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Abstract 

Syftet med denna undersökning är att se hur lekmannaövervakare och klienter uppfattar 

relationerna sinsemellan ur ett sociologiskt perspektiv. Även hur dessa parter uppfattar 

relationen när det gäller kontakten och tilliten.  

Vi har utgått från en kvalitativ intervjumetod där vi har intervjuat sammanlagt åtta personer 

varav fyra lekmannaövervakare och fyra klienter.  

I arbetet har vi utgått ifrån fyra teorier, intrycksstyrning, stigmatisering, stämplingsteori av 

Erving Goffman samt den abstrakta tilliten av Anthony Giddens.  

Resultatet visar att lekmannaövervakarna och klienterna har en viss tillit till varandra men 

visar samtidigt att det finns gränser på hur nära man som lekmannaövervakare vill komma sin 

klient och tvärtom. Vi har också kommit fram till att både klienter och lekmannaövervakare 

har en vetskap om hur man gör för att bygga upp ett förtroende hos varandra, men att alla 

bygger detta på olika sätt.  

I analysen kommer du att få läsa om hur vi kopplat vårt resultat till de fyra olika teorierna för 

att sedan kunna ge en förklaring ur ett sociologiskt perspektiv. 

Nyckelord: Frivård, relationer, tillit, klient och lekmannaövervakare 



 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to see how the layman and clients perceive the relations between 

them from a sociological perspective. Also how these parties perceive the relationship in 

terms of contact and trust. 

We have used a qualitative interview method where we have interviewed a total of eight 

people including four layman and four clients. 

In this study we used four different theories, impression management, stigma, labeling theory 

by Erving Goffman and the abstract trust by Anthony Giddens. 

The results show that the layman and the clients have some trust in each other but also show 

that there are limits on how close a layman wants to be to his client and vice versa. We have 

also found that both clients and the layman have knowledge of how to do to build trust in one 

another, but that all achieve this in different ways. 

In the analysis you will read about how we have connected our result to the four different 

theories in order to give an explanation from a sociological point of view. 

Keywords: Probation, relationships, trust, client and layman 

 



 

 

Förord 

Vi vill först och främst tacka personal på frivården i Halmstad, lekmannaövervakare och 

klienter för ett gott samarbete för de intervjuer vi fick göra med er samt för att ni tog er tid för 

att dela med er av era tankar och åsikter. Vi vill tacka vår handledare Åke Nilsén för god 

kritik och kloka ord.  

Vi är mycket tacksamma för all stöd och hjälp vi fått under hela arbetets gång 

Ett stort tack vill vi även ge till varandra för en trevlig tid med mycket skratt och tårar! 

Lena Broberg-Nordström 

Lovisa Liljewall 
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1. Inledning 

Vi har valt att närmare studera en av frivårdens sektioner som handlar om 

lekmannaövervakning. Inom denna sektion ska vi närmare undersöka relationen mellan klient 

och lekmannaövervakare. RFS (Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare) anser att alla som 

står under övervakning, d.v.s. klienterna, ska ha en lekmannaövervakare, vad som förväntas 

av en lekmannaövervakare är, förutom att kontrollera klienten, hjälpa honom eller henne med 

vardagsproblem och fungera som stöd. Tanken är att bygga broar mellan samhället och 

klienterna för att förhindra att en kriminell subkultur bildas (Rfs, 2008). Det intressanta med 

att studera just denna relation är för att vi ser att det är två personer som kommer från helt 

olika ”världar”. Vi anser att det kan uppstå en kulturkrock och att man då måste anpassa sig 

till varandra. Denna relation är inte som en så kallad ”vanlig relation”, du väljer inte själv vem 

det är du ska inleda en relation till utan du blir i stort sätt tilldelad en person som du ska 

komma överens med. En lekmannaövervakare vet att personen i fråga de ska inleda en 

relation till har gjort något olagligt och fått en dom för det. Om du istället träffar en person på 

egna premisser behöver den personen då inte berätta alla delar av dess förflutna och kan till 

undanhålla viss information som personen inte vill dela med sig av. Vi anser att relationen 

mellan klient och lekmannaövervakare kan kräva mer engagemang då man speciellt som 

lekmannaövervakare träffar en person som kanske har ett stort bagage med mycket sårbarhet 

och känsliga delar i. Denna relation handlar till stor del om en människas integritet och dess 

olika etiska aspekter.  

