppsats, är att belysa de samtalssituationer som uppstår, då klienten är frihetsberövad i 
kriminalvård, det vill säga häkte eller anstalt eller dömts till frivårdspåföljd. Klienten som finns 
inom Kriminalvården, möter under sin tid där många olika professionella inom organisationen, 
med samtal som grundläggande del av arbetet, men med olika inriktningar beroende på syfte med 
samtalet. I dessa samtal finns även olika grader av frihet, återigen beroende på vilket syftet är. 
Inom Kriminalvården förespråkas MI (Motivational Interviewing) som ett redskap i samtalet för 
att försöka få klienten att förändra sitt beteende. Den svenska översättningen är Motiverande 
samtal. Detta kan te sig särskilt svårt, då många klienter har missbruk av narkotika och psykiska 
problem i kombination. Just denna kombination, missbruk, kriminalvård och samtal har väckt 
mitt intresse. 

Syfte  
Det övergripande syftet är att undersöka på vilket sätt samtal i tvångssituationer används, det vill 
säga samtalandet som aktivitet inom Kriminalvårdens olika insatser. Specifikt fokuserar 
uppsatsen på vilka erfarenheter personal inom Kriminalvården har av att föra samtal med klienter 



2 

 

med narkotikamissbruk i relation till MI. Syftet leder till följande frågeställningar. 

• Hur beskriver Kriminalvårdens personal samtalandets olika sidor och vad karaktäriseras?  

• Den professionelle har att ta hänsyn till myndighetens ramar såväl som klientens 
förutsättningar och behov. På vilket sätt inverkar Kriminalvårdens ramar gentemot 
klientens förutsättningar och behov i samtalet för förändring?  

Svensk kriminalvård – en bakgrund 
I följande stycke kommer Kriminalvårdens organisatoriska ramar att närmare presenteras. Detta 
syftar till att läsaren ska sättas in i det sammanhang där samtalen med klienter äger rum. I 
resultatdelen kommer Kriminalvården och de samtal som äger rum där att belysas utifrån de 
intervjuer som gjorts i denna studie. 

Kriminalvårdens historia 
Fängelsestraffet blev den centrala påföljden i 1864-års strafflag och kroppsstraff, skamstraff och 
landsförvisning togs bort ur systemet. Straffets ändamål var att bekämpa brottsligheten som ett 
socialt fenomen. Ett differentierat påföljdssystem infördes efter hand och 1945 antog 
statsmakterna en lag om verkställighet av frihetsstraff. En lag om behandling i anstalt kom 1964. 
Lagen inleds med bestämmelser att den intagne ska behandlas med fasthet, allvar och aktning för 
sitt människovärde. Han ska sysselsättas med lämpligt arbete och i övrigt få en behandling som 
främjar hans anpassning i samhället. Skadliga verkningar av frihetsberövandet skulle förebyggas 
så långt som möjligt (Ekbom, Engström & Göransson, 1996).  

Kriminalvårdens personal 
På Kriminalvårdens hemsida presenteras Kriminalvårdens vision och hur personalen ska kunna 
uppnå de mål som finns. Alla nya medarbetare i Kriminalvården inleder sin anställning med en 
central introduktionsutbildning med heltidsstudier, där en kortare översiktlig utbildning i 
vardagssamtal med MI som grund ingår. De egenskaper hos personal som efterfrågas är en 
human människosyn, psykisk stabilitet, empatisk förmåga, social kompetens, samarbetsförmåga, 
flexibilitet och stresstålighet. De som arbetar i frivården är dessutom ofta socionomer eller 
jurister. De som arbetar i häkte och anstalt som kriminalvårdare har olika bakgrunder 
utbildningsmässigt (Kriminalvården, 2008a; Kriminalvården 2008b). Det finns vissa kriterier 
som Kriminalvårdens personal förväntas uppfylla. För att knyta dessa kriterier till denna uppsats, 
följer här ett avsnitt ur en annons där vårdpersonal till anstalt söktes: 

”Som kriminalvårdare är du den som har direktkontakt med våra klienter, vilket innebär att du 
övervakar säkerhet och ordning samt att du genom samtal försöker få de intagna att reflektera 
över sin situation.” (Kriminalvården, 2009)  

Svensson (2003) har betraktat personal inom tvångsvård av missbrukare och har kommit fram till 
att olika personalstilar gör samtalen med klienterna olika. För vissa behövs ingen ansträngning, 
samtalen och arbetet med klienterna flyter ändå, trots att ingen direkt metodik kan urskönjas. 
Andra i personalen styr mer som en sträng förälder och ses av klienterna med olika ögon. Vissa 
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kan anse att den professionelle arbetar i fel yrke, medan det hos andra inger respekt. Både inom 
tvångsvården som i Kriminalvården, tilldelas klienten en kontaktman som ska finnas med under 
tiden i häkte eller anstalt. Hur dessa arbetar eller ses, beror på vilken personalstil som är 
utmärkande för just den personen och hur väl stilen matchats med klienten Oavsett vilken 
personalstil den professionelle har, kan det sociala arbete som utförs inom Kriminalvården ses 
som en kommunikativ praktik (a.a.). I det praktiska arbetet ställs personal inom olika 
myndigheter inför det faktum att de befinner sig mitt emellan allmänhet och statsmakten. 
Kullberg (1994) menar att den professionelle inom den sociala sektorn arbetar som 
myndighetsföreträdare med direktkontakt med allmänheten. Han ger dessa epitetet 
gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkraterna är de som är längst ner i den offentliga hierarkin som 
verkställer politiska beslut och högre myndighetsbeslut. Det är också de som har en 
gränsöverbyggande uppgift. De tillgodoser de krav som organisationen har, samtidigt som de 
möter de behov som medborgarna har. Detta innebär att de ställs inför motstridiga krav (a.a.). 
Detta beskriver väl de roller som Kriminalvårdens personal har, dels att se till att klienten 
verkställer det straff som dömts ut samtidigt som klientens behov ska vara i fokus. 

Klienterna inom Kriminalvården 
Övervägande delen klienter inom Kriminalvården är män. Endast sju procent är kvinnor. Drygt 
hälften av klienterna har som högst grundskoleutbildning och var tredje saknar arbete. Tre av fyra 
klienter missbrukar alkohol eller droger och nästan hälften av dem som missbrukar har injicerat 
narkotika. Samsjuklighet blir allt mer vanligt bland Kriminalvårdens klienter med multikomplexa 
problem. Förutom alkohol- och drogmissbruk, är psykisk ohälsa vanligt förekommande. Drygt 
hälften av alla klienter beräknas ha en personlighetsstörning. Många har blivit utsatta för psykisk 
misshandel, mer än 40 procent. En tredjedel har självmordstankar och ännu en tredjedel beräknas 
ha någon form av personlighetsstörning med antisocial problematik.  Var fjärde klient har ett 
neuropsykiatriskt funktionshinder som exempelvis ADHD (Kriminalvården, 2007a). 

Vilka är då de brott som begås? En fjärdedel av klienterna har begått narkotikabrott 
och nästan lika många har begått våldsbrott. Ofta tillskrivs narkotikamissbrukare tillgreppsbrott 
och var femte av Kriminalvårdens klienter har begått brott av denna art. Sexualbrottsdömda 
uppgår till 3 % (Kriminalvården, 2007a). Bergström (2002) beskriver flera generella risk- och 
orsaksfaktorer för kriminalitet. Dessa kan vara att det finns ett samband mellan social 
grupptillhörighet och kriminalitet, familjebakgrund, personlig läggning där det är beroende av om 
personen är aktiv eller passiv, oberoende eller beroende, inåtvänd eller utåtriktad eller 
förnuftsstyrd eller känslostyrd. Det kan även vara en ofullständig skolgång och huruvida 
personen har en sysselsättning eller är arbetslös. De sociala relationerna påverkar också liksom 
vilka attityder och värderingar personen har. Vissa har en tidig debut i missbruk- eller 
kriminalitet och det har visat sig att personer med psykopati eller antisocial personlighetsstörning 
löper större risk att hamna i narkotikamissbruk och kriminalitet. De flesta brotten i Sverige begås 
av män, företrädesvis unga män mellan 16-22 år. Att tillhöra en minoritetsgrupp kan även vara en 
riskfaktor. Ett exempel är invandrare, som har procentuellt högre andel kriminella i Sverige, 
tillhörande första och andra generationen invandrade (a.a.).  
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             I samtalen med dem som hamnat i en ”utanförgrupp”, är den professionelles 
utmaning att försöka få klienten att inse att en annan grupptillhörighet kan vara bättre. Målet är 
att tillhöra en accepterad grupp i samhället. För att skapa förändring, kan en aspekt från 
psykologin tas i beaktande enligt Viets, Walker & Miller (2002), då människor inte reagerar 
positivt på att bli skambelagda, tvingade eller fråntas möjligheten att välja (a.a.). Skam är mer än 
att bara förlora ansiktet eller att vara generad. Skam är en inre känsla av att vara fullständigt 
tillintetgjord eller otillräcklig som människa. Det är jaget som dömer jaget (Bergström, 2002). 

Kriminalvårdens tre ben 
Under denna del av uppsatsen kommer en kort beskrivning av häkte, anstalt och frivård. Här 
finns de klienter som de professionella inom Kriminalvården samtalar med. 

Häkte  
Året 1976 fattade riksdagen beslut om en ny lag; lagen om behandlingen av häktade och anhållna 
m.fl (HäL). Man ville särskilt tillgodose de häktades behov av kurativt stöd. I häkten finns gripna 
och anhållna, häktade, fängelsedömda som nöjdförklarat sig, det vill säga har accepterat domen, 
personer som inställt sig eller införpassats efter att ha avvikit från anstalt, dömda på fri fot som 
införpassats eller inställt sig själva, personer som omhändertagits efter beslut av 
Övervakningsnämnd och sist personer som tagits i förvar enligt utlänningslagen (Ekbom, 
Engström & Göransson, 1996). 

Klienten hamnar först på häktet efter att denne blivit misstänkt för brott. Att sitta på 
häktet innebär en väntan på rättegång. Under denna tid ska den personutredning som ska ligga till 
grund i tingsrätten färdigställas, helst med klientens medverkan. Andra orsaker till att sitta på 
häktet kan vara en väntan på fängelseplats eller utvisning från landet (Kriminalvården, 2007b). 
Kriminalvårdarnas arbetsuppgifter består av att mildra den häktades isolering, klara abstinenser, 
motivera till förändring och utreda klientens behov och/eller ta fram underlag till placering på 
anstalt (Kriminalvården, 2008c). 

Personalens huvudsakliga uppgifter består av att se till att de som häktats får en 
dräglig tillvaro, bland annat genom att mildra den häktades isolering. Klienter med ett pågående 
missbruk kan få abstinenser i häkte. Detta ska personalen kunna hantera. Nästa steg blir att utreda 
klientens behov och utifrån det motivera till en förändring (Kriminalvården, 2008c). 

Anstalt 
Kriminalvården i Sverige är uppdelat i sex olika regioner geografiskt. Inom varje 
kriminalvårdsregion finns öppna och slutna anstalter som är indelade i flera säkerhetsklasser. En 
sluten anstalt har hög mur eller annan säkerhetshöjande byggnation. Här finns även anordningar 
som ökar säkerheten; okrossbara fönster, extra förstärkta dörrar och särskilda lås, högre 
personaltäthet och så vidare. En öppen anstalt kan omgärdas av ett högt staket (Ekbom, Engström 
& Göransson, 1996). 

Utgångspunkten för anstalternas arbete brukar delas in i tre funktioner. För det 
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första finns samhällsskyddsfunktionen, som avser att begränsa klientens frihet för att skydda 
samhället. För det andra syftar omvårdnadsfunktionen till att motverka skadliga följder av 
frihetsberövandet. För det tredje ska rehabiliteringsfunktionen främja klientens anpassning i 
samhället. I lagstiftning och regelverk som ligger till grund för anstalternas verksamhet, anges att 
de intagna ska påverkas och motiveras till att aktivt förbereda sitt liv i frihet. Detta innebär att 
vårdarna på anstalterna har fått rollen att ansvara för behandlingsplanering, vara kontaktmän och 
stödpersoner för de intagna samtidigt som säkerheten ska främjas. Kontaktmännen är de som ska 
ha den kontinuerliga samtalskontakten med de intagna liksom medverka till att en 
behandlingsplan upprättas. På anstalten finns även påverkansprogram som ska syfta till att 
klienten inte ska begå nya brott. Det kan även vara program som syftar till att klienten ska förmås 
ta tag i sin missbruksproblematik (Ekbom, Engström & Göransson, 1996). 

Frivård 
I brottsbalken 1965 infördes skyddstillsyn som en självständig påföljd i frivård (Ekbom, 
Engström & Göransson, 1996). Frivården har fler klienter än anstalterna, då det är dyrt för 
samhället att låsa in personer, samtidigt som det är ett hårt straff för den dömde. Inom frivården 
vistas de dömda ute i samhället. För att få en bild av klientfördelningen inom Kriminalvården, 
har frivården 13 000 klienter samtidigt, medan anstalterna har 5000. Frivårdsinspektören 
handlägger klientärenden, gör personutredningar av ännu inte dömda och misstänkta för brott, 
klientbesök, bedriver programverksamhet och så vidare (Kriminalvården, 2007b). 

          Då klienten verkställer frivårdspåföljd, är denne skyldig att hålla kontakten med 
frivården och lekmannaövervakare. En behandlingsplan, en så kallad verkställighetsplanering 
görs upp, där ibland föreskrifter finns om specificerade mål, till exempel drogfrihet genom 
kontroller och så vidare. Denna plan påbörjas under häktes – och anstaltsvistelse i de fall klienten 
är villkorligt frigiven. Målet är att genom tillsyn och förmedling av stöd och hjälp verka för att 
den dömde inte återfaller i brott och för att främja anpassningen i samhället (Ekbom, Engström & 
Göransson, 1996). 

          De typer av verkställigheter som finns inom frivård är:  

Skyddstillsyn. En icke frihetsberövande påföljd. Den kan kompletteras med en föreskrift om till 
exempel drogavvänjande behandling eller med samhällstjänst. Klienten ställs under övervakning 
med en lekmannaövervakare förordnad, under ett år. Efter det följer en prövotid som varar två år, 
där klienten ej har övervakning eller kontakt med frivården.   

Villkorlig dom med samhällstjänst. Om brottet betraktas vara av engångskaraktär, kan personen 
slippa fängelse eller skyddstillsyn, men kan istället bli dömd till att göra samhällstjänst. Även här 
följer en prövotid som varar två år. 

Villkorlig frigivning. Den frigivne från anstalt ställs under ett års övervakning med 
lekmannaövervakare utsedd, om behov av stöd och kontroll föreligger efter avtjänat 
fängelsestraff.  

Kontraktsvård. Kontraktsvård utdöms som en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Det är 
ett alternativ till fängelse i upp till två år, där klienten ställs under behandling på behandlingshem, 
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familjehem etc. En förutsättning för att klienten ska kunna dömas till kontraktsvård, är att 
missbruk, psykisk ohälsa eller andra personliga faktorer väsentligt bidragit till kriminaliteten. 

Intensivövervakning med elektronisk intensivövervakning (s.k fotboja). Den dömde övervakas 
dygnet runt med en sändare som fästs runt fotleden. Den som döms till fängelse högst sex 
månader, kan efter domen ansöka om intensivövervakning. Sista delen av fängelsestraff kan även 
avtjänas med fotboja genom utökad frigång, efter ansökan till frivården (Kriminalvården, 2007b). 

Missbruk och kriminalitet 
Inom Kriminalvården och det organisatoriska sammanhang som nu presenterats, ska läsaren nu få 
en inblick i det fokus denna uppsats har – klienter som är kriminella och som samtidigt har ett 
narkotikamissbruk. Just narkotikamissbrukande klienter är intressanta, då det finns så mycket 
som försvårar både för klienten som för den professionelle i samtalen. En kort förklaring till hur 
Kriminalvården arbetar med dessa klienter, bildar en bakgrund till kommande analys av de 
intervjuer som gjorts och de problem som finns förknippade med kriminalitet och missbruk. 

 Sambandet mellan just kriminalitet och missbruk har ofta diskuterats. Ett antagande 
är att missbrukare begår brott för att finansiera sitt missbruk. Ett annat är att framför allt 
centralstimulerande preparat är kriminogena, det vill säga att ett preparats farmakologiska 
egenskaper leder till kriminalitet (Svensson, 2000; Kriminalvården, 2007b). Missbruk och 
kriminalitet är enligt Kriminalvården sociala faktorer som hör nära samman. Det är dessutom ett 
växande problem som har stor betydelse inom Kriminalvården. Missbruk, kriminalitet 
kombinerat med psykisk ohälsa, gör att samtalen på häkte, anstalt och frivård blir komplexa 
(Kriminalvården, 2007b). Begreppet samsjuklighet i samband med narkotikamissbruk är inte 
ovanligt. Ångesttillstånd anges som en psykopatologisk effekt av missbruket för många 
narkotikamissbrukare. Ångesten kan vara den primära orsaken, men även drogberoendet kan 
skapa ångesttillstånd. För att bli kvitt ångesten säger sig vissa missbrukare självmedicinera. Det 
blir i båda fallen en ond cirkel (Gyllenhammar, 2007).  

Det har visat sig att det är svårare att lämna kriminaliteten än narkotikamissbruket, 
då det för klienten kan tyckas svårt att tjäna stora pengar på legal väg (Svensson, 2003). 
Missbruket leder till två problem; du är missbrukare men även kriminell i lagens mening 
(Socialstyrelsen, 2008). Narkotikamissbruk är i svensk kultur dessutom en mer stigmatiserande 
handling än alkoholmissbruk och eftersom all hantering av narkotika i Sverige är illegal, 
definieras juridiskt all konsumtion som missbruk (Johansson & Wirbing, 1999; Johnsson, 2000). 
I och med detta försvåras livet för de som använder narkotika, då själva användandet av narkotika 
i sig är olagligt. Som en följd av missbruket, tvingas ofta personen in i kriminalitet, prostitution 
och social misär för att betala sina narkotikadoser (Svensson, 2000a). Ett missbruk av droger i 
större omfattning, innebär att en person lämnar det vardagliga livet. Det innebär i förlängningen 
att personen släpper kontakten med den normala verkligheten (Lindgren, 1989). 

Åtgärder mot missbruk och kriminalitet inom Kriminalvården 
”Eftersom beteende är en funktion av de attityder och tankar som en person har om en situation, 
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kan kriminellt beteende inte förändras om den kriminelle inte först ändrar sitt sätt att tänka” 
(Bergström, 2002, sid. 180) 

 För att förstå den generella omfattningen av missbruk i Sverige kan Socialstyrelsen 
(2008) utgöra en bakgrund. Här talas det om att missbrukaren inte är ensam, utan att det faktiskt 
är ett växande socialt problem med många sidor. Ungefär 30 000 personer i Sverige är beroende 
av narkotika dagligen. Missbruket är spritt över alla sociala klasser. För att komma till rätta med 
missbruk, bedriver Kriminalvården kontinuerligt en utveckling av program som har vetenskapligt 
bevisade effekter vad gäller återfall i brott och missbruk. Dessa grundas i Kognitiv Beteende 
Terapi, KBT (Kriminalvården, 2007b). Inlärningsteorin har varit en teoretisk utgångspunkt vid 
KBT. De kognitiva metoderna har visat goda resultat vid behandling av missbruk (Hilte, 1999). I 
behandlingsarbetet finns dock problem. Bergström (1996) beskriver detta som den avbrutna 
kommunikationen, där personen döljer tankar, känslor och beteenden från den onyktra perioden, 
vilket i sin tur gör att det blir svårt att se helheten i missbruket (a.a.). I de påverkansprogram som 
Kriminalvården har, är samtalet mellan professionell och klient grundläggande. I programmet är 
målet att så ett frö till förändring och väcka nya tankar. Vissa amerikanska forskare drev dock en 
tes ”nothing works” och hävdade att det inte finns några kända metoder att förändra den 
kriminelles liv. Denna pessimism existerar fortfarande, men är inte vetenskapligt underbyggd. 
Det finns behandlingsinsatser som uppvisar goda resultat även om mycket kan förbättras 
(Bergström, 2002).  