Vi har genom kvalitativa intervjuer använt oss av åtta personer varav fyra klienter och fyra 

lekmannaövervakare. Genom dessa intervjuer har vi försökt att få fram hur relationerna kan se 

ut och hur man skapar ett förtroende hos varandra samt hur tilliten ser ut och vilka gränser 

båda parterna sätter.  

En av oss jobbar som lekmannaövervakare idag så detta har gjort att hon har en viss 

förförståelse för hur en lekmannaövervakare kan uppfatta relationen till sin klient. Vi vill 

därför se om lekmannaövervakarna och klienterna uppfattar det samma och hur andra 

lekmannaövervakare ser på sin relation till sin klient och vice versa.  

Båda två är intresserad av ämnet kriminologi vilket fick oss att intressera oss mer utav 

frivårdens arbete och att detta resulterade i att vi inriktade oss specifikt på 

lekmannaövervakning. I detta arbete kommer du få läsa om hur en klient och en 
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lekmannaövervakare uppfattar relationen till varandra. Hur gör lekmannaövervakarna för att 

få upp ett förtroende hos sin klient och hur relationen kan se ut sinsemellan dem.  

 

2. Syfte  

Syftet med arbetet är att genom kvalitativ undersökning undersöka hur relationen kan se ut 

mellan en lekmannaövervakare och klient. Nu har vi beskrivit vårt ämne och redogjort syfte 

samt frågeställning. Vi kommer i nästa kapitel beskriva den bakgrund med historik vi har till 

frivårdens arbete samt vad det innebär att vara lekmannaövervakare.  

 

2.1 Frågeställning 

- Hur uppfattar klienterna och lekmannaövervakarna tilliten till varandra?  

Vi har också valt att undersöka hur klienten och lekmannaövervakaren uppfattar sin relation 

och vad som är viktigt för att få upp ett förtroende och en bra relation sinsemellan och hur 

man sätter upp gränser sinsemellan.  
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3. Bakgrund 

3.1 Historik  

År 1841 ställde John, som var skomakare, upp som borgensman för en fyllerist som slapp 

ifrån att dömas till fängelse. Det är efter denna händelse man säger att frivården föddes till liv. 

John fortsatte att vara borgensman för ca 2000 lagöverträdare fram till sin död 1859. Dessa 

lagöverträdare dömdes inte till fängelse, de ställdes istället under övervakning under en 

prövotid genom frivården. I Sverige under mitten av 1800-talet skapade den fördomsfria 

humanistiska fångvårdsdebatten en grund för frivilligt socialt arbete med fångar (Rfs, 2008). 

I Massachussets införde man år 1878 i sina stadgar att en person skulle närvara vid 

rättegångar för att undersöka personer som skulle dömas för mindre allvarliga brott (Rfs, 

2008). 

Villkorlig dom och villkorlig frigivning infördes år 1906. Övervakare var då ofta poliser eller 

kom från skyddsföreningarna. Under 1930 och 1940-talet kom den in ett flertal lagreformer, 

man ville utveckla frivårdstanken och behandligstanken var det som stod i fokus. När 

brottsbalken infördes 1985 blev skyddstillsyn en fristående påföljd. Under senare år har det 

kommit andra alternativ till fängelse (Rfs, 2008). 

Frivården är en del av kriminalvården. Frivårdsverksamheten bedrivs i 35 kontor i Sverige. 

Frivården är inriktad på övervakning av villkorligt frigivna, skyddstillsynsdömda. Frivården 

utför också personutredningar som används som underlag vid kommande rättegång. Frivården 

har huvudansvar till dem som blivit dömda till någon form av frivårdspåföljd (Rfs, 2008). 

Förutom övervakning har frivården andra arbetsområden till exempel klientbesök på häkten, 

intensivövervakning med elektronisk kontroll och samhällstjänst (Rfs, 2008). 
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3.2 Vad innebär det att vara lekmannaövervakare?  

År 2008 har ca 50 % av frivårdens klienter lekmannaövervakare. En lekmannaövervakare är 

en länk till samhället utanför anstalten. Man ser detta som viktigt för den intagna att få träffa 

en medmänniska som inte är myndighetsperson eller nära anhörig. Lekmannaövervakaren är 

ett komplement till tjänstemannen på frivården. RFS (Riksförbundet frivilliga 

samhällsarbetare) anser att alla som står under övervakning ska ha en lekmannaövervakare, 

vad som förväntas av en lekmannaövervakare är, förutom att kontrollera klienten, hjälpa 

honom eller henne med vardagsproblem och fungera som stöd. Tanken är att bygga broar 

mellan samhället och klienterna för att förhindra att en kriminell subkultur bildas. Som 

lekmannaövervakare måste du kunna respektera din klient även om du inte accepterar hans 

eller hennes kriminella handlingar. Det är viktigt att både lekmannaövervakare och klient 

redan från början är på det klara med vilka regler som gäller till exempel 

anmälningsskyldighet och rapporteringskrav till frivården. (Rfs, 2008) 

Lekmän har funnits med i frivårdsarbetet sedan före 1900-talet. Alltså långt innan den statliga 

frivårdsorganisationen kom till. Frivårdens mål är att genom tillsyn och förmedling av stöd 

och hjälp verka för att de dömda inte återfaller i brott och för att hans anpassning i samhället 

även i övrigt främjas. (Rfs, 2008) 

Varje klient har en frivårdsinspektör på frivården knuten till sig som också kan vara 

övervakare. Frivården strävar dock efter att flertalet av deras klienter ska ha en 

lekmannaövervakare. Som lekmannaövervakare fungerar du som ett komplement till den 

handläggande tjänstemannen på frivården, alltså frivårdinspektören/övervakaren. 

Lekmannaövervakaren ska alltså inte ersätta frivårdens myndighetsuppdrag. (Rfs, 2008) 

För att bli lekmannaövervakare gör frivården en lämplighetsprövning för att se om personen 

är lämplig. Man gör en samlad bedömning för det ingår att man hämtar referenser samt 

kontroll mot belastningsregistret och misstänksregistret genom kriminalvårdsstyrelsen. 

Lekmannaövervarare har sekretess, alltså tystnadsplikt. Denna sekretess gäller självklart inte 

mot frivården och frivårdsinspektören. (Rfs, 2008) 
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3.3 Hur får man som klient en lekmannaövervakare?  

Övervakning innebär att klienten får stöd och kontroll. De klienter som har övervakning får en 

handläggande tjänsteman tilldelad sig. Ett av frivårdens mål är att så många klienter som 

möjligt även ska få stöd av en lekmannaövervakare, om det inte finns möjlighet till det tar den 

handläggande tjänstemannen rollen som övervakare också, han kallas då 

tjänstemannaövervakare (Länk 4). 

När klienten har fått skyddstillsyn får han/hon en prövotid på tre år och övervakning det första 

av de tre åren, ibland längre. När klienten har övervakning går han igenom något av 

Kriminalvårdens behandlingsprogram, syftet med det är att bidra till att minska risken för att 

brott begås igen. Klienten kan också kombinera skyddstillsyn med vård eller behandling. Gör 

han/hon det innebär det att klienten genomgår vård för problematik som hänger ihop med 

brottet. Vilken vård klienten ska få bedöms av frivården tillsammans med läkare, socialtjänst 

eller beroendevård.  När klienten är dömt till skyddstillsyn är det vanligast att man bor 

hemma, klienten har då krav på sig att ha regelbunden kontant med handläggande tjänsteman 

på frivården samt sin lekmannaövervakare (Länk 3).  

Om klienten inte sköter sig anmäls det till övervakningsnämnden som beslutar om vilka 

åtgärder som ska göras. Det kan handla om att det blir ny rättegång och klienten riskerar att 

hamna i fängelse (Länk 3).  

I frivårdens arbete med klienter samarbetar dem med bland annat socialtjänst, psykiatri, 

beroendevård, skola och polis (Länk 4).  

 

3.4 Tidigare forskning 

För att få fram tidigare forskning har vi sökt på bland annat Högskolan i Halmstads bibliotek 

på avhandlingar. När vi sökte efter avhandlingar hittade vi en som är skriven av Kerstin 

Svensson som heter Istället för fängelse? – En studie av vårdande makt, straff och socialt 

arbete i frivård.(Länk 1). Vi har även hittat en c-uppsats som är skriven av Carin Hedén från 

Göteborgs universitet som heter Frivårdens dubbla ansikte – klienters erfarenhet av 

övervakning. 
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3.4.1 Kerstin Svensson: Istället för fängelse?  