  Hur arbetet med narkotikamissbrukare kan se ut, beror till stor del på institutionen, 
det vill säga det organisatoriska sammanhang där samtalet äger rum. Kriminalvården utgör en del 
av samhället och är i sin verksamhet beroende av rådande politiska och ideologiska värderingar. 
De professionella som samtalar med klienter, är beroende av institutionen och de metoder som 
anses verkningsbara och institutionen påverkar förutsättningarna för det professionella samtalet 
på många sätt (Gordan, 2004). Henriksen & Vetlesen (2001) menar även att förutom att dessa 
yttre faktorer finns, påverkas samtalet och förändringsarbetet av maktförhållandet mellan den 
professionelle och klienten. Den professionelle ska lyssna och härbärgera klientens berättelser, 
samtidigt som en viss distans måste hållas (a.a.). Den som är representant för en myndighet, bär 
myndighetens uniform, oavsett hur denne agerar. En positiv sida av detta kan vara att båda parter 
kan ha lättare att orientera sig i situationer där myndighetsutövningen är uppenbar. Det förs dock 
alltid en tyst formpåverkande dialog mellan uniformen och klienten. Trots allt kommer kontakt 
inte att uppstå, förrän samtalsledaren presenterar sig som en person. Detta kan göras med sättet 
att vara, rösten, personligheten och attityden. Det är därför viktigt att den professionelle 
reflekterar över hur denne förmedlar den han är, både som person och som myndighetsperson 
(Crafoord, 2005). 

Inom Kriminalvården ska de personer som befinner sig i häkte och som är kända 
drogmissbrukare, individuellt och målinriktat motiveras att underkasta sig behandling för sitt 
missbruk. Personalen är ansvariga för att de häktade hålls informerade, får socialkurativt stöd och 
kontakt med olika myndigheter (Ekbom, Engström & Göransson, 1996). På anstalterna finns 
behandlings- och motivationsavdelningar för att klienterna ska komma tillrätta med sitt missbruk. 
Trots att Kriminalvården satsar stort på säkerhet och kontroll förekommer narkotika inne på 
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anstalterna. Problemet blir att klienter som är påverkade av narkotika, är svåra att påverka och 
behandla. De utgör även en säkerhetsrisk för personal och andra intagna genom att drogerna kan 
göra klienten oberäknelig. Anstalterna genomför urinprov, visitationer med mera, för att 
kontrollera att ingen narkotika förs in (Kriminalvården, 2007b).  

Motivational interviewing, MI 
MI ligger som tidigare beskrivits till grund för de samtal som ska syfta till förändring för klienter 
inom Kriminalvården. Här ges en översikt av MI-metodens vetenskapliga grund. Därefter 
beskrivs hur MI kan användas i praktiken. 

MI:s vetenskapliga grund 
Motivationsarbete bygger på grundantaganden om människan. Ur ett mer allmänt perspektiv, är 
samtalet grunden för all mellanmänsklig kommunikation. Samtalet kan dels leda till förändringar 
men även skapa relationer (Hilmarsson, 1999). Lindh & Lisper (1990) beskriver att samtalet har 
två sidor, en relation och en uppgift (a.a.). För att uppnå dessa mål, finns olika samtalsmetoder. 
Inom Kriminalvården används huvudsakligen MI. MI är en vetenskapligt prövad metod, 
utarbetad av Miller och Rollnick, för att ha en strategi att behandla problem orsakade av livsstil 
eller sjukdom (Rubak, Sandbæk, Lauritzen & Christensen, 2005). I Sverige används termen 
motiverande samtal, vilket egentligen har en vidare betydelse än motivational interviewing. Dock 
har det blivit bekvämt att använda begreppet MI allmänt. En av grunderna i MI, är att det är 
klientcentrerat och har sin utgångspunkt i klientens uppfattningar, tankar och upplevelser. Detta 
begränsas endast av de ramar klienten själv sätter, då MI bygger på humanisten Carl Rogers och 
hans klientcentrerade terapi. Samtalsledaren styr endast samtalet genom i förväg bestämda teman 
som ska behandlas. Detta för att få fokus i samtalet (Barth & Näsholm, 2006; Farbring, 2006).  

MI användes till en början i samtal med klienter med missbruksproblem. Det har 
vidgats till att även användas för personer med olika problem, som till exempel ätstörningar 
(Clark, 2006). I Sverige har MI använts inom missbruksvård, socialtjänst och psykosocialt 
inriktade behandlings- och rehabiliteringsverksamheter sedan 90-talet. Kriminalvården var tidigt 
ute med att använda MI som arbetsredskap, både på anstalter och frivård. Åke Farbring 
introducerade metoden inom Kriminalvården 1998, i samband med den narkotikasatsning som 
fanns. Ett exempel på program som finns inom Kriminalvården med MI som grund, är BSF 
(Beteende Samtal Förändring). En samtalsledare samtalar med en enskild klient om förändring av 
ett visst beteende (Barth & Näsholm, 2006; Farbring, 2006).  

             För att placera in MI i något fack, beskriver Farbring (2006) att MI tillhör en gren 
av psykoterapiträdet. MI är som tidigare beskrivits tätt knuten till Rogers klientcentrerade arbete 
inom humanismen. Istället för att den professionelle ska övertala någon att få sin egen vilja 
igenom, finns en vilja att förstå vad som hänt sett ur klientens synvinkel. Den professionelle kan 
förklara sitt eget perspektiv, dela och förstå de inblandade känslorna och sedan gemensamt arbeta 
fram ett sätt att hantera problemet och gå vidare framåt. Även det motstånd som finns, måste 
bekräftas. Det får inte bara sopas åt sidan, eftersom det ligger på en känslomässig nivå hos 
klienten (a.a.). Den professionelle kan antingen vara optimist eller pessimist när det gäller 
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människans möjligheter till förändring. Detta påverkar i sin tur möjligheterna för den 
professionelle att motivera (Revstedt, 1986; Farbring, 2006). Enligt Clark (2006) finns det åtta 
orsaker till att överväga MI i arbetet. Bland dessa åtta orsaker finns för det första, att metoden är 
evidensbaserad. Den kan hjälpa personal att komma på spåret med motivationsarbete och den är 
ett effektivt verktyg för att möta motstånd. MI gör klientmötet mer förändringsinriktat, då den 
professionelle inte pratar mest. Detta hjälper klienten till en förändring (a.a.).  

För att förklara de stadier i förändringen som klienten genomgår, låg tidigare Di 
Clementes och Prochaskas transteoretiska modell för förändringsarbete till grund. Denna modell 
förklarar var i motivationscykeln klienten befann sig. Motivationscykeln beskriver i vilken grad 
klienten är motiverad till förändring eller om förändring har påbörjats. Det tas även hänsyn till 
vilket motstånd som kan tänkas finnas. Det har dock upptäckts att klienten kan befinna sig i flera 
stadier samtidigt, varför modellen har ifrågasatts. Istället har Miller & Rollnick i sin senaste 
upplaga av boken Motiverande samtal (2002), istället utgått ifrån begreppen, vilja, kunna och 
redo. Klientens egen tilltro är viktig, varför gapet mellan vilja och tilltro inte får vara för stort. 
Inte heller får gapet mellan att vilja och att kunna vara för stort, då klienten istället lätt kan ge upp 
tanken på förändring (Farbring, 2006; Viets, Walker & Miller, 2002). 

I MI finns det sokratiska samtalet som grund. Sokrates övade människor i att tänka. 
Han menade att alla domar före undersökningen eller samtalet med en person, är fördomar. 
Sokrates förespråkade öppna frågor, för att undvika de egna fördomarna samt ett reflektivt 
lyssnande (Lindström, 1998). När en fråga ställs till någon, begränsar det den personens frihet att 
prata om det som är viktigast för denne (Lindh & Lisper, 1990). Klienten ska vara den som pratar 
mest och präglar berättelsen (Barth & Näsholm, 2006; Miller & Rollnick, 2002; Martino, Ball, 
Gallon, Hall, Garcia, Ceperich, Farentinos, Hamilton & Hausotter, 2006).  

Farbring (2006) presenterar en enkätundersökning som klienter själva svarat på. 
Den visar att det finns faktorer som skulle underlätta en förändring, såsom arbete, drogfria 
vänner, fritidssysselsättning och så vidare, men att det till över 90 % beror på den egna viljan, att 
klienten själv bestämt sig (a.a.). Hilte (1999), menar att personer är mer benägna att samtala om 
sitt drogmissbruk vid vissa tidpunkter, så kallade motivationella fönster (a.a.). Det är just detta 
som är utmaningen för de professionella inom Kriminalvården, att väcka tankar för förändring 
och få klienten att ha en egen vilja. MI utgår ifrån att det finns en läkande kraft i att bli accepterad 
av andra (Barth & Näsholm, 2006).  

Metoder i MI 
Miller & Rollnick (2002) har utarbetat metoder i MI som används ifrån första mötet och framåt, 
B-Ö-R-S. Detta står för Bekräftelse, där klienten får beröm och hör uttalanden som gör att denne 
förstår att den professionelle lyssnar till det som sägs. Öppna frågor, där klienten får stort 
utrymme att tala fritt. Reflektivt lyssnande som är den viktigaste metoden inom MI och att det 
krävs att den professionelle är mer aktiv än vid andra samtalsmetoder samt Summera samtalet 
under och efter klientens berättelse. Litteratur som finns om MI, beskriver att den icke-verbala 
kommunikationen, spelar en stor roll i samtalet. Under samtal där MI och metoderna i B-Ö-R-S 
varit till hjälp, framkallas förhoppningsvis förändringsprat, efter att klienten manats till 
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självmotiverande uttalanden (Miller & Rollnick, 2002). 
Miller & Rollnick (2002) beskriver även MI-metoden utifrån fyra allmänna 

principer; Empati ska uttryckas, diskrepans ska utvecklas, rulla med motstånd och undvik att 
argumentera och till sist att ha kompetens och kunna utveckla en upplevelse. Sett ur ett 
kommunikativt perspektiv, kan de samtal där MI används som metod ses som en pardans, där den 
professionelle ”går bredvid” klienten, för att denne ska våga tala om sina problem (Barth & 
Näsholm, 2006; Miller & Rollnick, 2002).  

Begreppen konsonans och dissonans beskriver två motpoler som kan finnas i 
samtalet. Vid konsonans ska samtalet föras som om två dansare följs åt över ett dansgolv, 
samtalet fungerar väl på båda planen. Detta kan uppnås lättare genom att de fyra allmänna 
principerna samt metoderna i B-Ö-R-S tillämpas. Men istället för att röra sig tillsammans, kan 
rådgivaren vid dissonans istället hamna i en kamp med klienten, där båda försöker få grepp och 
kontroll. Den ene försöker vinna över den andre, medan de samtidigt själva undviker att bli en 
förlorare. Man kan tala om samma ämne, men ha helt olika infallsvinklar på det. Det kan 
resultera i att den ene vill ha något från den andre. Följden av det blir att båda glider undan den 
andres grepp och försöker få över samtalet på det ämne de själva föredrar (Miller & Rollnick, 
2002; Barth & Näsholm, 2006; Gyllenhammar, 2007). För att dissonans ska undvikas inom MI, 
undviks pekpinnar, direktiv eller hållning som lätt ger klienten en obehagskänsla och som leder 
till invändningar. Vägspärrar som hindrar samtalet ska undvikas, t.ex att anvisa klienten, övertala 
med hjälp av logik, skambelägga eller vara reserverad eller till och med byta samtalsämne.  
Istället ska klienten få hjälp med att utforska sin ambivalens, genom att den professionelle lyssnar 
aktivt och reflekterar över det som sägs, kommenterar kort och summerar. Målet är att klientens 
tilltro till sig själv och sin egen förmåga ska öka. Detta ger kunskap om hur beteendet påverkar 
denne (Barth & Näslund, 2006; Forsberg, 1999; Miller & Rollnick, 2002; Martin & Moyers, 
2008). 

Samtalsmetoder och MI i praktiken 
Hur arbetet som de professionella utför ser ut, både genom andra samtalsmetoder som med MI, 
beror till stor del på deras erfarenheter. Erfarenheterna bestämmer vilken lösning den 
professionelle anser vara bäst i en situation. Viets, Walker & Miller (2002) anser att det är viktigt 
att vara medveten om som professionell, hur man i yrkesrollen varseblir klienten. De 
professionellas uppfattningar avspeglar sig i arbetet. En cynisk syn påverkar klientens hopp om 
förändring (a.a.) Ofta har behandlare och klient skilda perspektiv. Ett vanligt sätt är att se på 
motivation att den finns eller inte. Ett sådant synsätt gör behandlaren passiv och frustrerad när 
denne inte finner motivation hos klienten (Barth & Näsholm, 2006; Forsberg, 1999; Viets, 
Walker & Miller, 2002). För att inte hamna i detta dilemma, används det aktiva lyssnandet i 
samtalet såväl som inom MI som andra metoder. Lyssnande innebär att vara uppmärksam. Den 
professionelle ska lyssna till det som sägs och utifrån detta skapa en föreställning om vad den 
andre kan ha menat. Denne kan också lyssna till det outsagda och se om den andre undviker saker 
medvetet eller omedvetet, läsa mellan raderna. Ett effektivt lyssnande är inriktat på förståelse 
(Barth & Näsholm, 2006; Nilsson & Waldemarsson, 1995; Crafoord, 2005; Hägg & Kuoppa, 
2007; Gordan, 2004; Forsberg, 1999). Enligt d´Elia (2004) blir samtalet bättre om den 
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professionelle inte anslår tid till att möta klienten och avbryter i diskussioner relativt snabbt, bara  
för att få veta något speciellt. Om denne istället låter klienten styra och ställa frågor på sitt eget 
sätt, tar samtalet kortare tid. Klienterna blir nöjdare och tycker att de tillbringat längre tid hos 
samtalsledaren (a.a.). 

Generellt kan sägas att då den professionelle ska bli än mer skicklig i samtalet och 
inte väcka motstånd hos klienten, är jag-budskap viktiga. Dessa är personliga och konkreta 
budskap, där egna känslor och behov uttrycks samt hur vi uppfattar och tolkar andra. De kan 
dock ibland vara svåra att använda (Nilsson & Waldemarsson, 1995). En orsak till att personer 
inte använder jag-budskap, är att det berättar om egna tankar och känslor, åsikter och vilja, vilket 
kan upplevas jobbigt. En strategi kan då utvecklas, där den professionelle döljer sin åsikt. Det kan 
leda till att budskap inte går fram, då den professionelle istället trasslar in sig i olika roller 
(Hilmarsson, 1999, Lindh & Lisper, 1990). 

Det kan vara lätt för den professionelle att ta till sig hur detta motivationsarbete kan 
eller ska gå till, men är svår att erövra i praktiken. Det krävs träning för att kunna använda den 
naturligt. Belöningen är ett bättre behandlingsresultat och mindre frustration i arbetet (Barth & 
Näslund, 2006; Forsberg, 1999; Miller & Rollnick, 2002; Martin & Moyers, 2008). Svensson 
(2000b) beskriver att en informativ kommunikation och en mildare framtoning kan få klienten att 
agera på ett speciellt sätt. Det är mer effektivt än den kontrollerande. Motivationsarbete generellt 
tar sig ofta uttryck i den informativa kommunikationen, där klienten får information om 
handlingsalternativ och tänkbara konsekvenser (Svensson, 2000b). Inom MI ges inte klienten 
mycket information, utan klienten själv manas att komma underfund med vad som kan behöva 
förändras (Miller & Rollnick, 2002; Barth & Näsholm, 2006).  

Martin & Moyers (2008) menar att om det i behandling fokuseras på motstånd, har 
klienten en större chans att bli drogfri (a.a.). Då klienten uttryckt en önskan om förändring eller 
har upptäckt strategier som kan leda till en förändring samtidigt som en förändring skulle leda till 
högre livskvalitet, är chansen mindre att ambivalens uppstår. Då ambivalens uppstår kan två olika 
mönster urskiljas, antingen vill klienten inte förändras eller så vet klienten inte hur förändringen 
kan genomföras. I dessa fall har MI visat sig effektivt för att ändå få klienten att vilja överväga en 
förändring. I de fall klienten har ett missbruk, kan den professionelle vara den faktor som gör att 
han inte vill förändras, beroende på vilket bemötande han får i samtalet (Arkowitz, 2002). 

Inom Kriminalvården är klienterna dömda till fängelse alternativt ska ha 
regelbunden kontakt med en övervakare. Klienterna finns där utifrån vissa handlingar de begått, 
men väl där har staten en ambition att påverka. Det är enligt Svensson (2000b) inte konstigt att 
man talar om motivationsarbete just här. Det borde per definition vara omöjligt att utföra under 
frivilliga former. Söker klienten sig frivilligt till motivationsarbete, är denne redan motiverad 
(a.a.). 

MI och samforskning 
Miller & Rollnick (2002) anser att MI kan integreras med andra metoder för att möjliggöra 
förändring. Så snart den professionelle inser att klienten också är dennes lärare, och ser deras 
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responser som feedback på ens egna färdigheter, så erbjuder varje klient en möjlighet att fortsätta 
forma och förfina den professionelles färdigheter i reflektivt lyssnande (a.a.). 

Samforskning är en viktig källa för lärdom i samtalets konst. Gustafsson & Weine 
(2006) beskriver hur en grupp av fem socialarbetare i Gävle med olika inriktning, fick välja ut 
varsin före detta klient som skulle delta i samforskningssamtal, där den professionelle lärde av 
klienten, precis som Miller & Rollnick (2002) förespråkar. Tanken var, att med klientens hjälp, 
sprida nytt ljus på förhållningssätt och metoder i arbetet med klienter. Samforskningssamtalen 
ledde till att den professionelle blev utvärderad av klienten, den viktigaste personen i hela arbetet. 
Fördelen med samforskning är att det istället för enkätundersökningar, finns stort utrymme för 
mänskliga reaktioner och reflektioner. Samtalen väckte tankar och känslor hos klienten, men de 
flesta som deltog i projektet var efteråt mycket nöjda, då de hade lika stor kontroll över samtalet 
som den professionelle. De professionella lärde sig mer om sig själva och sitt arbete, men även 
om hur andra arbetar (Gustafsson & Weine, 2006).  

Problem förenade med MI samt kritik 
Miller & Rollnick (2002) har själva sett att det kan finnas fog att ifrågasätta MI. Även om MI 
understryker vikten av respekt för klienten, klientens rätt att fatta egna beslut samt har ett 
välvilligt syfte, är frågan om manipulation återkommande. Detta för att MI är inriktat på att 
förändra en människa. Att medvetet arbeta för att påverka andras vilja och värderingar, är därför 
ett känsligt etiskt område. I vissa fall kan rådgivaren ha egna ambitioner och vara likgiltig för 
vilken väg klienten vill välja om det finns flera alternativ. Orsaken kan vara att rådgivaren kan 
sättas i situationer där han inte kan ha medkänsla, eller tvärtom ha medkänsla men inte bedöma 
vad som är bäst. Det kan också vara så att rådgivaren inte kan hjälpa klienten, då rådgivaren inte 
kan erbjuda de resurser som klienten är i behov av. Klienten och behandlaren kan ha olika åsikter 
om vad som är bäst, eftersom det är ett ojämlikt maktförhållande. Det behandlaren tycker är 
viktigt, kan med makt genomdrivas. Behandlaren måste bestämma sig för i vilken grad makten 
ska styra och vara uppmärksam på detta (Miller & Rollnick, 2002; Engquist, 1994). Miller och 
Rollnick (2002) urskiljer tre etiska typ-problemen. De två första är redan beskrivna, men det 
tredje är intressant inte minst för denna uppsats, det vill säga då det finns inslag av tvång och 
makt som samtalspartnern kan utnyttja för att påverka klientens val (a.a.). 

MI sammanför en humanistisk relationsbyggande tradition, med kognitiva och 
beteendebaserade strategier. Dock menar Farbring (2006) att det finns stora olikheter mellan MI 
och Rogers humanism, bland annat genom att MI avsiktligt syftar till att skapa en 
otillfredsställelse hos klienten, att skapa en diskrepans. MI refererar mer till dissonansteorier och 
teorier om självperception, d.v.s att klienten påverkas mer av egna uttalanden än av andras. 
Metoden är evidensbaserad, men det har riktats viss kritik mot att det är svårt att se vad som är 
”ren” MI (Farbring, 2006). 

Teoretisk utgångspunkt 
För att förstå hur missbruk, kriminalitet ofta tillsammans med psykisk ohälsa påverkar samtalet, 
har flera olika perspektiv och teorier tagits i beaktande, detta för att få en helhetsbild. Utifrån ett 
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fenomenologiskt perspektiv, har de intervjuades erfarenheter tagits till vara på och belyst de 
frågeställningar som fanns. Det humanistiska perspektivet ligger till grund för MI. Inom MI 
används begreppet diskrepans, då klienten uppmärksammas på nuvarande läge och önskat läge, 
vilket är grunden till förändring. Det existentialistiska perspektivet utgår från samma grund, 
varför de uppgifter som framkommit under intervjuerna, bäst kan analyseras utifrån detta 
perspektiv. Den kommunikativa teorin förklarar samtalen i sig och de olika plan som de 
samtalande rör sig på. 