Kerstin har i sin avhandling skrivit ett stycke som heter Ett relationellt perspektiv, där skriver 

hon om övervakning och om frivården. Hon söker innebörden i de handlingar som 

tillsammans skapar övervakningen och speciellt den innebörd som aktörerna ger åt varandra, 

som i detta fall är övervakare och klient. Hon menar på att en relation kan ses som motsatsen 

till en egenskap hos ett objekt och att detta är något som råder mellan två eller flera objekt. 

Hon skriver: ”I den vardagliga praktiken ’finns’ frivården enbart som en relation mellan 

människor. En frivårdsklient finns inte utan frivården. En övervakare kan inte finnas utan 

någon att övervaka. Alla frivårdens aktörer blir till i relationen till varandra. Det de gör i 

dessa relationer, det är det som är frivårdens praktik.”. Det är i relationen till övervakaren 

som klienten blir till klient och vice versa. Kerstin pratar om att Goffmann (1998) har 

beskrivit hur individer i sina vardagliga interaktioner agerar i roller och hur de roller varje 

individ har relaterats till varandra. Goffmann menar att vi tvingas in i olika möten med andra 

människor och att vi uppträder i olika roller som ger oss möjligheten att visa upp olika 

fasader. Relationer fungerar som redskap för kategorisering mellan olika värden. I relationer 

definieras vad som är rätt och fel, bra och dåligt, stort och litet. Ett exempel på relationens 

betydelse får vi genom begreppet ”frihet” som har en avgörande betydelse för frivården.  

Nu har vi berättat om frivårdens historia, vad det innebär att vara en lekmannaövervakare och 

tidigare forskning inom det ämne vi skriver om. Vi kommer i nästa kapitel beskriva de olika 

teoretiska utgångspunkter som vi använt oss utav i detta arbete vilket är Erving Goffmans 

teorier om stigmatisering, stämplingsteori och intrycksstyrning.  

 

3.4.2 Carin Hedén: Frivårdens dubbla ansikte  

Carin Hedén från Göteborgs universitet har i sin c-uppsats undersökt om klienter med lång 

erfarenhet av övervakning har upplevt att kontakten med frivården haft någon betydelse för 

dem i deras liv.  

I Carins uppsats svarade tre av hennes intervjupersoner, med längre övervakningserfarenhet, 

att dem ser relationen till deras frivårdsinspektörer mer som en vänskapsrelation mer än någon 

traditionell relation. Carin menar också att relationen mellan klient och frivårdsinspektören 

som hon beskriver det visar stor vikt på ärlighet, närhet och tillgivenhet. Hon menar på att om 
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relationen ska fungera så krävs det att klienten och frivårdinspektören agerar på olika sätt. De 

intervjupersoner som Carin träffat önskar att frivårdsinspektören skall känna empati och 

förståelse för den livssituation som klienterna lever i, det är när denna empati visar sig som 

klienterna kan känna ett förtroende hos frivårdsinspektören. I resultatet i Carins uppsats visar 

det att de fyra klienter som hon intervjuat lägger stor vikt på att deras frivårdsinspektör tror på 

dem och att det själva kan vara ärliga när dem träffar sin handläggare på frivården.  

Resultatet visar på att klienterna ser frivården som en myndighet. Övervakningen har i mycket 

liten grad försett dem med någon konkret hjälp i deras liv men dem uppskattar och värdesätter 

relationen till frivårdinspektören, den relationen har stor betydelse för dem i deras liv. När 

dem pratar om relationen till frivårdsinspektören visas en mycket positiv bild.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Då vårt syfte är att vi vill veta hur relationen ser ut mellan en lekmannaövervakare och en 

klient och hur dessa parter själva uppfattar sin relation till varandra så kommer vi att använda 

oss av nyckelorden: Frivård, relationer, tillit, klient och lekmannaövervakare. 

I denna undersökning kommer vi att använda oss av tre teorier från Erving Goffman som är 

stigmatisering, stämplingsteori, intrycksstyrning och social reflexivitet. Vi är medvetna om att 

vi dessa tre teorier kan påminna om varandra, men vi gjorde detta val då vi anser att dessa 

teorier passar vårt val av ämne bäst.  

 

4.1 Stigmatisering  

Grekerna skapade termen stigma genom att det skars eller brändes in tecken på kroppen. 