Det fenomenologiska perspektivet 
Uppsatsen utgår utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, för att få fram de intervjuades egna 
erfarenheter av samtal inom Kriminalvård. Fenomenologin är en erfarenhetsfilosofi och den 
moderna fenomenologin menar att kunskapen finns att söka i det som medvetandet uppfattar eller 
i det som upplevs (Sohlberg, 2001). Husserl (2004) menar att insikt i fenomen kan uppnås genom 
att vissa begrepp om tankesätt klargörs, som till exempel intuition, abstraktion och reflektion. 
Fenomenologin ger en filosofisk reflektion över hur en berättelse mellan där tanken börjar och 
slutar kan bearbetas. Finns ett mål, en väg dit och ett resultat i tankegången, ger det en struktur då 
en persons berättelse bearbetas hos den lyssnande. Det som framkommer är fenomen som 
Husserl (2004) menar är det som ger upphov till betraktande och eftertanke. Fenomenologin är 
även ett sätt att se på vetenskap. Det vetenskapliga synsättet i sin tur kan liknas vid glasögon, 
som alla medvetet eller omedvetet betraktar världen igenom. Glasögonen ska ge en utblick för att 
kunna förstå världen utan förutfattade meningar och att kunna relatera till vår egen värld utifrån 
andras och se en röd tråd mellan dem. Det innebär att en reflekterande hållning uppmanar till 
eftertanke (Husserl, 2004; Bjurwill, 1995). Mishler (1986) är socialpsykolog och menar att den 
röst vi talar med är de erfarenheter som finns. En röst är en viss syn på världen och den berättar 
vad som är rätt och fel. Rösten kan vara olika vid olika tillfällen (a.a.). 

Humanistiska och existentialistiska perspektiv i socialt arbete 
Enligt Payne (2002) arbetar många i sociala sektorn utifrån humanismen. Den kan sägas vara 
perifer i den bemärkelsen att den inte ens uppfattas som en riktning eller perspektiv, utan mest 
som en filosofisk ståndpunkt som utgör ett stöd för praktiken. Socialt arbete ses därför ibland 
som svagt och idealistiskt (a.a). Humanismen och existentialismen utgör olika betraktelsesätt på 
tillvaron som grundar sig i etablerade filosofiska system. Humanismen framhåller människans 
förmåga att tänka, fatta beslut och använda sig av sin egen fria vilja. Det är inte detsamma som 
att vara human (Payne, 2002).  

Existentialistisk filosofi handlar om hur människor upplever meningen med det 
faktum att de existerar och att de lever. Fokus ligger på människors förmåga att få kontroll över 
sina liv och att de förändrar idéer som påverkar hur de lever. Många teoretiska praxismodeller 
inom socialt arbete, har gemensamt att det finns en uppfattning att människor strävar efter att 
skapa mening i den värld de upplever. Humanismens modeller innebär att människors tolkningar 
av och uppfattningar om sig själva är både giltiga och viktiga (Payne, 2002; Henriksen & 
Vetlesen, 2001). Bruk av alkohol och narkotika, är en social och kulturell företeelse som 
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innehåller många delar vid sidan av beroende- och missbruksaspekterna. Bruket av dessa 
substanser betraktas som ett problem för samhälle och individ, men ruset har även positiva sidor. 
Rusupplevelsen är en sådan aspekt. Enligt den existentiella teoribildningen går ruset ut på att 
överbrygga den disharmoni som finns i människors liv. Man kan med rusets hjälp föreställa sig 
andra verkligheter. Disharmoni uppstår mellan den verklighet individen lever i och den andra 
förväntade verkligheten som ett tomrum uppstår i och som skapar ångest och ett behov av flykt. 
Ruset dämpar ångesten och kan även göra att man slipper verkligheten genom att manipulera den 
till något önskvärt (Hilte, 1999; Lindh & Lisper, 1990). 

Social interaktionism med en kommunikativ ansats 
Det är genom att kommunicera och ta del av den andres roll, som man förmår komma tillbaka till 
sig själv och därefter dirigera sin egen kommunikationsprocess. Man antar den andra personens 
attityd, samtidigt som man framkallar den hos honom med sina egna gester. Vi blir någon genom 
andra (Mead, 1934; Miller & Rollnick, 2002). 

Andersen (2003) menar att då den professionelle observerar klienten, observerar 
klienten i sin tur den professionelle. Genom att observera den andres responser, observeras även 
de egna observationerna. Det observerade kommer sedan att styra det fortsatta samtalet. För att 
förstå kommunikationen, beskriver Andersen (2003) samtalet utifrån en inre process där känna, 
veta och handla är nyckelbegrepp. De ord som sägs har en sändare och en mottagare, men 
innebörden i orden behöver inte vara desamma för båda. Detta leder till att en och samma 
situation, återberättas olika beroende på vem som talar. Olika distinktioner gör att den berättelse 
som framkommer, per definition har uteslutit andra möjliga beskrivningar (a.a.). 

Asplund (1987) och Revstedt (1986) beskriver att den grundläggande makten 
utövas ansikte mot ansikte av individer och är överordnat annan makt. Asplund (1987) menar att 
de samtalande utgår från mikromakt istället för den makromakt som finns i organisationen (a.a.). 
I samtalet ansikte mot ansikte finns klientens förflutna och framtid. I nuet finns realiteten som 
samtalet utgår ifrån. Nuet bestämmer vilken realitet personen befinner sig i (Mead, 1932). 
Används då ett narrativt perspektiv i kommunikationen, menar Mishler (1986) att klienten får 
mer empowerment, eftersom det är det som denne tycker är viktigast som kommer fram. Klienten 
kan då lättare förmås till fortsatta diskussioner. Han menar vidare att de rön som forskare får fram 
genom standardiserade metoder, som ett frågeformulär, endast är en illusion av att ha fått fram 
sanningen (Mishler, 1986).    
 

Metod och genomförande 
För att läsaren ska kunna få en bakgrund, presenteras litteratur om kriminalvård och dess klienter 
samt om samtalsmetoder i första delen av uppsatsen. Denna bakgrund är nödvändig för att förstå 
vad som framkommer i resultat- och analysdelen av uppsatsen, vilka roller de intervjuade har 
inom Kriminalvården samt i vilket sammanhang de befinner sig under samtalen. Nio 
professionella som arbetar inom Kriminalvården med dess olika insatser, har intervjuats. Deras 
erfarenheter speglas utifrån vad informanten berättat, för att få ytterligare en dimension, trots att 
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ett klientperspektiv ej finns i uppsatsen.  

 I uppsatsen ses MI mer specifikt, utifrån kriminalvårdsarbetet och de riktlinjer 
Kriminalvården har om att MI ska utgöra en grund i förändringsarbetet med klienter. Under 
rubriken diskussion, knyts både litteratur, vad som framkom under intervjuerna och analys av 
dessa samman. Analysen lyfter hur just kriminalvårdspersonalen upplever de samtal som förs i 
deras arbete utifrån de förutsättningar som finns. De intervjuade förekommer olika mycket, 
beroende på vilken roll samtalandet spelar i deras arbete med klienter. Det är ändock intressant 
att se vilka samtal som förs med klienten då syftet med samtalen varierar utifrån den 
professionelles aspekter. Alla samtalen syftar ändå till att klienten ska förändras.  

För att kunna förstå och analysera hur samtalen för förändring inom Kriminalvården 
kan te sig, har teorier tillförts för att ge en ökad förståelse. Teorierna har tidigare beskrivits; 
fenomenologiskt perspektiv, humanistiskt och existentiellt perspektiv samt social interaktionism 
med en kommunikativ ansats. Dessa teorier kan ge ett helhetsperspektiv på samtalens olika sidor 
vilket i sin tur kan utgöra en grund för fortsatt forskning. Denna uppsats kan vara intressant ur det 
perspektivet, att ingen studie som tidigare gjorts om samtal inom Kriminalvården, utförts på detta 
sätt för att få en helhetsbild av hur samtalandet som aktivitet kan te sig just här.   

Urval 
Arbetet inleddes med att en före detta klient inom Kriminalvården, här kallad Alexander, som 
även haft ett alkohol- och narkotikamissbruk, gav en bild ur ett klientperspektiv. Han är värdefull 
som informant för denna uppsats, då han har erfarenheter av både häkte, anstalt och frivård. 
Kontakten med denne man utgjordes till en början av att en person i min närhet kände honom och 
tillfrågade honom om jag fick ringa honom för att kunna intervjua honom senare. Han var ej känd 
av mig sedan tidigare. Alexander ingår ej i studien som intervjuperson, utan är informant för att 
hans ord skulle bilda en språngbräda i det kommande arbetet. 

De professionella som intervjuats i denna studie som arbetar inom Kriminalvårdens 
tre ben, utgörs av nio personer med varierande tjänstgöringsår och arbetsuppgifter inom 
Kriminalvården. Det finns ingen över eller underordning bland de intervjuade i förhållande till 
varandra eller till mig som intervjuare. Dessa har av mig tillfrågats om medverkan utifrån deras 
olika roller inom Kriminalvården. Deras arbete har olika inriktning, men med gemensam 
nämnare att de har samtal som grundläggande arbetsmetod. De personer som arbetar på anstalt, 
har rekommenderats av personer med anknytning till Kriminalvården, men var ej kända för mig 
tidigare, förutom en av dessa personer. Samtliga av de intervjuade har fiktiva namn bestående av 
tre bokstäver. 

Den litteratur som använts, har genom ett inledande urval sökts utefter titlar och 
sammanfattningar. De finns litteratur och studier i närliggande områden, men litteratur till denna 
uppsats har sökts utefter kriterier som kriminalitet, kriminalvård, missbruk, samtal och MI. Viss 
litteratur om tvångsvård av missbrukare har använts, då detta av mig och andra författare bedömts 
vara närliggande Kriminalvården. Både tvångsvård inom Statens Institutionsstyrelse (SiS) och 
Kriminalvården utgör en del av statens ansvar då det gäller myndighetsutövning i fall där 
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personer har ett allvarligt missbruk. 

Metod 

Intervjuer 
Utifrån Alexanders erfarenheter som syftade till att få ett klientperspektiv att utgå ifrån innan 
professionella inom Kriminalvården intervjuades. Detta gjorde att jag hade en utgångspunkt som 
var intressant för att se hur de intervjuade senare kanske skulle svara an på detta. Min bedömning 
var att det skulle ge uppsatsen mer djup och en förståelse för hur de professionella kunde uppleva 
samtalen, utifrån vad informanten berättat. En frågeguide sammanställdes inför intervjuerna till 
personal som arbetar med olika inriktning inom Kriminalvården. Alla hade dock som en 
gemensam nämnare, samtal som främsta redskap i motivations- och påverkansarbete samt i mer 
generella drag vid kontakten med klienter. De professionella intervjuades på arbetsplatsen eller 
där de fann det lämpligt. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 

Intervjumetoden bestod av samtalsliknande intervjuer, med öppna frågor för att bäst 
ta del av de intervjuades erfarenheter. Ett par frågeställningar utarbetades i förväg med vissa 
bestämda teman. Dessa utformades utifrån Alexanders erfarenheter av droger och kriminalvård. 
Lantz (2007) och Merriam (1994) beskriver att för att möjliggöra för såväl intervjupersonen som 
för intervjuaren att svara an på situationen som den utvecklades, bestämdes inte ordningsföljd i 
förväg. Detta gjorde att informantens bild av världen och nya idéer kunde komma fram. Utifrån 
det fenomenologiska perspektivet strävade jag som intervjuare efter att minimera riskerna att 
styra, genom att förhålla mig neutral och ickebedömande. Om de intervjuades svar bröt mot mina 
egna normer och värderingar, hade det mindre betydelse för hur intervjun genomfördes och 
behandlades efteråt. De intervjuades svar, förväntades ge en inifrånförståelse där fenomen skulle 
ses ur den intervjuades perspektiv. De teoretiska utgångspunkterna avgränsade 
undersökningsområdet och styrde vad som skulle komma att undersökas och hur (a.a.). Då jag 
som författare inte skulle få en för vid cirkel runt den kärna jag ville studera, ställdes en 
frågeguide samman under planeringsskedet, efter mitt samtal med informanten. Då ett syfte i 
uppsatsen är att ställa samtalen de professionella har med klienter i relation till MI, fanns inte 
frågan huruvida MI användes i frågeguiden. Intressant var att istället se om MI togs upp av den 
intervjuade själv. Nämndes ej MI under intervjun, ställdes frågan om den intervjuades inställning 
till MI som en följdfråga. 

Litteratur 
Då en bild framträdde, där några gemensamma nämnare fanns i erfarenheterna hos de intervjuade 
och några huvudteman kunde urskönjas, söktes information i litteratur på bibliotek och på 
internet, med sökord som motivation, tvång, samtal, kriminalitet, kriminalvård, droger, psykisk 
hälsa och MI. Sökning har gjorts på databaser som Google, LIBRIS samt databaser på 
högskolebibliotek med ovan nämnda sökord. Litteratur har även hittats genom att granska andra 
författares refenser med relevans för mitt arbete. Tips från de intervjuade, annan personal inom 
Kriminalvården samt råd från min handledare i uppsatsarbetet har även lett till att litteratur 
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hittats. Litteraturen speglar samtalandet som aktivitet men även metoder och generella 
reflektioner över samtal. Främst har litteratur och studier om samtalsmetoden MI sökts, då mitt 
intresse var att undersöka på vilket sätt metoden används inom Kriminalvården. Vissa studier 
som kunde utgjort ytterligare grund i uppsatsen, har ej varit tillgängliga för mig. Orsaken har 
varit att jag då tvingats att ha medlemskap i vissa sammanslutningar, för att få tillgång till 
internetsidor.  

Sammanställning 
Analysen försöker synliggöra kopplingen mellan den helhet som fenomenet utgör och vari 
upplevelsen av fenomenet uppstått (Lantz, 2007). Det som framkom under intervjuerna, delades 
upp i teman som speglade en mer generell bild av de intervjuade. Avvikelser eller 
samstämmighet från det generella, belyses med citat ur intervjuerna. I analysen förekommer de 
intervjuade mer eller mindre, delvis beroende på om MI använts som samtalsmetod. De 
intervjuade som förekommer minst, har ändå erfarenheter som är viktiga för helheten.  

Informanten förekommer inte i analysen, men hans erfarenheter har präglat 
uppsatsen i övrigt för att försöka få en helhet. Alexanders röst finns som en bakgrund, vilken de 
professionella speglar. De teman som framkom under intervjuerna med kriminalvårdspersonalen 
finns under separata rubriker under resultat- och analysdelen. I diskussionen sammanflätas både 
litteratur, intervjuer och analys utifrån de teorier som valts för att belysa samtalandet. 

Metodproblem 
Jag som intervjuare arbetar som frivårdsinspektör själv, vilket kan inverka på de svar som gavs 
under intervjuerna. Jag är känd för många i personalen på frivården. En risk kan finnas att jag har 
en viss förförståelse, trots att ansatsen i uppsatsen har varit att ha ett fenomenologiskt perspektiv 
där förförståelse ska undvikas. Vissa av mina egna erfarenheter kan jag dock se som en tillgång i 
analysprocessen, för att kunna få den helhetsbild som jag eftersträvat om samtalandet. De 
intervjuades erfarenheter är i fokus, men mönster i dessa erfarenheter kanske lättare har kunnat 
urskiljas utifrån mina egen erfarenhet och de studier jag bedrivit. Detta kan dock även vara en 
risk. En annan författare hade kanske dragit andra slutsatser.  

Samtalen skedde på personalens arbetsplatser i flertalet fall, vilket kan ha inverkat. I 
de fall där anstaltspersonal intervjuats, har intervjuerna skett på plats utanför arbetet. Jag har 
aldrig arbetat på anstalt inom kriminalvård eller häkte.  

 De olika texter som ingår i uppsatsen, har författare med olika bakgrund. Detta 
framgår ej så tydligt i texten, då det är samtalandet som aktivitet som är i fokus och inte samtal i 
sig. I detta sammanhang har därför författarnas olika professioner lagts lite åt sidan, för att istället 
fokusera på de dimensioner som kan finnas i själva samtalandet.  

 Uppsatsen hade kanske sett annorlunda ut om andra intervjuade hade valts. Urvalet 
består av nio personer där fler arbetar på frivården än på häkte och anstalt. En förklaring till detta 
är att två av de intervjuade arbetar med klienter som ansökt om så kallad fotboja, på frivården. 
Detta arbete består av verkställighet av straff för klienter dömda till fängelse, vilket gör att de kan 
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sägas ha en position emellan frivård och anstalt. Hade intervjuer genomförts med fler personer 
arbetande på häkte och anstalt med kontaktmannaansvar, annan tjänstgöringstid och så vidare, 
kanske utfallet blivit ett annat. Urvalet har gjorts för att försöka få en bredd i hur samtalandet kan 
se ut inom Kriminalvården. Lekmannaövervakare träffar klienten i frivård regelbundet och 
samtalar, men någon lekmannaövervakare har ej intervjuats, då de samtalar mer fritt och inte har 
de ramar som kriminalvårdspersonalen har, utifrån perspektivet samtal med tvång som 
övergripande faktor.  

 Klienterna inom Kriminalvården liknar eller är desamma som kan finnas inom 
LVM, inom tvångsvård inom Statens Institutionsstyrelse. Ett medvetet urval har gjorts, då 
uppsatsen endast fokuserar på just Kriminalvården och dess klienter. Även om vissa jämförelser 
görs i mindre omfattning i texten, kunde uppsatsen vinna på ytterligare jämförelser. Dock har en 
bedömning gjorts, att detta skulle uppta en för stor del i uppsatsen och ta fokus från 
Kriminalvården.  

Etiska perspektiv 
I hela arbetet har de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet (2008) utformat beaktats. De 
intervjuade har i förväg informerats om vad uppsatsen ska behandla och syftet med den. 
Intervjuerna gjordes i en miljö där den intervjuade kände sig bekväm, för att kunna få en mer 
avslappnad intervju. Deltagandet var frivilligt och den intervjuade hade rätt att när som helst, 
både under intervjuns gång samt under arbetet med uppsatsen innan den färdigställdes och 
presenterades för examinator, avbryta sin medverkan. Allt material behandlades konfidentiellt, 
vilket innebar att inga uppgifter som framkom under intervjun, skulle kunna förknippas med 
någon individ. Namn på de personer som medverkat, har gjorts om till fiktiva namn och ingen 
intervju presenteras med längre stycken, utan endast med fraser som belyser det som skrivits. För 
att kunna ta tillvara det som sades, användes bandspelare under intervjutillfället om detta tilläts 
av den intervjuade. Kompletteringar och funderingar över det som sades, eller som framstått som 
olämpligt i efterhand, kunde korrigeras genom telefonsamtal till mig som författare.  Efter att 
uppsatsen var färdigställd, sparades material som låg till grund till uppsatsen, då tankar finns på 
en fortsättning längre fram i tiden. De intervjuade har upplysts om detta. Alla deltagare har 
erbjudits ta del av resultatet om så önskades, innan uppsatsen presenterades.  

Resultat och analys 

Presentation av informanten 
Alexander är i fyrtioårsåldern och bor i en småstad i södra Sverige. Han är pappa till tre barn och 
har levt i förhållande, men är numera ensamstående. Alexander har sedan tonåren varit kriminell 
och började efter att han flyttat hemifrån vid sexton års ålder, dricka större mängder alkohol. 
Efter ett tag började Alexander även bruka narkotiska preparat, men fortfarande var alkoholen 
huvuddrogen. Alexander är noga med att påpeka att han kommer från mycket goda 
hemförhållanden, men att det ändå gick snett i tonåren. Alexander har under åren suttit i fängelse 
flera gånger med kortare strafftid, vilket inneburit att han ej begått brott som ansetts som grövre. 
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Han har även haft fotboja och varit klient inom frivården. Alexander har således erfarenheter av 
både häkte, anstalt och frivård, vilket gör att han är en värdefull informant för denna uppsats. 
Alexander är nu drogfri och nykter sedan flera år och med ett brinnande engagemang i KRIS, 
Kriminellas Revansch I Samhället. Han betraktar sitt liv som kriminell och missbrukare, som en 
dyrköpt erfarenhet och säger att om någon samtalat med honom tidigare och på ett bättre sätt, så 
skulle kanske livet sett annorlunda ut. Alexander säger sig dock vara medveten om att alkoholen 
och drogerna, tillsammans med bristande motivation till förändring, skulle förhindrat ett gott 
samtal som skulle kunnat leda till förändring tidigare.  

Presentation av de intervjuade inom Kriminalvården 
Ada är socionom och har arbetat inom Kriminalvården sedan 1995 med några år på anstalt som 
vårdare och med kontaktmannaansvar och senare på häkte som kontaktperson. Ada började 
arbeta på frivården som frivårdsinspektör 2001. I nuläget är Ada handläggare för klienter som 
ansökt om utsluss från anstalt eller har ansökt om elektronisk intensivövervakning, det vill säga 
avtjäna straff med fotboja och ingår i samma arbetsgrupp som Ann. Ada är även programledare i 
påverkansprogram.  

Ann är socionom och arbetar på frivården som frivårdsinspektör sedan tio år. Hon har under sina 
tio år arbetat med intensivövervakning i samma arbetsgrupp som Ada, med samma 
arbetsuppgifter. För att ytterligare beskriva Ann och Adas arbete, kan det liknas vid en anstalt där 
klienten vistas i sitt hem med fotboja, med ett styrt dagsschema. Arbetet styrs till stor del av lagar 
och föreskrifter. Efter utredning om lämplighet av verkställighet med elektronisk 
intensivövervakning görs, förses klienten med fotboja. Ann upplever att huvuddelen av arbetet 
går ut på att ge så mycket information som möjligt, så att klienten kan förstå vad verkställigheten 
innebär.  

Bea är socionom och arbetar på frivården som frivårdsinspektör sedan 30 år tillbaka. Hon har 
arbetat med de flesta av de uppgifter som förekommer inom frivården och har därför en bred 
erfarenhet. För tillfället är hon handläggare för klienter dömda till skyddstillsyn eller är villkorligt 
frigivna. I detta arbete ingår mycket samtal för att kunna utarbeta en bra plan för att försöka 
förmå klienten att vilja förändras till ett liv utan kriminalitet och droger. Samtalen och planen 
utmynnar ofta i att ett samarbete med socialtjänst, arbetsförmedling, behandlingshem och så 
vidare. Bea har även samtal med enskilda klienter i påverkansprogram utarbetade av 
Kriminalvården.  

Ida är rättsvårdare sedan några år efter avlagd juristexamen. Hon är anställd av Kriminalvården 
och handhar juridiska frågor. En del av hennes arbetsuppgifter består i att samtala med klienter på 
häkte, om de har önskemål om på vilken anstalt de vill avtjäna sitt straff. Dessa samtal handlar 
mycket om just placeringen, men Idas erfarenhet är att klienten gärna pratar om annat också, för 
att befästa sin önskan och samtidigt ge en rättvis bild av sig själva och sina erfarenheter.  

Liv har en socionomutbildning och är uppsökare på häkte. Hon är anställd inom Kriminalvården, 
på frivården och är frivårdsinspektör. Liv har arbetat som frivårdsinspektör under hela sitt 
yrkesliv, vilket är närmare trettio år. Hennes nuvarande arbetsuppgifter består av att ta kontakt 
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med de personer som hamnat på häktet och har ett narkotikamissbruk. Hon samtalar om vad 
Kriminalvården står för och klienten får även möjlighet att prata om för denne viktiga saker. Livs 
arbete grundas i den narkotikasatsning som Kriminalvården genomför. Den häktade personen får 
själv välja om denne vill samtala med henne och kan avböja kontakt med uppsökaren. Hennes 
erfarenhet är dock att ingen avböjer erbjudandet om samtal, då de är i en skör situation efter 
häktningen och har behov av att prata om det som hänt dem.  

Ove har gymnasieutbildning men har inte någon utbildning relevant för Kriminalvården. Han 
arbetar inom Kriminalvården då han har ett intresse av att samtala och vara ett stöd för människor 
som befinner sig i ett sådant läge som Kriminalvårdens klienter gör. Ove har arbetat på anstalt 
med hög säkerhetsklass i ca ett år. Han har varit kontaktman för intagna klienter en kortare 
period, vilket han ansåg var mycket givande eftersom han då kunde samtala djupare med klienten 
för att kunna förstå vilka resurser och problem denne verkligen hade. Ove anser att han har lätt att 
samtala med klienterna på anstalten och att klienterna ofta vänder sig till honom för att samtala. 
Ove har annars arbetat med uppgifter som vårdare utan kontaktmannaansvar. Han har inom 
arbetet fått en översiktlig kunskap om metoden MI.  

Per har en högskoleutbildning med inriktning för människovårdande yrken. Per har arbetat på 
anstalt med medelhög samt en lägre säkerhetsklass under tre år. Han har varit kontaktman åt 
intagna, vilket innebär att han är en person med god kunskap om vad klienten vill och har behov 
av. Per samtalar med klienten om hur man bäst kan tillgodose dennes behov, för att han inte ska 
återfalla i kriminalitet eller drogmissbruk. Per och klienten gör tillsammans upp en 
verkställighetsplan, för att kunna följa upp insatser. Per är även utbildad programledare inom 
Kriminalvården, vilket innebär att han håller i påverkansprogram där klienterna i grupp ska lära 
sig kunna hantera en viss situation, för att inte återfalla i samma typ av brottslighet. Även i dessa 
program förekommer många samtal.  

Pia har högskoleexamen inom andra områden än juridiska eller beteendevetenskapliga. Hon har 
arbetat på anstalt med hög säkerhetsklass under flera år. Hon har arbetat som vårdare och har inte 
varit kontaktman åt intagna klienter. Hennes beskrivning av sitt arbete som professionell i samtal 
med intagna, skiljer sig i stora delar från Pers och Oves berättelser. Pia samtalar med de klienter 
som vill prata och inte drar sig undan. Klienten måste inte prata med Pia för att få någon insats. 
Pias erfarenhet är att det bland vårdarna finns en rad olika personligheter med olika intressen, 
varför det faller sig naturligt att klienter med liknande intressen som någon vårdare, söker sig till 
just dessa för att samtala. Vissa i personalen väljs även ut av klienten, för att klienten fått mer 
förtroende för en viss vårdare, för att tala om sådant som betyder något och är viktigt.  

Tor är präst och arbetar på både häkte och anstalt. Han har arbetat som präst i drygt 40 år, 
övervägande delen av tiden inom Kriminalvården. Tors arbete styrs inte så mycket av 
Kriminalvårdens regler. Han är i sitt yrkesutövande fri att samtala om i princip vad som helst. 
Han kommer många av klienterna nära och har även kontakt med vissa av dem efter anstalts- 
eller häktesvistelsen. Sekretessen är mycket stark, starkare än för kriminalvårdspersonalen. Det 
innebär att den anmälningsplikt kriminalvårdspersonalen har, ej berör Tor i hans arbete. Han kan 
endast råda klienterna till att berätta själva.  
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Analys av intervjuerna 
Under analys av intervjuerna belyses det som framkommit. De rubriker som finns under denna 
del av uppsatsen, är de huvudteman som framträdde då analys gjordes. De intervjuade som 
arbetar professionellt inom Kriminalvården med samtal som grundläggande metod, påverkas av 
vissa yttre faktorer som spelar stor roll för samtalet och det fortsatta arbetet. Dessa faktorer tycks 
utgöra en plattform i samtalen, som kan vara svåra att kringgå. De måste synliggöras och 
reflekteras över. Innan dessa tas upp i uppsatsen, beskrivs förändringsarbetet inom 
Kriminalvården utifrån MI som samtalsmetod. 

MI i kriminalvårdsarbetet 
Det är intressant att försöka se om personalen inom Kriminalvården använder sig av metoden MI 
i arbetet, då Kriminalvården förespråkar denna metod i kriminalvårdsarbetet. Utifrån ett 
interaktionistiskt perspektiv analyseras intervjuerna för att utröna om MI används i samtalandet 
eller inte, på vilket sätt och i vilken utsträckning. För att lättare kunna se på vilket sätt MI 
används i samtalen mellan professionell och klient, delas avsnittet upp i olika delar. Först ges en 
generell bild av hur samtal inom Kriminalvården kan te sig utifrån de intervjuades erfarenheter. 
Ett vidare sätt att se om och på vilket sätt MI används i samtalen, är att se MI utifrån de 
metoddelar B-Ö-R-S som finns inom metoden. Av den anledningen delas analysen upp i dessa 
metoddelar under egna rubriker; Bekräfta, Öppna frågor, Reflektivt lyssnande samt Summera.  

Allmänt om samtal och MI 
Det är viktigt att komma ihåg att människor med problem inte behöver vara svaga. Alkoholister 
till exempel, kan ha varit mycket starka, samtidigt som de haft ett problem (Engquist, 1994). För 
att spegla vad de intervjuade har för erfarenheter av samtal för förändring, är Alexanders 
bakgrund intressant. Klientens förutsättningar och behov ska tas i anspråk i samtalet, men det är 
svårt då klienten inte kommit till det stadie där han vill samtala om sig själv. Alexanders 
erfarenhet var att det inte diskuterades så mycket annat än det som gjorde att han skulle klara 
vardagsbestyren på anstalten, vad han kan minnas. Även då han hade fotboja, upplevde han att 
ingen samtalade om för honom viktiga saker. Han hade annars tyckt att det skulle varit positivt 
om någon samtalat med honom om behandling eller något annat som kunnat hjälpa honom. 
Alexander själv har i efterhand insett att han inte var mottaglig för påverkan. Han var inte mogen 
för det just då. Dock är hans bestämda åsikt att kriminalvård inte innebär vård. Han grundar det 
på sina egna erfarenheter, men också andra personers erfarenheter av kriminalvård i hans 
bekantskapskrets. Han menar att förändringen i hans liv kom då han tyckte att han nått botten. 
Han ringde då själv och bad om hjälp. Vändpunkten blev när Alexander blev pappa för första 
gången. Han började då tänka annorlunda. 

 ”Nåt hände… jag visste att jag hade en liten tös hemma… ändå blev det fel när jag försökte… 
det var så mycket droger!”   

Alexander hävdar att det är en ”mognadsgrej” att förändra livet. I hans fall blev han medveten om 
sina problem, men var oförmögen att göra något åt dem. Det kan dock konstateras att ett 
motivationellt fönster uppstod. Bland de professionella som kan sägas leta efter motivationella 
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fönster enligt Hiltes (1999) teori, används MI i högre grad. Ett exempel på ett motivationellt 
fönster, då klienten är mer mottaglig för förändring, är då en person sitter häktad och kanske 
befinner sig i kris. Liv är i sin yrkesroll den person som ska finnas på häktet vid ett sådant 
tillfälle. Hon anser att klienten är i ett tacksamt läge att samtala med om förändring, då han eller 
hon är drogfri och kontaktsökande. Innan en klient har kommit till denna vändpunkt som i 
Alexanders eller den häktades fall, kan de professionella uppleva att det inte går att påverka 
honom. Enligt MI ska tanken om förändring komma från klienten själv, men med hjälp av den 
professionelle. I de fall den professionelle ser klienten efter en dom och vet att denne har ett 
narkotikamissbruk, kan en låst situation uppstå. Klienten å sin sida har inte kommit till det 
stadium då han anser att en förändring behöver äga rum. Per beskriver detta dilemma som 

  ”Är det så att klienten inte vill nånting och jag tycker att han ska ha ett behandlingshem efter… 
det spelar ingen roll. Men vadå… vill klienten ingenting… då kan man ju inte göra något.” 

Ambivalenta människor som inte klargjort valen för sig själv ännu, kanske inte svarar på ett sätt 
som kan tyckas logiskt. För att den professionelle ska kunna förstå i vilket stadie i 
förändringsarbetet klienten befinner sig i, kan enligt Miller och Rollnick (2002) samt Gordan 
(2004) frågan kan ställas; ”för vad är denna person motiverad?” Detta är en utgångspunkt i 
samtalen där MI används som samtalsmetod. 

I vilken grad använder då de professionella intervjupersonerna MI under samtalen 
med klienter? Per, Liv och Bea är de som uttryckt att de använder MI i sitt arbete, men att det är 
en metod som kräver övning kontinuerligt. För dessa tre upplevs MI vara en naturlig metod i 
arbetet, som underlättar samtalet med klienten. Beas erfarenhet är att hon hela tiden utvecklas i 
metoden.  

”Undan för undan och ju mer man håller på med det, desto mer använder man metoden 
omedvetet. Man integrerar metoden i sig själv och då tänker man ju inte på att man använder 
den. I början kändes det som om der var mycket mer tekniskt, att man tänkte på vad man sa. 
Klienten tänkte säkert - vad håller hon på med, vad hon var annorlunda idag!”  

Om den professionelle är trygg i sin roll som samtalare, då erfarenhet gör att denne inte behöver 
tänka på teknik, utan istället att samtalet flyter på, kan även klienten känna en större trygghet. 
Bea menar att hon underlättar för klienten i samtalet, genom att inte kan sätta sig på höga hästar, 
att hon i arbetet kan vara personlig men inte privat.  

”Ibland kan man berätta saker från sitt eget liv som man tycker att man kan dela med sig av. 
Kroppshållning och sättet man bemöter personen på är jätteviktigt!”  

Detta tycks vara en viktig avvägning. Uttrycket personlig men inte privat belyser det. 

Ove har endast fått en grundläggande översikt av MI, men säger sig inte använda 
sig av metoden. Han upplever ändå att han är trygg i samtalet med klienten. Orsaken till att Ove 
inte medvetet använder MI i samtalen på anstalten, beskriver han: 

”Jag vet ju vad MI är och skulle nog kunna använda det, men jag är väl mer intresserad av att 
prata… att prata om fängelselivet… få dem att klara av det… att finnas till när de intagna vill 
prata…”  
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Att få klienten att klara vardagen på anstalten, är ett nog så viktigt arbete. För att klara arbetet på 
både anstalt, häkte och frivård, anger samtliga av de intervjuade att den egna personen som viktig 
i samtalen. Ann beskriver den egna personens betydelse ur ett intressant perspektiv. Hennes 
erfarenhet är att dagsformen den professionelle själv är i, påverkar samtalet i viss mån. 

 ”Du kan ha jättesvåra samtal, men känner du dig i bra form och att du känner att du vet vad du 
pratar om, då kan den andre bli arg men du kan fortfarande behålla ditt lugn och se klart.” 

Det tycks ändå som att strävan efter förändring kan genomföras på ett bra sätt. Den egna 
personen verkar vara det främsta redskapet, men att MI förstärker detta i viss mån. Det framgick 
dock klart att den professionelle med eller utan MI behöver träna sina samtalsfärdigheter 
kontinuerligt. 

MI och dess metoder 
För att se om MI används i samtal med Kriminalvårdens klienter, analyseras de intervjuades 
erfarenheter gentemot de metoder som finns inom MI och som tidigare beskrivits, det vill säga B-
Ö-R-S med bekräfta, öppna frågor, reflektivt lyssnande samt summera. Vid analys av vad de 
intervjuade har för erfarenheter av samtal, kan det tolkas som om de ändå är påverkade av MI. 
Det gäller oavsett om de använder sig av metoden eller ej. De metoddelar som finns inom MI, 
kan tydligt urskiljas då de professionella berättar om sina erfarenheter av samtal. Därför 
presenteras nu metoddelarna under egna rubriker för att belysa detta. Först ska en viktig grund 
både inom MI som i andra samtalsmetoder behandlas; bemötande. 

Bemötande 
Samtliga av de intervjuade professionella i denna uppsats, trycker på just bemötande och 
förhållningssätt som det absolut viktigaste i samtalet med klienten. MI-metodens tyngdpunkt 
ligger på just dessa faktorer. Utan ett bra bemötande och förhållningssätt, är samtalet dömt att 
misslyckas. Det som tycks skilja de professionella åt, är att kunna bemöta klienten utifrån vilken 
gren av kriminalvårdsarbetet de arbetar i. För att knyta ihop MI och bemötande och 
förhållningssätt, talar Ada om hennes roll i samtalen. Hennes arbete med elektronisk 
intensivövervakning, det vill säga, att arbeta med klienter med fotboja, är det arbete som kan 
verka mest ”fyrkantigt”. Det finns inte särskilt mycket utrymme för den professionelles eget 
tyckande, utan lagar och föreskrifter styr arbetet i mycket hög grad. I denna situation ska klienten 
förmås att inse att en förändring är nödvändig. Samtidigt styrs verkställigheten av förbud, exakta 
schemalagda tider för arbete och utevistelse, hemmet är klientens fängelse och så vidare. Utifrån 
dessa förutsättningar, tror Ada att hon använder MI till stor del i arbetet, men gör det inte 
medvetet. Hon säger sig arbeta mycket lösningsfokuserat.  Ada är alltså väldigt medveten om att 
hon ”säljer in” som hon själv uttrycker det, men lyssnar ändå reflektivt utifrån klientens 
synpunkter och erfarenheter. Om den professionelle inte skulle utgå från just klientens ord, finns 
en fara i samtalen.  Den professionelle vill det bästa för klienten och har kanske en idé om vad 
som är bäst för denne. Det kan leda till att den professionelle inte lyssnar och att denne istället 
argumenterar för sin sak. Ju mer ambivalent klienten är, desto mer slår denne ifrån sig sådana 
argument. Denna rättningsreflex hindrar att det skapas en diskrepans, det vill säga en skillnad 
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mellan nuläget och det önskade läget, vilket är början till förändringsarbetet enligt MI (Barth & 
Näsholm, 2006; Miller & Rollnick, 2002; Farbring, 2006; Viets, Walker & Miller, 2002). 
Farbring (2006) beskriver en annan reflex, fortsättningsreflexen. I samtalet där 
fortsättningsreflexen finns, försöker inte den professionelle spegla klienten, utan kommer i stället 
med påståenden för att klienten ska säga det denne enligt den professionelle borde (a.a.). Dessa 
begrepp diskuterades ej under de intervjuer som gjordes, men de intervjuade berörde just dessa 
aspekter. I MI utgår allt från klienten själv och den professionelles uppgift är att lyssna, vilket 
samtliga av de intervjuade arbetar utifrån. Flera av dem har dock påtalat att de risker som här 
benämns rättningsreflex och fortsättningsreflex finns med i vissa samtalssituationer. 

”Jag var väldigt otrevlig… jag hade jouren och hade detta samtalet hemma.  Min sambo kom till 
mig och sa att så otrevlig som du var… så pratar man inte med folk! Jag tittade på klockan och 
efter fem minuter ringde jag och bad om ursäkt. Jag har betett mig så dåligt och oproffsigt. 
Klienten tyckte att det var bra, men där brast det liksom för mig… de förbannade propparna! Det 
var skitbra att min sambo sa att jag verkligen betett mig illa. Jag tyckte att jag hade rätt i fem 
minuter. ”   

Farbring (2006) menar att förhållningssättet hos den professionelle kan avgöra om klienten 
påverkas i positiv eller negativ riktning. Det Ann berättar om hennes förhållningssätt, visar att 
trots att det skapas ett dilemma på grund av stress, kan det ändå rättas till. 

Bekräfta 
Ann är en av de intervjuade som säger sig inte använda metoden MI medvetet i samtal. Hon säger 
sig aldrig ha anammat metoden, trots att hon fått utbildningar i MI. Ändå tycks hennes arbete 
präglas av de metoder som ingår i B-Ö-R-S. Ann har arbetat på frivården i nio år och förfinat sina 
samtal genom erfarenhet.  

”MI… det är jättebra att man ska göra så… men det passar inte mig. Jag får mer igång ett 
samtal utifrån den person jag möter. Det är bättre att hitta någon slags skjuts in i samtalet. Det 
handlar ju om att skapa kontakt här. Det skapas någon kontakt första gången man ses i 
väntrummet.”   

Orsaken till att MI inte används medvetet, är åter den fyrkantighet som finns i arbetet. Vissa av 
de professionella inom Kriminalvården måste styra samtalet i viss mån, beroende på inriktning. 
Detta är enligt deras erfarenhet avgörande för varför inte MI anses vara en bra samtalsmetod. 
Ändå kan det tolkas som att de som anger att de inte använder sig av MI, ändå bekräftar klientens 
uttalande om förändring eller positiva uttalanden.  

Ada har samma arbete som Ann, men hon har som tidigare beskrivits uttalat att hon 
medvetet använder metoden. En bidragande orsak till detta kan vara att Ada är programledare för 
några av de påverkansprogram som frivården har, för att stärka klienten till att vilja förändras. 
Vid de utbildningstillfällen som ges för programledarna, påminns de om metoden MI. Även Per 
arbetar som programledare. Han säger sig använda metoden både i sitt arbete på anstalt, frivård 
och i programmen. En intressant aspekt är att hans erfarenhet är att metoden används olika, 
beroende i vilket sammanhang han befinner sig. I rollen som programledare betonar Per att 
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samtalen rör sig kring ett visst fokus.  

”Man kan känna sig styrd i det läget att just idag då pratar vi om detta, t.ex. slag i programmet 
IDAP. Vi pratar inte om något annat. Men man måste samtidigt fånga det som är viktigt utöver 
slag. Det kan ha med brotten att göra. Då fångar man upp det… och då kan man känna sig lite 
mer fri.” 

Per beskriver klarifierande frågor, där klienten ombeds att fördjupa sig i en viss fråga. Gordan 
(2004) beskriver klarifierande frågor som viktiga för att komma åt klientens inställning och vad 
som ligger bakom den (a.a.). Detta kan sägas sammanfatta alla de professionella som intervjuades 
erfarenheter av MI. Det finns så gott som alltid med något som måste behandlas i samtalet. 
Samtliga av de intervjuade tar ändå vara på klientens ord om förändring och bekräftar dem. För 
att kunna komma dit, uttalar de professionella att de erfarenheter som är viktiga för klienten, 
sakta får leda mot förändringsuttalanden. De uttalanden som går i ”rätt” riktning bekräftas och 
klienten styrs mot det som den professionelle har en idé om att vara en väg ut ur missbruk eller 
kriminalitet. Ada beskriver detta med egna ord, hon säger sig ”sälja in” saker, vilket är precis det 
som bekräftelse går ut på.  

”Det är nog mer att man är ute efter att det ska fungera på ett bra sätt, men att det ska komma 
från klienten.  Gör det inte det, lägger jag in lite olika små vinklar för att klienten ska guidas till 
att se situationen. Till slut kanske det landar i det som jag vill ha ut som handläggare.”  

Öppna frågor 
I MI är öppna frågor ett av fyra områden i B-Ö-R-S. Då Liv berättar hur hon går till väga för att 
fråga klienten om olika saker, berättar hon att det mest grundläggande är att personalen ser 
klienten som en människa, istället för bara klient. Hon är intresserad av vad den andre personen 
har att berätta. Livs erfarenhet är att samtalet kan gå lättare om hon pratar om personliga saker 
som är viktiga för klienten. 

”Jag tänker som på häktet till exempel… det sitter kort på barn och flickvän och man kan fråga 
lite… man sätter ju ofta upp dem för att nån annan ska se dem… och så fråga lite grand kring 
det… och det märker man ju… att det är ju… då lossnar det lite… det är ju en annan del av den 
här personen… det är ju inte bara den häktade då.”  

Bea beskriver sitt arbete som att det i mångt och mycket handlar om att fråga och ta reda på 
saker. Hennes erfarenhet är att frågorna just måste vara öppna och ställas med försiktighet.  

”Att ställa sådana frågor… det kan ibland bli så jobbigt för en annan människa att det väcker 
motstånd. Kör man MI-metoden… då kan man få reda på väldigt väldigt mycket utan att väcka 
motstånd.” 

Ställs öppna frågor och frågor kring det som är viktigt för klienten, vilket beskrivits av Liv och 
Bea, är det troligare att klienten vill prata om förändring. 

Reflektivt lyssnande 
Ann beskriver ett tillfälle, då hon kände sig irriterad. En klient som avtjänade sitt straff med 
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fotboja, hade samtalat med henne ett flertal gånger. Hon hade varje gång lyssnat till vad klienten 
menade. Hennes erfarenhet är att det ibland finns en risk att hon tar över samtalet ifrån klienten, 
att hon inte längre lyssnar. Det behöver inte endast vara ur ett förändringsperspektiv, utan även då 
det gäller att klientens verkställighet blir så bra som möjligt och att de regler som finns följs. 

”Vissa tar upp saker hela tiden och tyvärr använder man ibland en tonart som kanske inte är så 
trevlig efter 77 gånger. Då tänker jag att man måste sätta sig in i situationen själv. Om jag hade 
velat något och nån säger att… nä nu sitter du på anstalt och då ska du tänka… Det är lite 
mästrande i det… men det går inte att undvika.” 

Det är inte helt lätt att lyssna reflektivt i alla situationer. De professionella har sin verklighet att 
arbeta utifrån, där problem av olika slag kan dyka upp. Viktigt är enligt de intervjuade, att de i 
alla fall är sig själva och inte försöker förställa. Pias erfarenhet är att om hon förställer sig i 
samtalen med klienterna, märks detta tydligt. Det är viktigt hur personalen speglar och 
reflekterar. Det verkar vara så att även om utgångspunkten alltid är att lyssna, finns tillfällen då 
det blir svårare. Pia förklarar det på detta sätt: 

”Man använder ju sitt eget… hur man är  i samtalet. Är jag oäkta märker den intagne det. Ger 
jag lite av mig själv får jag mycket mer tillbaka… de intagna märker det direkt… de har ju 
faktiskt inte så mycket annat att göra än att iaktta oss som jobbar… de märker om vi lyssnar och 
vill förstå.” 

Lyssnandet är alltså en förutsättning, men vissa organisatoriska ramar styr vad den professionelle 
ska reflektera på. Liv ingår i narkotikasatsningen och ska helst prata om klientens 
narkotikaproblem. Andra exempel är Beas verkställighetsplaner som måste fyllas i med olika 
livsområden. I Ann och Adas utredningar gällande intensivövervakning och utökad frigång, 
måste vissa kriterier vara uppfyllda och måste därmed diskuteras. Likadant är det i Idas fall, där 
placering på anstalt måste behandlas. Utöver dessa måsten, finns ändå enligt de intervjuades 
erfarenheter, utrymme att använda sig av det reflektiva lyssnandet.  

I samtalen kan även den professionelle speglas av klienten. Liv beskrev ett samtal 
där en klient hade svårt att se sig som missbrukare och kriminell. Klienten var en kvinna som inte 
hade något förflutet med myndigheter, men som ändå var mycket avvisande samtidigt som hon 
ändå öppnade sig något.  

”Det känns i magen på nåt sätt… hon var väldigt emot behandling… jag respekterade ju det… 
men jag försökte försiktigt få in behandling i samtalet… men då tolkade hon in att man var på 
henne om behandling… att hon tillskrev mig saker som jag inte tyckte att jag sa… hon var väldigt 
avvisande mot häktespersonalen och så… de tyckte att hon var lite jobbig på det viset.”  

För Liv innebar klientens spegling och reflektion av hur denna uppfattat samtalet, att hon kände 
sig missförstådd. Likadant kan fallet vara för klienten. Inom MI finns dock en strategi att fånga 
upp detta, summera, som är den sista metoden i MI.  

Summera 
Inom MI summerar den professionelle vad klienten sagt för att få bekräftat att denne förstått vad 
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klienten sagt. Per talar även om att han gör det för sin egen skull. 

”Jag tänker inte MI, men jag får sammanfatta och summera för min egen skull. Har jag uppfattat 
dig rätt… kan du berätta mer… Jag får öva på det hela tiden. Men är jag vaken och tycker att det 
är spännande… jag vill veta mer.” 

Per anser att summera och sammanfatta är viktigt. Genom detta vet han hur samtalet gått. 
Klienten känner sig även lyssnad på, då Per vill veta mer och sammanfattar allt eftersom. Det är 
ett aktivt lyssnande. Bea är av samma åsikt som Per. Summera och sammanfatta är en garanti för 
att samtalet lett framåt, att båda parter har förstått varandra. 

”Dels när jag delgivit klienten vad man skrivit och han säger att, ja så här är det… så här är 
verkligen mitt liv. Då tänker man att vad bra, då har man förstått klienten och fattat vad klienten 
vill förmedla. I vanliga samtal... det är ju också en MI-teknik, så sammanfattar man ju vad som 
kommit fram under samtalet. Man frågar klienten, har jag fattat det här rätt? Klienten kan säga 
ja eller nej och om det är något att ändra.” 

Summeringen av samtalet kan alltså även göras i skriftlig form. Det kan enligt Bea bli lättare för 
klienten att se sin berättelse nerskriven. En mix av att summera under samtalets gång och att 
sedan skriva ner det i ett dokument, ger en klar bild av hur den professionelle uppfattat klienten 
och vad klienten talat om som är viktigt för denne. Klienten får mer kontroll över vad som 
samtalet handlat om, mer empowerment.   

Faktorer som kan påverka samtalet 

Droger och kriminalitet 
De som arbetar med kriminella känner igen vissa resonemang: ”Om jag inte gjort det skulle 
någon annan göra det, alla snor ju, jag var tvungen, tur för er att jag finns så att ni har ett jobb.” 
Hur dessa tankemönster utvecklas kan man finna inom den kognitiva psykologin. De 
grundläggande livsvillkoren utgör ramarna. Inom dessa formas individens tankar och känslor. 
Tankemönstret påverkas även av vilka val man gör och de uppgifter man ställs inför i livet 
(Bergström, 2002). Det är enligt Ekbom, Engström & Göransson (1996) inte ovanligt att 
missbruk och kriminalitet förekommer parallellt hos en individ (a.a). Då Kriminalvårdens 
personal samtalar med drogmissbrukare som hamnat inom Kriminalvården, är det viktigt utifrån 
det humanistiska perspektivet, att förstå klienten utifrån hans verklighet. Finns det då dessutom 
psykisk ohälsa hos klienten, kräver det mycket av den professionelle. I Kriminalvårdens vision är 
en humanistisk människosyn grunden och att klienten ska mötas med respekt utifrån den situation 
han befinner sig i (Kriminalvården, 2008b). Det är vanligt bland Kriminalvårdens klienter som 
missbrukar droger, att psykisk ohälsa finns med. Det kan vara en orsak eller bidragande faktor, 
men även en följd av drogerna. Många använder droger för att klara av den sociala situationen 
(Johansson & Wirbing, 1999).  

För att belysa det litteraturen beskriver, om kriminalitet och missbruk parallellt, ofta 
ihop med psykisk ohälsa, får Alexanders erfarenheter återigen ge en inblick i denna problematik. 
Han var kriminell innan han började ta droger. Han fick in massor av pengar på sin kriminalitet 
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och började av ren nyfikenhet att missbruka droger, då han ändå hade råd och ville uppleva något 
nytt. Alexander säger själv att han nu glorifierar denna tid då han tänker tillbaka, men vissa 
kriminella tankemönster finns fortfarande kvar. Han har även haft återfall i drogmissbruk under 
senare år. Då Alexander beskriver sitt liv i kriminalitet och droger, menar han att det är viktigt 
vilka bedömningar han gör i olika situationer. Främst syftar han på att han måste känna av andra 
personer och bedöma situationen efter det. Bland dem som tar droger och är kriminella, finns en 
viss kultur enligt Alexander. Han nämner också att det kan vara svårt att veta hur kompisarna 
fungerar från en dag till en annan. Alexander har erfarit att de som tar droger, ändrar sin 
personlighet, beroende på vilka eller hur mycket droger de har tagit. Detta är enligt Alexander det 
jobbigaste med att umgås i kompiskretsar där droger förekommer.  

 Alexander har kommit till vändpunkter i livet. Ett exempel var då dottern föddes. 
Han försökte verkligen leva ”svenssonliv” som han uttrycker det, men misslyckades. Han började 
ta droger igen efter att han blivit nekad en lägenhet och vaknade upp ensam i Thailand efter en 
minneslucka på två och ett halvt dygn, iförd endast långkalsonger och en vinterrock. Han hade 
haft minnesluckor på någon dag tidigare, men blev rädd efter denna händelse. Han bestämde sig 
för att åter bli drogfri och leva ett normalt liv. 

Då de professionella samtalar med klienter, finns alltså alla dessa erfarenheter med i 
bagaget. I förändringsarbetet med MI-metoden ska ambivalens skapas och en diskrepans uppstå. 
Det kan i de samtalen vara svårt att skapa diskrepans, beroende på om det finns mer eller mindre 
negativa sidor med det kriminella livet eller drogmissbruket. I samtalet spelar många faktorer in 
som kan inverka. Det tycks utifrån de intervjuer som gjorts, att just kriminalitet och droger med 
den kultur och den identitet som finns förknippade med dessa, är mycket starka. För att kunna 
samtala om förändring, kan det vara svårt att få klienten att inse, att denne måste hamna i ett helt 
nytt sammanhang och skapa en ny identitet. Det kan göra att många som har dessa problem, 
dröjer med att berätta om sitt liv. Bea som arbetar på frivården talar om just detta. Ändå är hennes 
upplevelse att många vill prata om sitt liv, att det är sällan klienten får ett sådant samtalsforum 
som de får inom Kriminalvården. För de klienter som är återfallsförbrytare och återkommer inom 
Kriminalvården, blir personalen mer känd för dem.  Bea berättar att:  

”Många av dem jag har att göra med som är återfallsförbrytare lär man känna så småningom… 
och då efter hand får man mer och mer och mer.” 

Utanförskap 
Alla människor är medlemmar i en grupp av olika anledningar. Missbrukare hamnar ofta i 
utanförgrupper som andra försöker undvika. Alexander talade om att han hade svårt att känna en 
samhörighet med andra människor utanför sin egen grupp. Även den egna gruppen förändrades 
beroende på droger, personer som häktades och personer som avled. Han gjorde försök att 
studera på en folkhögskola, men klarade inte av utanförskapet. Denna osäkerhet har gjort att han 
vill känna av människor innan han vill ha någon vidare kontakt. Det kan prägla samtalet med 
Kriminalvårdens personal. Klienten kan vara van att hålla sig på sin kant. Antoniusson (2000) 
menar att de professionellas uppgift i förändringsarbetet blir att skapa nya referensgrupper. De 
ska ge vägledning till ett nytt beteende. Språkbruk och jargong är ett sätt för en person att visa 
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vad som är en innanförgrupp och en utanförgrupp (a.a.). Tor menar att identiteten där språkbruk 
och jargong finns, skapas i ett sammanhang som är svårt att bryta. Han talar om att den 
kriminella identiteten är så djupt rotad, att det definitivt påverkar samtalet.  

”Man gör vissa val. Jag blev präst medan andra hittar en identitet… på fel sida… de blir någon 
och får en identitet. De hör hemma någonstans och det blir deras trygghet i livet. Det är 
komplicerat… och så djupt rotat att det är svårt att förändra. Den kriminella identiteten blir den 
rådande på något vis… när de inte har något annat.” 

Utanförskapet och den kriminella identiteten kan alltså försvåra i kontakten mellan professionell 
och klient i samtalet. Eftersom utanförskapet kan skapa en distans, då det är just en strategi för 
överlevnad, kan det förklara varför vissa professionella har lättare att samtala med klienter, 
beroende på hur denne upplevs av klienten. Finns en ömsesidig strävan att förstå varandra, kan 
mycket vara vunnet. Den klyfta mellan de samtalande som kan skapas på grund av utanförskapet, 
kan på detta sätt överbryggas. Tors erfarenhet av klienter är att vissa brott ses som mer 
avskyvärda, skambrotten. De skambrott Tor syftar på kan vara våldtäkt, övergrepp mot barn och 
så vidare. Skammen skapar i sin tur ångest som kan vara svår att hantera. I samtalen mellan den 
professionelle och klienten, verkar just skam och en identitet som faller utanför det "normala" 
viktiga faktorer att ta hänsyn till i samtalet, då den professionelle är vägledare. Genom att 
använda diskrepans enligt MI-metoden, utan att klienten beläggs med skam, blir tvingade eller 
fråntas möjligheten att välja, kan enligt Viets, Walker & Miller (2002), klienten själv lockas till 
att se skillnader mellan nutid och ett önskat läge.  

Institutionens betydelse för samtalet 

Samtalsmiljön 
Ann tror att samtalsmiljön spelar en viss roll. Många av samtalen i hennes arbete äger ofta rum i 
klientens bostad. Det är emellanåt inte helt problemfritt, men hennes erfarenhet är att klienten 
ändå känner en större trygghet att samtala där, än på Anns kontor. Hon menar att då klienten ska 
besöka frivårdskontoret, kan detta framkalla olustiga känslor. Ann har som vana att alltid gå ut i 
väntrummet och möta klienten, istället för att bara ropa upp dennes namn.  

”Miljön spelar mindre roll om man har ett bra bemötande.  Ju mer låsta dörrar du ska ringa 
på… så många moment innan man träffar den man ska, hur liten kan man inte känna sig? Det är 
väl klart att om man kommer hit och blir vänligt bemött, så kanske inte stolarna eller borden har 
så stor betydelse. Det bidrar till att det ser tråkigt ut, men det är inte primärt.”  

Gordan (2004) menar att då klienten går in i väntrummet, framkallas ambivalens, då denne måste 
träffa en handläggare. Klienten kan känna att han kommer att få hjälp, men är rädd att 
självförtroendet och självständigheten kan drabbas. Detta genom att handläggarna kan ha 
attityder som klienten upplever som kränkande (a.a.). Det verkar enligt de intervjuade som att det 
viktigaste är att samtalsledaren känner sig trygg i rummet. Samtalet blir då mer avspänt och 
därmed kan klientens eventuella ångest inför samtalet lindras. Liv beskriver detta utifrån hennes 
erfarenheter av samtal med häktade personer. Hon tror att miljön inte spelar så stor roll, utan de 
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som vill samtala gör det oavsett miljö. För vissa kan det vara första gången som de vistas på 
häkte eller anstalt, vilket enligt henne måste tas i beaktande. Liv samtalar ofta med klienten inne i 
klientens cell.  

”Men jag känner inte att det känns konstigt… han sitter i sängen och jag på stolen mitt emot … 
det blir en närhet på nåt sätt… ändå är det ju tydligt att jag är tjänsteman. Jag har ju ingen 
uniform och så, men jag är ju en myndighetsperson som sitter i deras bostadsrum.” 

Ett annat samtalsrum som kan vara mycket bra, är i en bil. I Anns arbete ingår många mils 
bilkörning. De bästa samtalen Ann haft, har varit på neutral mark då hon och klienten sitter 
tillsammans i en bil, utanför frivårdens väggar. Båda kan då vara sig själva mer, då de inte 
behöver se på varandra direkt. Är det dessutom mörkt, blir samtalen ännu bättre.  

Myndighetsutövning 
De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan myndighet och individ. Individen har 
rättigheter, men myndigheten är skyldig att upprätthålla dem (Henriksen & Vetlesen, 2001). 
Maktaspekten inom myndigheten finns enligt de intervjuade ständigt närvarande. Den kan dock 
kringgås på olika sätt för att få samtalet att flyta bättre, det vill säga att maktaspekten blir 
underordnad samtalet. Då Bea samtalar med klienten, känner hon sig inte obekväm i sin yrkesroll 
och som myndighetsperson. Hon berättar att då klienten samtalar med henne, befinner han sig 
under tvång och att maktaspekten därmed är stark. Samtalet kan ändå trots detta ta olika vägar 
enligt Bea.   

”Jag kan tänka mig att just personer under tvång… En del kanske aldrig berättar eller att det tar 
väldigt lång tid. Vissa blir man väldigt förvånad över hur mycket de lämnar ifrån sig. Fast de är 
på en myndighet…”   

De klienter Ann träffar, är dömda till fängelse. Myndighetsutövningen här kan bli komplicerad, 
då det egna hemmet är klientens fängelse och det är Kriminalvården som bestämmer när klienten 
ska vara ute eller inne. Ofta handlar samtalen om vardagliga bekymmer för klienten. Ett exempel 
Ann gav, var att en klient med fotboja ville gå på sin dotters balettuppvisning en kväll. Enligt det 
schema som var uppgjort, skulle klienten vistas i sitt hem då. Det kan enligt Ann vara svårt för 
klienten att förstå, att trots att han är hemma, går vissa saker inte att genomföra. Ann får då 
försöka förklara situationen på ett bra sätt.  

”Du får tänka att du sitter i fängelse nu, att du sitter inne på en anstalt. Då hade du inte kunnat 
gå och titta på din dotter. Detta kan bli väldigt svårt… det är kaos… och det är inte så himla 
konstigt. De är ju ändå hemma. Man ska förklara att du ska tänka som om du sitter inne i en cell 
- men ändå hemma… det klart att det blir jättekonstigt.”   

Myndighetsutövningen ser alltså helt olika ut, beroende på vad den professionelle arbetar med 
inom Kriminalvården. För Per, Pia och Ove som arbetar på anstalt, blir myndighetsperspektivet 
mer konkret för klienten i deras samtal. Detta gäller även för Liv på häktet då samtalen äger rum 
då klienten är inlåst. De professionella har alltså att hantera myndighetsaspekten i samtalet utifrån 
i vilket sammanhang de befinner sig. Myndighetens regler finns dock alltid som en ram för 
samtalet enligt de intervjuade. Eftersom det är just en myndighet, måste lagar och förordningar 
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följas noggrant. Det är trots allt en dom från domstol som ska verkställas. De intervjupersoner 
som hörts, talar alla även om sekretessen som en viktig del av myndighetsarbetet. Klienten ska 
kunna ha förtroende för den professionelle och myndigheten. Samtidigt finns en anmälningsplikt 
om något framkommer som behöver uppmärksammas. Då Tor samtalar i egenskap av präst, har 
han ingen myndighetsutövning. Ändå finns det enligt Tor tillfällen då det är en balansgång för 
vad som sagts och vad som borde föras vidare. Sekretessen är stark och han får inte röja vad 
klienten säger. Undantaget är då klienten ger tillåtelse till att viss information får röjas för en 
annan person. I de situationer då Tor har fått ett förtroende som han efter tillåtelse ska gå vidare 
med, har han en farhåga att berätta för mycket för den person som ska få informationen. Han har 
fått lov att gå vidare med informationen, men ibland kan det vara osäkert var gränsen går för det 
som är hemligt och sagt i förtroende och det som behöver komma fram. I ungefär likvärdiga 
ordalag beskriver de andra intervjuade sin situation, med skillnaden att de har anmälningsplikt 
och ett mer regelstyrt arbete. Per beskriver personalens anmälningsskyldighet och att klienten 
kanske inte kan prata om vad som helst. 

 ”Det kan ju skapa en distans. Nu gäller det ju att jag vaktar mig här… Men det är min 
tolkning… min gissning.”  

Per har alltså reflekterat över att klienten är medveten om att vissa saker inte bör diskuteras. 
Jämförs Pers erfarenheter med Tors som inte är myndighetsutövare, skapar detta skillnader i hur 
samtalen kan te sig. Ändå kan myndighetsutövningen sammanfattas i Adas ord utifrån det som 
framkommit:  

”Jag ser inte samtal under tvång och myndighetsutövning som problematiskt. Båda vet vad som 
gäller. Jag vet vad mitt uppdrag är… det här ska göras.” 

Rädsla och säkerhetstänkande 
De klienter som finns inom Kriminalvården har dömts för olika brott med olika strafftider, 
beroende på hur allvarligt brottet är. Vissa klienter har en historia av våldsbrott bakom sig, andra 
kan lätt brusa upp då känsliga saker berörs i samtalet. Det finns med andra ord klienter av mycket 
skiftande bakgrund och skiftande beteende. Per samtalar ofta liksom Liv med klienten inne på 
dennes rum. Det görs inte utan ett visst säkerhetstänkande enligt Per. Det är en nödvändighet i 
arbetet. Om han ska sitta i klientens rum eller någon annanstans, beror helt på hur trygg han 
känner sig med just den klienten. 

 ”Man är ju hela tiden matad med säkerhet när man jobbar på anstalt, ensamarbete eller så.” 

 Per ser i de situationer han sitter inne hos klienten och samtalar till att ha en flyktväg om det 
skulle behövas. Han säger alltid till en kollega att han sitter i cellen, men det kan alltid inträffa 
saker under den tiden.  

”Det som kan ske är att en medintagen stänger dörren… bara på ren kiv. Men där finns olika 
knep att se till att ordna så att det inte går att stänga dörren. Ja man får tänka på sånt innan man 
går in… och det är helt enkelt för sin egen säkerhet.”  

De intervjupersoner som arbetar på anstalt och häkte, säger alla samma sak; skulle de vara rädda 
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för klienten och samtala i en osäker miljö, skulle klienten direkt märka av detta och samtalet 
skulle gå dåligt. Alltså är det viktigt att göra förberedelser inför samtalet i form av i förväg 
uttänkta möjligheter, så att det känns tryggt. Ingen av de intervjuade uppger sig ha känt sig direkt 
hotade under ett samtal. Pia förklarar det med att den egna personen är viktig under samtalen.  

 ”Det beror nog på vilket bemötande man har… är man stöddig så kan väl klienten reagera. Man 
måste känna av läget mycket. Det tjänar både jag och den intagne på.” 

 Ur ett kommunikativt perspektiv observeras den professionelle och klienten av varandra. Hur 
observationen görs, styr samtalet (Andersen, 2003). Alltså kan en slutsats dras; är den 
professionelle trygg, skapas ett tryggt samtalsklimat. 

Dokumentation och evidensbaserade metoder 
Inom Kriminalvården förespråkas det evidensbaserade arbetet. På Kriminalvårdens hemsida kan 
det läsas att en verkställighetsplan (VSP) upprättas för alla intagna i anstalt eller de personer som 
dömts till frivårdspåföljd, på frivården. Planen upprättas i samtal och i samarbete med klienten. 
Den innehåller bland annat risk- och behovsbedömningar, delmål och mål med verkställigheten 
och planerade frigivningsförberedelser. Planen omprövas regelbundet under verkställigheten av 
straffet (Kriminalvården, 2008d). Inom Kriminalvården mynnar de flesta samtalen ofta ut i att det 
dokumenteras på något sätt. Bea beskriver VSP som en central del av arbetet.  

”Mitt mål är ju att vi ska gå igenom den och sätta upp vissa mål… inom ramen för 
verkställigheten.”  

Detta syftar enligt Bea till att så bra insatser som möjligt ska kunna göras. Insatserna utvärderas 
ofta utifrån de insatsområden som finns i VSP, till exempel boende, narkotika, familj och så 
vidare. Det är dock frivilligt om klienten vill medverka i samtalet. Vägrar klienten, dokumenteras 
istället att han inte sagt sin åsikt och att det som finns dokumenterat är den professionelles åsikter 
samt tidigare dokumentation. Ada som arbetar med klienter som ansökt om fotboja, har 
erfarenheten att vissa saker måste ingå i utredningen om klienten ska få fotboja eller ej. I hennes 
arbete används inte VSP för att dokumentera det som sägs, utan en annan variant av ”mall” 
används i samtalet.  

”Jag vet vad som ska ingå i utredningen. Jag har en mall eftersom jag måste få veta det som ska 
ingå i utredningen. Jag har det inte skriftligt, men man kan kalla min strategi för en mall. Var 
jobbar du… hur ska vi lösa den biten…” 

 Dessa mallar som finns i klientarbetet, verkar enligt intervjupersonerna styra samtalet i olika 
grad. Det som måste dokumenteras, har en högre prioritet i samtalet än andra för utredningen 
irrelevanta saker. 

  För att gå vidare i hur mallar kan ligga till grund för samtalet, det vill säga både 
VSP som nämnts samt andra varianter, finns ännu en ”mall” som kan hjälpa till i samtalet. Liv 
som arbetar som uppsökare på häkte, använder instrument som är evidensbaserade, för att få ett 
bra underlag till ett samtal. Dessa instrument innehåller frågor kring klientens problemområden 
och resurser. De syftar till att kunna få en samlad bild av vilka behov som kan finnas, men även 
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vilka styrkor som kan tas till vara på bästa sätt. Hennes erfarenhet är att de styr samtalet till viss 
del, men att klienten ändå kan komma till tals utanför dessa instrument. 

 ”Jag tycker inte att det är dumt att det finns mer struktur… det tror jag kan vara bra… sen kan 
man ju ha synpunkter på vissa blanketter och lite så där va… men det spelar ingen roll för 
samtalet… det ger lite struktur… man kan prata rätt fritt ändå och blomma ut… absolut … men 
att när det kommer på papper så… det blir väldigt tydligt.”  

  Liv ser instrumenten som en stor hjälp i hennes arbete. Då hon ska samtala kring 
klientens drogvanor, blir instrumentet vägledande i samtalet. Hennes kunskaper i MI för att 
motivera till en förändring, kommer även in väl i dessa samtal. Hon menar att det är viktigt att 
kontinuerligt träna sig i att använda sina kunskaper i samtalen. Det tar ett tag att ”ta till sig” 
instrumenten som Liv uttrycker det. Hon vet även att MI kräver ständig träning. Varje individ är 
en unik person där samtalet kan ta skiljda vägar. Det är erfarenhet och åter erfarenhet som gör att 
samtalen går lättare och lättare. 

Även i de påverkansprogram som Kriminalvården har, är samtalet mellan 
individerna grundläggande. I programmen är målet att så ett frö till förändring och väcka nya 
tankar. Vissa amerikanska forskare drev dock en tes ”nothing works” och hävdade att det inte 
finns några kända metoder för att förändra den kriminelles liv. Denna pessimism existerar 
fortfarande, men är inte vetenskapligt underbyggd. Det finns behandlingsinsatser som uppvisar 
goda resultat även om mycket kan förbättras (Bergström, 2002). Per är programledare för några 
av Kriminalvårdens program sedan några år. Hans erfarenhet är att programmanualen hjälper till 
att fokusera samtalen som sker där, på det som är viktigt.  

”Det är ju en hjälp för oss… speciellt när man jobbar på anstalt. Det kan det lätt bli att man 
kommer in på samtal om hur det är på anstalten, hur är det på våningen… hur det fungerar 
mellan de intagna. Istället ska fokus vara att nu är det det här programmet vi gör.”  

Ada arbetar även hon som programledare i påverkansprogram, men upplever inte som Per att det 
manualstyrda enbart är av godo. Hon vill tala mer fritt utifrån sig själv som person. 

 ”Jag lever på det här spontana… jag känner ibland att jag ska sälja in något. Det kan jag inte 
göra när det är ett manus. Jag känner en större trygghet i mig själv än i manuset… absolut! Ska 
man skapa klientkontakt och respons… och flyt… då är det inte med ett manus… inte för mig i 
alla fall. Det blir dock lättare och lättare att arbeta efter manus. Det är nog bara övning som 
krävs”.  

Återigen verkar de intervjuade ha erfarenhet av att det kan vara en bra hjälp att ha en grund, en 
manual eller mall i samtalet. Det framkommer även att eftersom det inte är deras personliga sätt 
att samtala, kan detta ställa till problem. Dock verkar det vara en fråga om träning. Gustafsson & 
Weine (2006) beskriver att evidensbaserade metoder har eftersökts för att säkerställa vilka 
metoder och åtgärder som ger bäst resultat. Vissa forskare tror att kunskap om verkningsbara 
metoder, måste sökas via andra metoder som mer utforskar och fångar det unika mellan 
professionell och klient. Det finns kritiska röster mot en kvalitetssäkring av det sociala arbetet 
(a.a.). Trots den kritik som finns, är intervjupersonerna överens om att manualstyrda samtal både 
har bra och dåliga sidor. Bea är programledare i individuella påverkansprogram och har liksom 
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Ada en kluven inställning till det manualstyrda. De intervjuade som arbetar med manualer som 
grund i samtalen, menar ändå att det finns en viss frihet att samtala utanför manualen. 

Det finns kritik mot manualstyrt arbete och evidensbaserade metoder inom socialt 
arbete. Detta grundas i att människan är unik och inte kan sammanfattas i ett standardiserat 
formulär. Mishler (1986) menar att det rent kommunikativt är en illusion, att resultaten i 
standardiserade metoder bara är ett försök att få fram sanningen. Sett ur det narrativa perspektivet 
ger istället samtalen i sig, mer vägledning av resultat. Det ger även klienten mer makt, då det som 
betyder mest för honom står i fokus (a.a.). MI-metoden med sin humanistiska grund finns som 
bas för påverkansprogrammen, så Mishlers (1986) resonemang kan vara värt att ta i beaktande. 
Är det möjligt att mäta hur samtalet har utfallit? Ska andra metoder användas för att 
Kriminalvårdens arbete bäst ska kunna utvärderas och för att se vad som är verkningsbart? Detta 
är inte frågor som ska besvaras i denna uppsats. De får endast syfta till att väcka läsarens 
nyfikenhet på att de metoder som finns inom det sociala arbetet, där Kriminalvården ingår, 
kanske kan komma att omvärderas.  

Tid eller brist på tid i samtalet med klienten 
Alexanders erfarenheter om tiden på anstalt, får utgöra en liten bakgrund som personalens 
erfarenheter sedan får spegla. Han menar att han under sina anstaltsvistelser inte sökte kontakt 
med personalen, eftersom han tog droger samtidigt. Alexander samtalade bara med personal vid 
öppning och stängning av cellen morgon och kväll. Han tror att personalen inte ville samtala med 
honom heller, eftersom de då hade behövt ta tag i hans droganvändande eller hantera abstinens på 
anstalten. Personalen höll sig därför borta tror Alexander. För att försöka ta reda på hur det 
förhöll sig och i så fall varför, får de intervjuades erfarenheter spegla Alexanders upplevelser. 

 Av de intervjuade som arbetar på anstalt, är nog Ove den som är mest kritisk och 
som till en del kan bekräfta Alexanders upplevelser. Ove har reflekterat över att det pratas för lite 
med de intagna klienterna och har frågat sig varför kontakten mellan klienter och personal kan se 
ut som den gör. Han menar att klienter som inte vill ha kontakt undviks och att det endast sker 
samtal kring dagliga rutiner, som just stängning av cellen på kvällen. Han har även lagt märke till 
en annan intressant aspekt. 

 ”Jag upplever att vissa intagna har stort behov av att prata. Problemet var att… de som arbetat 
lite längre… i flera år… hellre satte sig ner, medan de mer nyanställda hellre gick till en intagen 
och pratade. Det är många uppgifter som kommer i första hand… samtalen är inte viktiga… 
arbetet kan bli lidande då.”  

Ove tror att personalen själva skulle kunna utforma tiden för samtal, men att dagliga 
rutiner kommer i första hand. Till skillnad från Ove, är Pers erfarenhet inte att vissa 
arbetsuppgifter ignorerades, men att vissa arbetsuppgifter kanske fick en lägre prioritet. 
Kontaktmannaturer, där klienten hade tillfälle att tala med någon, blev ofta inte av.  

”Även om det står att jag har min kontaktmannatur och att det ska finnas tid att skriva en 
verkställighetsplan, eller gå upp och prata med klienter, så kanske det inte går om nån annan är 
sjuk… och jag kanske måste gå in och göra en transport eller annat.”   
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Pia som inte har kontaktmannaansvar har mer tid att själv bestämma över sin arbetstid. Hon 
menar att hennes roll stärktes som samtalare, då klienterna upptäckte att hon faktiskt hade tid för 
samtal och att hon var villig att sätta sig ner med dem. Med mer tid, blev samtalen mer 
djupgående. Hon upplever dock att det som framkom under dessa samtal inte fångades upp av till 
exempel kontaktmannen. Det hade kunnat ge en mer hel bild av den intagne enligt Pia. Under 
intervjuerna framkom ändå möjligheter att upprätthålla en god relation och ett gott samtalsklimat 
trots att det ibland uppstår tidsbrist i arbetet.  

På häkte verkar samma förhållanden som på anstalt råda om tidsaspekten ställs i 
fokus. De två intervjuade som har erfarenhet av häkte, arbetar inte som vårdare, utan har mer 
”fria” roller där samtal verkligen prioriteras. Liv berättar att hon har mer tid för samtal än många 
andra.  Som uppsökare på häktet upplever Liv att både hon och klienten har mer tid, mer lugn och 
ro. Hennes erfarenhet är att det är viktigt att skapa en god relation till klienten, främst genom att 
lyssna.  

”Jag upplever att man kan ta sig lite tid. Särskilt då på häktet kan jag känna att det är många 
som har kontakter som har väldigt kort om tid… och att det blir korta stunder. Det är väldigt 
tacksamt att jag ändå känner att jag kan styra mitt jobb. Och då kan jag sitta lite längre hos 
någon som behöver det.”  

Liv menar att hon på häktet har ett tacksamt läge, jämfört med dem som till exempel arbetar som 
handläggare på frivården. På häktet har klienten all tid i världen, medan klienten på frivården 
kanske kommer påverkad av droger till mötet och/eller har någon som väntar. Alltså kan en 
slutsats dras att tidsaspekten spela in både för den professionelle som för klienten i samtalet. 

Tor gav ett exempel på hur han löste en situation där han inte hade tid att samtala 
med en ung kvinna som häktats. Hon misstänktes ha knivskurit sin kille och befann sig mitt i en 
kris. Hon hade ett stort behov av att samtala. Tor hade just då lovat bort sig till ett annat uppdrag, 
men förklarade situationen för kvinnan och lovade att komma till henne vid en viss tidpunkt. 
Efter denna förklaring väntade kvinnan och samtalet kunde genomföras på ett bra sätt. Det 
viktiga var att hon fått förklarat för sig vad som låg bakom att Tor inte kunde samtala tidigare. 
Efter detta samtal kunde Tor tack vare att han tog sig tid att lyssna, förstå kvinnans situation. Hon 
hade ett akut behov av att få hjälp med sitt psykiska mående, men detta hade kanske inte 
upptäckts om inte Tor tagit sig tid. 

”Hon mådde så dåligt och var så trasig… men vi pratade och jag förstod hur dåligt hon mådde. 
Efter samtalet gick jag till personalen och bad att hon skulle flyttas från sin cell. Hon mådde inte 
bra. Hon blev flyttad och hon fick flytta för att må bättre.”  

I inledningen av denna uppsats tas självmord i häkte upp. Samtal kan vara ett effektivt 
hjälpmedel att förhindra det. I Tors exempel kunde det ha gått illa. Kvinnan var i ett mycket 
dåligt psykiskt skick då hon sattes i en cell. Tor talar om att han hade farhågor om att hon kunde 
skada sig själv. Det gjorde i sin tur att han själv mådde dåligt då han inte kunde samtala direkt. 
Att ändå säga en tid då samtal kan äga rum, kan göra att personen blir lugnare. Per försöker ha 
samma strategi för samtalen som Tor. Kan han inte samtala vid ett tillfälle, bestämmer han tid 
med klienten då båda kan samtala i lugn och ro. 
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På frivården råder även där brist på tid. Den tydlighet och struktur som nämnts 
tidigare som viktiga i Anns och Adas arbete, upplevs även tidsbesparande. Ada trycker dock på 
att respekt för klienten och att ta sig tid att lyssna till detaljer som kan vara viktiga, ändå kan vara 
tidsbesparande i det långa loppet. Det är dock i alla lägen viktigt att vara tydlig. Ann beskriver att 
för att spara tid och för att få klienten att förstå vad verkställighet med fotboja innebär, använder 
hon ibland metaforer. 

”När jag skulle förklara för en kvinna om hur verkställigheten skulle se ut… sa jag att det här är 
fängelsedirektören… den här svarta lådan är fängelsedirektören. Då upprepade hon att det är 
direktören som bestämmer. Då blev det jättetydligt för henne. Lådan talar om när man är inne 
eller ute och larmar… bara för att det ska bli tydligt men ändå ofarligt… att man tar ner det till 
en nivå som alla kan förstå.”  

Ann talar vidare om att det inte hjälper att höja rösten inför klienten för att få denne att snabbare 
förstå vad hon vill berätta. Hon säger dock att det ibland är frestande att göra det, då hon haft 
långa arbetsdagar och haft det stressigt. Hägg & Kuoppa (2007) menar att olika professioner 
ständigt återkommer till tidsbristen som den viktigaste orsaken man upplever i kontakten med 
klienter. De beskriver att det finns en övertro på att tiden avgör kvalitén på samtalet istället för att 
använda den tid som finns väl (a.a.). Utifrån det Ann berättar om kvinnan som såg direktören, 
istället för att få tekniska detaljer beskrivna för sig, vilket hon ändå kanske inte förstått, blev 
samtalet effektivt utifrån tidssynpunkt. Ann använde den tid som fanns väl och ändamålsenligt. 
Ibland kan det dock vara svårt att få tiden att räcka till.  

Tidsaspekten finns ständigt närvarande i kriminalvårdsarbetet. Beas erfarenhet av 
frivårdsarbetet är att det förändrats, mot att gå mot en mer administrativ inriktning och att det 
därigenom blivit mindre tid för klientmöten. Utifrån tidsaspekt anser hon att arbetet idag är 
effektivare, men att just relationen med klienten blir lidande. Clark (2005) menar att tidsaspekten 
kommer in, då klienten kanske bara får en kvart på sig ibland att samtala. För de 
frivårdsinspektörer som endast vill arbeta med verkställan av det straff som domstolen beslutat, 
kan ett konfrontativt sätt kanske fungera. För dem som har en högre vilja att motivera klienten till 
förändring, desto större förutsättningar att klienten lyckas senare i livet, utan återfall i kriminalitet 
eller droger. Han anser att det är positivt att MI används i arbetet, vilket lett Kriminalvården 
framåt (Clark, 2005). I Beas fall använder hon MI och anser att det är till stor hjälp. Som tidigare 
nämnts, blir det enligt Bea mindre tid för klientmöten och samtal. Det kan tilkas som att 
utrymmet till att använda MI i syftet att förändra minskar, då tiden för samtalen minskar. 

Grunder i samtalet som ej synliggörs 

Strategier 
Per har ofta en tanke med samtalet innan han möter klienten. Vid ankomstsamtal till anstalten, 
finns enligt Per två sätt att gå tillväga. Det ena innebär att han ”läser på” om klienten innan 
samtalet och sedan bildar sig en uppfattning, medan det andra sättet innebär att klienten först får 
berätta sin historia innan han läser dokumentation om klienten.  
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”Det mest spännande blir ju mixen. I vissa lägen känner man ju inte igen det som berättas alls. 
Då man läser domen, då får man ju konfrontera personen då med detta. Det är en strategi och en 
tanke… att just bara för att de ska få förtroende för mig… och att de ska få berätta själva.” 

De intervjuade har inte något svar på vilket som är bäst, förhandsinformation eller inte. Liksom 
Per beskriver, kan en mix fungera väl. Han läser på lite av det han måste veta inför samtalet och 
låter sedan klienten berätta sin historia. Ann har erfarenheten att hon ändrat strategi genom åren. 
Ifrån att ha haft mycket förhandsinformation innan samtalet, läser hon numera inte på något innan 
mötet.  

”När jag började jobba så läste jag alltid på väldigt noggrant… jag läste personutredningen och 
jag gick igenom allt och hade en bild av att det här går igenom eller det här blir avslag… men 
när åren gick så har jag slutat med det… jag läser inte på.” 

Det kan tolkas som att det är den professionelles egen person som avgör vilket som fungerar bäst 
för just honom eller henne. Inget är rätt eller fel. Precis som Per och Ann resonerar, menar 
Gordan (2004) att det finns det som är emot och det som är för förhandsupplysningar. De skäl 
som Gordan (2004) anger emot att införskaffa förhandsupplysningar är att 
förhandsinformationens sanningshalt och objektivitet måste ifrågasättas liksom att det är lätt att 
inte kunna vara objektiv i mötet med klienten. Det som talar för att förhandsinformation kan vara 
bra att ha, är att den påverkan som samtalsledaren utsätts för, kan komma klienten till godo. En 
annan aspekt är att förhandsupplysningar kan skydda samtalsledaren från att på ett rutinmässigt 
sätt ta upp frågor som är ömtåliga för just denna klient och att klienten uppskattar att någon gör 
sig mödan att läsa befintliga handlingar (a.a.). De intervjuade har funderat över vilket som är bäst 
för just dem och de klienter de möter. Det är viktigt att den professionelle reflekterar över hur 
samtalet kommer att styras av huruvida förhandsinformation används eller ej.  

De intervjuade säger sig ha olika strategier för att samtalet ska fungera lättare och 
för att klienten ska känna sig bekväm. Effektivitet i den professionelles arbete styr även hur 
strategin kan se ut. I de fall där intervjupersonerna som hörts arbetar med elektronisk 
intensivövervakning, rättsvård eller på anstalt, används regler och förordningar i större 
utsträckning. Orsaken är att det upplevs att regelverken måste följas mer strikt. I Adas fall har 
hon i samtalet med i beräkningen att klienten inte gillar det svenska rättssystemet eller 
Kriminalvården. Hon har då som strategi att komma runt detta och leda in samtalet på saker 
viktiga för ansökan om fotboja.  

”Då får man väldigt tydligt förklara om föreskrifter. Jag vill inte vara den elaka eller nåt, utan 
så här ser det ut. Ibland ringer de tillbaka efter ett tag och säger tack så mycket, då vet jag.”   

Tydligheten och strukturen hjälper Ada i hennes samtal. De utgör ramarna. Även Ida måste i sitt 
arbete använda strategier då hon ska prata om anstaltsplacering med klienten. Hon har som Ada 
erfarenhet av att fyrkantighet och tydlighet ibland är ett måste. Idas strategi under samtal med 
klienten är att tydligt visa vad hon har haft som underlag för ett ställningstagande. 

” De vill prata med mig eftersom just placeringen är viktig. Jag brukar berätta vad jag skrivit om 
klienten… och visar uppgifter från personutredningen som jag tagit med.” 
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I de fall de intervjuade arbetar som uppsökare på häkte eller som handläggare på frivården för 
klienter dömda till skyddstillsyn och villkorligt frigivna, finns andra strategier. MI uppgavs både 
vara en bra samtalsmetod, men även en strategi i samtalet som är till stor hjälp. Både Liv och Bea 
har erfarenheter av att MI verkligen fungerar i samtalet. MI är deras grundläggande strategi, för 
att få klienten att berätta och känna sig trygg och avslappnad. Metoden gör också att de inte 
väcker motstånd i klienten då de olika frågorna om verkställigheten ska diskuteras. Förutom att 
använda MI för att skapa en god samtalsrelation, tar Liv upp humorn som ett redskap i arbetet.  

”Man kan få lite goa skratt mitt i allt elände också. Det är ju alltid en avvägning det där med 
humor… i och med att klienten är i den situationen. Det får inte bli plumpt eller dumt. Men 
annars är ju det också nåt sånt där, att man kan skratta åt en grej och man kan bjuda lite på sig 
själv. Jag tror att humorn är ett redskap… det är det faktiskt viktigt. Gränsen kan vara fin… så 
man måste känna av.” 

Ann berättar att vissa klienter är blyga eller skäms över vad de gjort, vilket gör att om hon skulle 
sitta och läsa ur papper, skulle det förvärra situationen. Hon avdramatiserar samtalet. 

”Man pratar om att man inte är jättesuperproffs, utan att man faktiskt är en helt vanlig människa 
som också är trött på måndag morgon och att det regnade på mig med när jag cyklade till 
jobbet… att man kan vara lite mer den man är. Samtidigt representerar man ju Kriminalvården. 
Man får ändå vara den man är. De flesta som går härifrån tänker att det här var ju en vanlig 
människa… att jag inte tar på mig vissa epitet eller använda myndighetsuttryck utan prata vanlig 
svenska… så enkelt språk som möjligt.” 

 Genom att använda denna strategi upplever Ann att samtalen förenklas i stor utsträckning. 

Styrning av samtalet  
I samtalen med de professionella som intervjuats, framkommer att samtalet styrs på olika sätt. 
Vissa av de intervjuade säger sig styra samtalen i mindre mån. I arbetet ingår dock att hålla på 
regler som finns. Det gör att det i de lägen det blir diskussion om vardagliga göromål på anstalten 
till exempel, att personalen mer styr vad som ska diskuteras.  

Utifrån vad de professionella berättat under intervjuerna, tycks klienterna som 
samtalar med Tor styra i större utsträckning. Då Tor arbetar, upplever han att det finns många 
som vill samtala med honom.  

”Jag försöker prata med alla nyanlända i häkte. Den intagne har ofta ett stort behov av att 
berätta. De befinner sig i en kris. I regel ber de att få prata… eller ibland ber de bara om att jag 
ska be en bön… även de som kanske inte är religiösa.”   

Tor återkommer under intervjun att just krisen att bli häktad och berövad sin frihet gör att många 
vill ha hans hjälp. Under häktningstiden är personerna inte dömda i flertalet fall, vilket gör att den 
närmaste framtiden kan te sig skrämmande. De vet inte vad som kommer att hända. Då klienten 
placeras i anstalt, har domen fallit, vilket gör en skillnad. Då Liv uppsöker klienter i häkte, låter 
hon klienten styra till stor del. Hon inser att hon är privilegierad på det sättet att hon inte måste 
hålla sig till vissa saker. Hon jämför då med hur exempelvis utredarna på frivården måste göra. 
Trots det är Livs roll att samtala kring narkotikamissbruk, vilket påverkar samtalet.  
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”Då får man ju själv se till att om det glider iväg… att man kommer in igen. Och lite är det ju så 
med mitt arbete, jag vill ju att vi ska hålla oss till väsentligheter.”  

Samtalen är med andra ord inte helt fria, utan styrs i någon mån. Som tidigare nämnts, använder 
Liv även manualbaserade underlag för samtalet, vilket också kan styra samtalet mer åt en speciell 
riktning.  
  Ada och Ann som arbetar med elektronisk intensivövervakning använder inte 
manualer i sitt arbete, men de styr betydligt mer. I deras yrkesroll ingår det att vara ”fyrkantiga”, 
det vill säga att lagar, förordningar, föreskrifter och regler måste upprätthållas noga. Elektronisk 
kontroll med fotboja ersätter vistelse på anstalt helt eller är en utsluss från ett längre 
fängelsestraff. De regler som ska efterlevas på anstalt, ska efterlevas i det egna hemmet. Dock 
finns det stora möjligheter för klienten att få samtala om för honom viktiga saker. Både Ada och 
Ann tycks vara spontana personer som har lätt att samtala och därför kan ge klienten utrymme 
utan att ge avkall på det som måste genomföras. Dock upplevs makten mycket starkare av Ada 
och Ann än övriga intervjuade. Ada tror att hon talar mest under samtalet, eftersom hon ska ge 
rätt information om de stränga regler som finns. 
 ”Det är min upplevelse att jag pratar mest och att det är jag som styr. Vi har en hel del makt. 
Fast det kanske inte är så, klienten får ju stort utrymme”   

Även Ann talar återkommande om makt. Ett faktum är enligt henne handläggaren på frivården 
som utreder om klienten har rätt till fotboja, som sitter med trumf på hand. Denne ger förslag till 
beslut om bifall eller avslag till fotboja. 

”Föreställningarna strandar på nåt vis. Jag berättar att så här ser det ut… då styr jag tycker jag. 
De här och de här och de här grejerna gäller, så är du intresserad så fortsätter vi… annars 
avslutar vi eller om du vill tänka lite först. Det är ett samarbete mellan mig och klienten, men för 
mig som handläggare så är det ju ändå… jag sitter ju ändå på lagen och föreskrifterna. När man 
sedan ska bojas på, så är det jäkligt fyrkantigt… det är tydligt tror jag… det är fyrkantigt men 
tydligt.”  

Just tydligheten upplever Ann är en hjälp för klienten. Ändå arbetar både Ann och Ada med att se 
individen som ska verkställa straffet och inte bara lagar och regler. Deras uppgift är att 
kontrollera att klienterna har förutsättningar att kunna fullfölja tiden med fotboja, trots att det är 
samma regelverk för alla. De skillnader som finns i boende och arbete, om klienten har ett 
missbruk och så vidare, gör att Ann och Ada ibland styr samtalet för att få en rättvis bild av vad 
de kan erbjuda och vad klienten klarar. 

Sanningsenlighet, öppenhet och dilemman som uppstår 
Crafoord (2005) menar att då klienten berättar om sitt liv, innehåller berättelsen alltid sanning 
och lögn. Berättelsen exponerar klienten samtidigt som denne vill skydda sig och kanske till och 
med att dölja sig. En paradox är enligt Crafoord (2005) att människor ibland döljer just det som 
de vill visa upp (a.a.). En aspekt i öppenheten är om det finns saker i samtalet man helst inte tar 
upp eller som rent av är tabubelagda. Som tidigare beskrivits utifrån Alexanders erfarenheter, 
fanns det saker som inte kunde diskuteras. Alexanders erfarenheter återspeglas i de 
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professionellas erfarenheter av saker som kanske inte är lämpliga att tala om. Klientens ord kan 
göra att åtgärder måste vidtas eller att önskade mål uteblir. Detta kan ses som ett dilemma. Per 
beskriver personalens sida av detta dilemma med att tvånget i situationen, gör att även han till 
viss del begränsas i sitt arbete. Genom att han ibland måste ta urinprov och göra visitationer på 
rummen enligt reglerna, kan det vara svårt att få klienten att samtala om andra saker. Då han även 
är programledare, ser han till att han i den rollen, inte tar dessa prover eller utför visitationer på 
avdelningen på just de klienter han samtalar med i programmet. 

 ”Jag försöker undvika att ta urinprov på dem som jag har i program eller att göra visitation i 
deras rum… så att det inte ska ligga emellan oss… utan man ska kunna ha en öppen dialog.”   

I de fall där det eventuellt finns ämnen som klienten inte anser lämpliga att diskutera, kan den 
professionelle ibland uppleva att han eller hon blivit lurad. För att belysa detta dilemma som de 
flesta av de intervjuade hamnat i, kan Beas erfarenheter förklara detta. Hon anser att det på sätt 
och vis ingår i arbetet. Bea har även haft samtal där klienten sagt att han eller hon ljugit om något 
i tidigare samtal. Beas erfarenhet är att det då handlat om klientens eget försvar. 

 ”Man vill skydda ett missbruk eller någonting… då vill man inte vara ärlig… att nån ska få 
insyn ordentligt. Sen längre fram i processen… när man har börjat våga öppna sig och vill göra 
nåt åt sin situation, då kan det ju vara lättare för dem att tala om sanningen si och så. Det ingår 
ju i vårt jobb att folk skyddar sig på något vis”.  

Bea förvånas ändå över hur öppna klienterna är i samtalen. Hon tror att det beror på att klienten 
befinner sig i kris och att de genom att någon lyssnar på dem, mår bättre. För att Per ska kunna 
utföra sitt arbete på ett bra sätt, utgår han alltid ifrån att klienten är sanningsenlig. 

 ”Det är min utgångspunkt. Skulle det sen uppdagas att de inte är det… då blir jag besviken.”  

Det finns alltså flera aspekter av sanningsenligheten och de dilemman som skapas; dels är den 
professionelle beredd på att klienten vill skydda sig, men det kan även upplevas frustrerande då 
den professionelle vill utföra ett så bra arbete som möjligt utifrån de förutsättningar som anges i 
samtalet. 

En förklaring till att klienten inte upplevs sanningsenlig, är att han har sina egna 
tankar och tolkningar, som inte kan uppfattas av andra (d´Elia, 2004). Pers erfarenhet är i alla fall 
att den grundläggande förutsättningen för samtalet är att klienten talar sanning, annars skulle 
samtalet bli konstigt.  Existentiellt sett kan alltså klienten veta hur en sak förhåller sig, men vill 
skydda sin egen integritet genom att inte lyfta upp problemet. Det blir ett hinder i samtalet att tala 
om det som kanske verkligen behöver diskuteras. I sådana situationer kan MI vara ett bra 
hjälpmedel enligt några av de intervjuade. Med samtalsmetoden får klienten själv bestämma hur 
mycket som han vill säga och det kommer från honom själv. Den professionelle tvingar inte fram 
sanningar ur klienten.  

Då klienten samtalar med Ida, har denne en önskan om en placering på en viss 
anstalt. Hon upplever då att klienten vaktar vad han säger.  

”Jag upplever att de säger sådant som gör att de får den placering de vill ha. Det klart att då 
diskuterar de inte vad som helst… utan bara det som gynnar dem till att få komma dit de vill.” 
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Här vill klienten ha en specifik önskan uppfylld och det finns inte så mycket annat än kanske just 
placeringen som ska diskuteras i samtalet kring den kommande anstaltsvistelsen. En annan sida 
av samma mynt är enligt Ada att många av klienterna är nervösa då de ska träffa frivården och 
därför konstruerar ”rätt” svar. Klienten beskriver inte sin egen verklighet, utan tolkar i stället in 
vad den professionelle vill höra. Något som underlättar i arbetet är den struktur som finns då 
klienten ansöker om fotboja, enligt Ann och Ada. Alla blir lika behandlade utifrån samma regler. 
Anns erfarenhet är att tvånget fyller en funktion för sanningsenligheten. Ibland händer det att nya 
uppgifter kommer fram i utredningen om personen ska verkställa straffet med elektronisk 
intensivövervakning, om det jämförs med den personutredning som gjordes inför 
domstolsförhandlingen. 

”I personutredningen har det inte framkommit någonting om några bekymmer med något 
speciellt. Sedan när man sitter och pratar med nån då de blivit dömda till fängelse, blir det ju 
som om man gör en personutredning på nytt. Man berättar hur man har det och den tiden man 
får prata om sig själv, leder till att jag får mer kunskap. Då kan jag känna att det ofta blir en bra 
dialog. Sen kan jag inte säga att jag får ur allt… men det mesta lyser ju igenom”.  

Ann beskriver att relationen till klienten i samtalet är viktigt. Därför är hon även noga med att 
vara sanningsenlig och korrekt, då hon förklarar för klienten hur verkställigheten kan komma att 
se ut eller att det kanske kan bli ett avslag. 

Flera av de intervjuade har påpekat att det som sägs dokumenteras. Sägs något som 
klienten senare ångrar, är det redan journalfört eller beskrivet i en personutredning. Liv har inte 
samma dokumentationsplikt. Hon upplever att klienten kan prata friare med henne än med 
polisen, men hon vill inte forska i vad klienten begått för brott. Hennes strategi är då istället att 
slussa vidare till någon annan lämplig person. Liv anser annars att hon är privilegierad då hon 
känner att allt kan diskuteras.  

”Vi börjar prata kring kriminaliteten… det gör vi ju… och det är viktigt, för det är ju 
utgångspunkten till varför man har hamnat där. Men jag skulle kunna tänka mig så att om de vill 
berätta lite för mycket om sitt brott eller så… då blir det ju en situation som det kan vara svårt 
hur man ska göra med den… det brukar ju lösa sig genom att de själva känner ju det… att de inte 
kan berätta… att det kan vara dumt att berätta.” 

Även i Tors fall diskuteras allt, men juridiska spörsmål undviks av honom själv.   

”Jag går inte in på juridiska och ekonomiska spörsmål… utan pratar om krisen och de egna 
upplevelserna.” 

Den professionelles erfarenheter och vilken roll denne har, spelar som tidigare beskrivits in i 
samtalet och hur sanningsenlig klienten kan vara utan att ”riskera” följdverkningar. Om klienten 
avslöjar ”för mycket” kan det komma att dokumenteras. Inom Kriminalvården kan klienten vid 
misskötsamhet av till exempel en föreskrift, även bli kallad till Övervakningsnämnd. Den 
fungerar som är som en liten domstol med en domare som ordförande. Där tas beslut om 
eventuella varningar eller andra åtgärder, om klienten har misskött sig. Bea upplever detta som 
nödvändigt, men även som ett dilemma. 
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 ” Man har ju hört folk säga att så länge det inte står på papper så finns det inte.  Det kan ju bli 
konsekvenser att man kallas till övervakningsnämnden och kan bli anmälda… eftersom vi jobbar 
med tvång. Det sätter ju villkor på samtalet verkligen.” 

Utifrån dessa aspekter, kan samtalet alltså villkoras på det sättet att tvånget spelar in. Den 
professionelle ska ändå försöka få klienten att berätta, för att denne ska kunna få hjälp till en 
förändring. Den professionelles uppgift är att försöka förhindra att klienten inte återfaller i brott.  
För de klienter som sagt ”för mycket”, kan samtalet ändå i ett längre perspektiv, leda till något 
positivt, kanske ett liv utan kriminalitet och droger. 

Samtalets efterverkningar ur den professionelles perspektiv  
I Tors arbete ger han ofta klienterna rådet att vara sanningsenlig. Visar det sig att en klient 
berättar om ett grovt brott som han inte dömts för, är Tors erfarenhet att han ändå mår bättre av 
att berätta. Han kan ibland få höra hemska saker som hänt klienten eller som klienten utsatt andra 
för.  

”Det händer att jag stannar bilen på vägen hem ibland när jag hört väldigt hemska saker, för att 
kunna hantera situationen. Vissa klienter är avvisande och markerar att de inte vill prata. De är 
dömda en gång och vill inte bli dömda av kyrkan. Jag brukar säga att vi båda är människor som 
inte vet vad som ska hända imorgon. Det lättar... om man är kyrklig eller ej kvittar.” 

Tor belyser vikten av att inte vara förmer än andra och får klienten att förstå att han också är en 
”vanlig” människa. I samtalet blir klienten lugnare och får ett förtroende för Tor. Han säger att 
många gånger vill klienter ha kontakt med honom även efter anstalts- eller häktesvistelsen. Att 
det finns ett ömsesidigt förtroende i samtalet, är viktigt för att få det att bli bra. Utan förtroende, 
fungerar varken MI eller några andra försök att förändra klienten enligt de intervjuades 
erfarenheter. 

 För att kunna agera på ett professionellt sätt i fortsatta samtal och för att kunna 
hantera ett samtal i ett möte med en klient, anges kollegor som ett stort stöd. De flesta intervjuade 
arbetar i arbetsgrupper där starka känslor kring ett samtal kan lyftas och diskuteras. Hamnar 
samtalet i ett låst läge eller att den professionelle har svårt att förklara varför en specifik klient 
väcker känslor av ilska, medömkan, förlamning eller andra responser, kan kollegorna tas till 
hjälp. Handledning anges som varande ännu ett komplement till detta. 

Kvitto/utvärdering på samtalet och samforskning 
Samtliga intervjupersoner säger sig ha fått respons på samtalen med klienterna. Det vill säga ett 
slags kvitto på hur det gått. Ada får dessa kvitton både från klienten och andra.  

”Det sker ju inte varje vecka… men när det är så känner jag att jo jag gör ju rätt. Jag får det 
också väldigt tydligt från mina externa samverkanspartners.”  

I de fall intervjupersonerna upplever att de har kunnat lyssna på vad klienten sagt och att de sedan 
kunnat samtala om detta, har deras relation stärkts. De har samtidigt lärt sig av varandra. Detta 
har inneburit att klienten visar att han har ett förtroende för den professionelle, genom att själv 
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komma och vilja fortsätta samtala eller tacka för samtalet. Bea använder MI för att utvärdera 
samtalet och få ett kvitto. Hon summerar och sammanfattar under samtalet för att se om hon 
förstått klienten. Det gör även att klienten kan avgöra om denne uppfattats rätt. 

Liv beskriver hur tacksamma klienter kan vara över att någon vill samtala med dem. Hon säger 
sig också lära sig mycket av vad de berättar.  

”Jag försöker titta in en gång i veckan. Det kan bli många kontakter och det kan bli få, men ofta 
är det ju så att klienten uttrycker att… vad skönt det var att få prata och att du tog dig tid. Det är 
ju ett kvitto.”  

Liv upplever att det är få som avböjer samtal. Tor har samma erfarenhet. Samtal är i det stora 
hela uppskattat av de flesta klienter. Hur klienten visar uppskattning varierar. Ida har då hon talat 
med klienter om anstaltsplacering till exempel, heller aldrig blivit avvisad. Hennes erfarenhet är 
att klienten uppskattar att de faktiskt tillfrågas om placering.  

Sammanfattande analys  
De klienter som är inne i ett aktivt narkotikamissbruk vid häktningen, med alla dess 
konsekvenser, kan ha särskilt svårt att anpassa sig till rådande omständigheter. Det ställer stora 
krav på de professionella. Kriminalvården har genom sin narkotikasatsning uppmärksammat de 
stora sociala konsekvenser som missbruket ger och har samtidigt med stor kraft försökt att göra 
något åt saken. I detta arbete har de professionella som grundläggande syfte att klienten inte ska 
återfalla i brottslighet eller drogmissbruk.  

Samtliga av de intervjuade anger bemötande som det absolut viktigaste i arbetet 
med samtal och förändring. Att den professionelle respekterar klienten som denne är, tycks 
oerhört viktigt. Samtalen som de professionella inom Kriminalvården har, kan vara mycket 
krävande då det finns många aspekter att ta hänsyn till. Dels finns yttre ramar som styr, men även 
personliga. De personliga aspekterna beror både på klientens situation, erfarenheter och vilja till 
förändring, men även den professionelles erfarenheter och förutsättningar samt hur relationen 
mellan de samtalande fungerar. Förutsättningarna för samtalen beror till en del på vilken roll 
inom kriminalvårdsarbetet den professionelle har. Vissa av de intervjuade kan samtala lite friare 
än andra, beroende på den tid som kan avsättas och hur de yttre ramarna styr. Oavsett, verkar 
ändå bemötandet vara den universella grunden för att ett samtal ska upplevas som gott och som 
kan leda till förändring. Ett bra bemötande kan övervinna många av de hinder som kan finnas för 
samtalet. 

MI används av flera av de intervjuade medvetet, men en slutsats kan dras att 
metoderna inom MI används av samtliga professionella som intervjuats på något sätt. Det tycks 
vara ett användbart sätt att samtala. I arbetet för förändring används alltså MI som metod mer 
eller mindre. De metoder för samtal som finns i MI utifrån B-Ö-R-S, är metoder som 
Kriminalvårdens personal lätt kan ta till sig. Det kan dock tolkas som att MI kan anpassas 
ytterligare för att tankar på en förändring ska väckas hos klienten. Metoden kan även 
kompletteras med andra metoder för att få en djupare verkan. Tankar om hur detta kan te sig, 
kommer mer under rubriken diskussion.  
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Enligt de intervjuade ses myndighetens ramar både som begränsande men även som 
ett sätt att underlätta samtalen. Dock verkar en stressig arbetsmiljö och en upplevelse av brist på 
tid, påverka samtalen och stundtals påverka den professionelle negativt. Detta kan avspegla sig 
till klienten i samtalen, då Kriminalvårdens personal ibland upplever att de kan verka 
oengagerade och splittrade. I grunden finns ändå klientens egen vilja och möjlighet till 
förändring. De professionella ska utifrån klientens ord försöka finna faktorer som kan leda till en 
förändring för att i samtalet se om klienten befinner sig i en fas i livet då nackdelarna med 
kriminalitet och droger väger tyngre än fördelarna. Förändringsarbetet verkar dock uteslutande 
ske ansikte-mot-ansikte i samtal, med metoder som MI som en god hjälp. Administration och 
vardagliga göromål verkar komma i första hand, trots att all forskning pekar på att just relationen 
och kommunikationen mellan professionell och klient är en grundförutsättning för arbetet. De 
intervjuade talar om att de faktiskt har en vilja att samtala mer, men att yttre ramar sätter gränser. 

Diskussion 
Uppsatsen avslutas med diskussion kring de olika perspektiv som de intervjuades erfarenheter 
analyserats utifrån.  De frågeställningar som uppsatsen försöker besvara, ska utvecklas ytterligare 
utifrån perspektiven MI, social interaktionism med en kommunikativ ansats, det humanistiska 
och existentiella perspektivet samt myndighetens ramar. Denna uppsats är tänkt att ge ett vidare 
perspektiv av hur samtalen med klienter inom Kriminalvården kan te sig. Samtal i sig kan 
beskrivas eller förklaras utifrån vald kommunikativ ansats och utifrån metoder som exempelvis 
MI. Det har dock visat sig under de intervjuer som gjorts, att många aspekter spelar in för att få 
dessa samtal att fungera. Jag som författare har inte funnit någon litteratur som knyter ihop just 
dessa faktorer; samtal, MI, kriminalitet och drogmissbruk samt kriminalitetens och 
drogmissbrukets konsekvenser för den enskilde klienten och de professionella. I diskussionen 
knyts dessa faktorer samman, för att få en översiktlig bild av hur samtal inom kriminalvård kan 
se ut. Detta kan ligga till grund för kommande forskning kring samtalande för förändring inom 
kriminalvård. 

MI samt humanistisk och existentiell teori 
Ett syfte med uppsatsen var att se på vilket sätt samtal i tvångssituationer används och hur 
personalens erfarenheter av att använda MI används som metod i samtalet med 
kriminalvårdsklienter med narkotikamissbruk ser ut. Kriminalvårdens värdegrund utgår från det 
humana förhållningssättet. Begreppet humanism har sökts via Kriminalvårdens hemsida, men kan 
inte hittas i vision eller riktlinjer. Det är dock humanismen som ligger till grund för 
samtalsmetoden MI, vilken är den metod som förespråkas inom Kriminalvården. För att försöka 
besvara frågan om och hur MI används i kriminalvårdsarbetet, får Alexanders erfarenheter av 
samtal inom Kriminalvård utgöra en bakgrund, för att kunna spegla de professionellas 
erfarenheter. Alexander berättar att han ofta ville bli lämnad i fred för att inte ställas inför en 
situation där hans missbruk skulle bli ifrågasatt av personal. I hans erfarenheter finns flera av de 
underliggande faktorer som kan utgöra möjligheter eller hinder, vilka är teman i analysen av 
uppsatsen. Alexander berättar hur hans identitet som kriminell och missbrukare, försatte honom i 
ett utanförskap. Det kan tolkas som att han hade strategier för hur han skulle kunna behålla sin 
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identitet, vilket för honom var en trygg värld, tills han en dag kom till en återvändsgränd. Då 
tvingades han inse konsekvenserna av sin situation. Det var dock inte helt enkelt att förändra sitt 
liv, då han även fann fördelar med sitt kriminella liv. MI-metoden utgår som tidigare beskrivits 
utifrån dessa dilemman. I samtalet försöker den professionelle att skapa den diskrepans som i sin 
tur skapar ett existentiellt ställningstagande, för eller emot förändring, nuläge och önskat läge. 
MI-metoden är känd av alla de intervjuade professionella, men några av de underliggande 
faktorerna styr mer eller mindre enligt deras utsagor, vilket avgör i vilken mån MI används i 
samtalet. Ingen av de intervjuade anger samtalsmiljön på häkte, anstalt eller frivård som ett stort 
hinder, utan det som tycks styra mest i vilken mån MI används, är i vilken position den 
professionelle befinner sig i yrkesmässigt. Vissa av de intervjuade har en mer rådgivande och 
informerande roll, men där metoderna i MI ändå används.  

Inom Kriminalvårdens påverkansprogram, finns en kombination av manualstyrda 
samtal och friare samtal, där MI finns med som en hjälp att komma underfund med hur de 
problem klienten ska göras uppmärksam på, bäst ska kunna diskuteras. MI är som tidigare 
beskrivits i analysen av de intervjuades erfarenheter, ändå att betrakta som en god hjälp i samtalet 
och används i ganska stor utsträckning inom Kriminalvården. Det tycks som om MI är en metod 
som grundas i ”vanligt folkvett”, vilket gör att metoden lättare kan implementeras i den 
professionelles vardagsarbete. Den verkar dock vara lätt att anamma, men svårare att erövra i 
praktiken. 

Samtal inom Kriminalvården utifrån social interaktionism  
Sett ur perspektivet social interaktionism med en kommunikativ ansats, ska nu frågeställningen, 
hur beskriver de professionella samtalandets olika sidor och vad karaktäriseras, försöka 
besvaras. Först och främst uttrycker de professionella att narkotikamissbruket och dess 
konsekvenser faktiskt sätter vissa ramar för samtalet. I samtalen med klienter som levt en längre 
tid i missbruk och som plötsligt tvingas bli drogfria under verkställigheten, kan problem uppstå. 
Den person som häktades och som hade ett pågående drogmissbruk, blir inte den samme utan 
dessa substanser under tiden i häkte eller anstalt. Alexanders erfarenhet är att personligheten 
förändras, beroende på vilken substans som intagits eller hur länge missbruket pågått. Det är 
därför en stor utmaning för de professionella att hantera dessa förändringar, inte i 
grundpersonligheten, men i missbrukarpersonligheten. Ett bra bemötande verkar dock vara en 
grund för att kunna inbjuda till kommunikation, oavsett vad som ligger bakom missbruk och 
kriminalitet. En annan grundläggande aspekt är att lyssna reflektivt. Det finns en sändare och en 
mottagare åt båda håll. Detta gör enligt Mishler (1986) att klienten får mer empowerment, genom 
att de själva berättar om sin situation och att den professionelle kan fånga dessa tankar och 
reflektera dem. Mishler (1986) menar även att de standardiserade metoder som finns, bland annat 
inom Kriminalvården, inte kan ge denna kommunikation och i förlängningen inte heller ge 
klienten empowerment. Huruvida detta är ett problem i samtalandet för de intervjuade, varierar. 
Någon anser att det inte alls är bra med standardiserade metoder, medan andra till en början var 
skeptiska, men ändå kan införliva metoderna i samtalet.  

En aspekt i kommunikationen som verkar nog så viktig, är om information om 
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klienten ska inhämtas före samtalet eller om samtalet istället utgår från klientens berättelse först. 
Det senare fallet kan ge mer empowerment till klienten enligt vissa av de intervjuade. De utgår 
ifrån klientens ord och bildar sig en egen uppfattning, grundat i klientens egna erfarenheter. Efter 
det inhämtas tidigare dokumentation och en helhetsbild av klienten kan skapas.  

Det visar sig att vissa klienter inte vågar samtala förrän efter en längre tids kontakt 
med den professionelle. Klientens tidigare erfarenheter spelar stor roll i hur mycket denne vill ge 
ut av sig själv. Samtidigt kan denne ha tidigare erfarenheter av myndigheter och vet att det kan 
vara ”farligt” att säga för mycket. Dokumentationsplikten finns ständigt närvarande, liksom en 
viss rapportskyldighet för vissa av de intervjuade. Vissa saker kanske inte kan sägas, eftersom det 
kan få konsekvenser. Det som sedan finns dokumenterat går inte att ångra eller ta bort. Det gör att 
klienten ibland upplevs hålla inne med vissa sanningar. Detta bekräftas av Alexanders 
erfarenheter, då han inte sade för mycket till de professionella, utan att han vaktade sina ord och 
mest samtalade med andra intagna.  

Ur ett kommunikativt perspektiv blir vi någon genom andra (Mead, 1934; Miller & 
Rollnick, 2002). I denna process observerar båda samtalande varandra och ger respons, det vill 
säga, det finns en sändare och en mottagare (Andersen, 2003). Inom Kriminalvården verkar detta 
ske i stor omfattning. Många aspekter gör att denna kommunikation med sändare och mottagare 
blir störd. Har klienten stora problem med drogmissbruk och dess konsekvenser samt har ett 
kriminellt liv med kriminella vänner, är kommunikationen svår att upprätthålla. Ändå är de 
professionellas erfarenheter att kommunikationen fungerar. De tycks ha förmåga att komma runt 
dessa problem i de flesta fall. Erfarenhet, ett bra bemötande och lyhördhet är oftast svaret på 
detta, oavsett hur klientens liv ser ut.  

Myndighetens ramar 
Utifrån frågeställningen, på vilket sätt inverkar myndighetens ramar samtalet för förändring, 
verkar svaret vara att dessa ramar styr i hög grad. Myndigheten ska uppfylla de krav som ställs 
från politisk samhällelig nivå genom lagar och föreskrifter. Arbetet präglas av respekt för 
klienten. Detta gäller för samtliga av Kriminalvårdens så kallade tre ben, häkte, anstalt och 
frivård. Dock ska arbetet kunna utvärderas och vara effektivt enligt Kriminalvårdens riktlinjer. I 
samtalet innebär det att både den professionelle och klienten styrs av vilka regler och yttre ramar 
som finns. I samtalen ska de metoder som anses vara mest verkningsbara därför användas. Inom 
Kriminalvården är MI en sådan metod.  

En annan aspekt som kanske är speciellt påtaglig inom Kriminalvården är 
säkerhetstänkandet. I samtalen måste det tas i beaktande om den klient som finns framför den 
professionelle, bedöms kunna bli utagerande. Samtidigt kan någon annan klient som är missnöjd 
med sin anstaltsvistelse till exempel, åsamka skada. De professionella inom speciellt häkte och 
anstalt, men även de som arbetar med fotboja, måste även enligt regelverket ta urinprover på 
klienterna. Personal på anstalt och häkte visiterar klienten och dennes bostadsrum. Dessa 
uppgifter inom myndighetsutövningen kan enligt de intervjuade påverka samtalsklimatet.  

Enligt de intervjuade finns maktaspekten närvarande då de representerar en 
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myndighet. Detta betyder att makten inte får missbrukas till att ”tvinga på” klienten åsikter de 
inte delar i förändringsarbetet. Uppdraget är att få till stånd en förändring, men genom metoden 
MI kan ett mer gynnsamt kommunikationsklimat skapas. En sändare och en mottagare finns i 
dessa samtal, oavsett om MI används medvetet. Dock tycks Asplunds (1987) teori stämma om att 
mikromakt som utövas ansikte mot ansikte, är underordnad annan makt, det vill säga 
myndighetsutövningen. De intervjuade anger att deras egen person är viktig i samtalet. Det är här 
som förändringsarbetet börjar. Myndighetens ramar styr samtalet, men den egna personen och 
den kommunikativa förmågan är viktig. Utan professionella som inte kan kommunicera, faller 
Kriminalvårdens intentioner om att skapa förändring för klienter med kriminalitet och 
drogmissbruk. 

Slutord samt framtida forskning 
De samtal som sker inom Kriminalvården med narkotikamissbrukande klienter, inrymmer 
således många underliggande faktorer. MI verkar enligt de professionellas erfarenheter vara 
mycket effektivt och samtidigt öka klientens empowerment. Som flera av de intervjuade påpekat, 
krävs en stor praktisk erfarenhet för att kunna samtala på ett naturligt sätt. De som bäst behärskar 
tekniken, har varit uppmärksamma på klientens ord och reaktioner. Detta har lett till att det inte 
endast är klienten som lär, utan även den professionelle av klienten.  

Villkoren för samtal skiljer sig åt inom Kriminalvårdens tre ben. Inom anstalterna 
och häktena ser den professionelle klienten mer kontinuerligt än på frivården. Detta gör att den 
professionelle kan samtala under förutsättningar som skiljer sig från frivårdens. Oavsett vad den 
professionelle arbetar med inom Kriminalvården, är de viktiga för samtal för förändring. Dock 
finns grenar av kriminalvårdsarbetet med klienter som fokuserar på samtal mer än inom andra 
grenar, till exempel uppsökare på häkte. Samtliga av de intervjuade verkar ha en human 
människosyn och försöker oavsett klientens problem, få verkställigheten att bli så bra som 
möjligt samt väcka tankar om förändring.  

Uppsatsen kan i framtiden förhoppningsvis vara en hjälp för personal som ska 
samtala med klienter i deras vardagliga arbete. Det kan vara viktigt att reflektera över vilken roll 
den anställde inom Kriminalvården har och vad det är som kan möjliggöra eller förhindra samtal 
för förändring. För framtida forskning, kan uppsatsen utgöra en grund för att ytterligare förstå 
komplexiteten i samtalandet inom Kriminalvården eller inom andra myndigheter och 
institutioner. Utifrån denna grund, kan samtalsmetoder utvecklas inom dessa speciella miljöer, 
som är väl anpassade till rådande situation. Samtidigt verkar det som om samtalen i sig behöver 
få mer utrymme i det dagliga arbetet. Dock kan en slutsats dras, om samtalandet inom 
kriminalvård ska kunna leda till förändring och att samtalsklimatet ska upplevas som behagligt 
både för klient som professionell, bör inte samtalet ses som en egen företeelse. Det bör istället ses 
utifrån det sammanhang där det äger rum. Denna uppsats pekar på att det finns mycket som 
påverkar hur samtalet kan te sig. Med samtalsmetoden MI och en bättre förståelse för de faktorer 
som inverkar på samtalet, kan Kriminalvården men även övrig institutions- och tvångsvård vinna 
mycket, om samtalet ses utifrån ett sådant helhetsperspektiv. Enligt mitt sätt att tolka det material 
som ligger till grund för uppsatsen, ligger mycket av ansvaret för att de professionella ska kunna 
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samtala på ett mer förändringsinriktat sätt, på de ledare som finns inom Kriminalvården, från 
nationell till lokal nivå. Samtalandet bör få mer utrymme och en mer framträdande plats än det 
får idag i det vardagliga arbetet med klienter. Det finns enligt de professionella plikter i arbetet 
som går före samtalandet. Dock visar den forskning som används i uppsatsen, att samtalet är 
grunden, den viktigaste källan till förändring. Då ord sätts på klientens ibland diffusa tankar om 
förändring, då orden reflekteras av en annan människa som bemöter klienten som den unika 
individ denne är, kan arbetet inom Kriminalvården för förändring börja, utifrån de förutsättningar 
som finns. Jag återkopplar till Svensson (2000b), som menar att motivationsarbete borde vara 
omöjligt att genomföra under frivilliga former. Söker klienten hjälp frivilligt, är denne redan 
inriktad på en förändring. Kriminalvårdens personal har alltså ett hårt men viktigt arbete att utföra 
i samtalen med klienter som är kriminella samt har ett narkotikamissbruk. Det är dock enligt 
Svenssons (2000b) sätt att se motivationsarbete, en utmaning och ett privilegium att arbeta med 
förändringssamtal inom Kriminalvården, då det finns många möjligheter.  
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Bilaga: 
Frågeguide 
Hur beskrivs ett bra respektive dåligt samtal? 

Hur påverkar tvångssituationen öppenheten i samtalet? 

Vilka dilemman kan uppstå i samtalet under tvång? 

Finns strategier används under samtalet? 

Exemplifiera situationer som kan belysa de olika aspekterna som tagits upp 

Hur får du ett ”kvitto” på hur samtalet gått? 
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