Dessa tecken gav andra en tydlig bild om att bäraren var slav, brottsling eller förrädare, en 

utstött person, att detta var en person man skulle undvika, speciellt på offentliga platser. 

Goffman pratar om att varje samhälle bestämmer vilka medel som man använder för att dela 

in människor i kategorier samt vad som uppfattas som vanligt och naturligt för människorna 

inom detta samhälle (Goffman, 2007).  
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Varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning för att 

dela in människor i kategorier, samt vilka egenheter som uppfattas som 

vanliga och naturliga för medlemmar inom varje sådan kategori 

(Goffman, 2007:11) 

Goffman menar att när man möter en främling så är den första synen tillräcklig för att kunna 

kategorisera honom och fastställa hans sociala identitet. Termen stigma har alltså använts som 

benämning på en egenskap som är mycket svartmålande (Goffman, 2007).  

När de normativa och de stigmatiserade kommer i närhet med varandra, och speciellt när de 

försöker uppehålla en samtalskontakt sinsemellan kan det uppstå en sociologisk primär 

situation, eftersom dem båda två måste ta hänsyn till stigmats orsak och verkan. Den 

stigmatiserade individen kanske känner sig osäker på hur de normativa kommer att identifiera 

honom och ta emot honom (Goffman, 2001).  

För människor som inte kan hantera regler och gemensamma situationsdefinitioner är risken 

för misstag stor. Vissa som förknippas med starka misstag kan bli märkta för livet eller som 

Goffman kallar det – Stigmatiseras. Goffmans menar att en individ som lätt skulle accepteras i 

det vanliga sociala samspelet har ett drag eller en egenskap som inte kan undgå 

uppmärksamhet och som får dem av oss som mäter honom att vända sig bort från honom och 

se bort ifrån det anspråk på gemenskap med oss som hans övriga egenskaper i och för sig 

kunde dem motiveras. Han har ett stigma, han avviker på ett icke-önskvärt sätt från våra 

förväntningar. Vi samt de som inte på ett negativt sätt avviker från de speciella förväntningar 

där gäller kallar Goffman det normativa (Sociologiskt perspektiv, 2006). Faran med 

stigmatisering ligger i att en människa behandlas enbart utifrån den svartmålande egenskapen, 

utan att andra sidor hos denna person beaktas. Goffman menar att stigman är en relationell 

egenskap. Det är när en person gör något som andra i samhället är ovana vid eller uppfattar 

som störande, stötande eller hotande som stigmatisering uppstår. Stigmat är ett resultat av 

andras värderingar. Det handlar ofta om ett brott mot en lag eller regel, men kan också vara 

frågan om moraliska riktlinjer eller andra normer.  

Den som vill undvika stigmatisering eller återupprätta sin status som ”normal” efter 

stigmatisering, måste skaffa sig kunskap om vad som låter sig sägas och göras i den aktuella 

sociala situationen (Sociologiskt perspektiv, 2006). 
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4.2 Stämplingsteori  

För att kunna förstå stämplingsteori måste man ta reda på varför en människa ges en 

avvikande etikett eller stämpel (Giddens, 1994). I boken Sociologi (Giddens, 1994) står det: 

”Man tolkar inte avvikelse som egenskaper hos individer eller grupper utan som ett samspel 

mellan avvikare och icke-avvikare.”. Stämplingsteorin har inget att göra med arv eller 

biologiska aspekter utan har att göra med den sociala kontrollen, en människas beteende 

definieras som avvikande. Men det handlar inte bara om hur andra reagerar på beteendet, det 

har också att göra med individens självbild (Giddens, 2007).  

Stämplingsteorin är ett viktigt synsätt som medverkar till en bättre förståelse av kriminalitet. 

De personer som står för ordning och olika lagar i samhället, eller dem som har makten att 

stadga vilken etik och moral andra människor ska följa utgör de viktigaste stämplingskällorna 

(Giddens, 2007). 

Stämplingsteorin är alltså hur andra uppfattar det du gör, har på dig osv. Ett exempel med två 

olika barn, det ena barnet växer upp på ett välbärgat område och det andra barnet på ett fattigt 

område. Båda barnen gör något olagligt eller dumt, till exempel att krossa en ruta. Vad gäller 

barnet i det välbärgade området kommer det uppfattas som något mindre påhitt eller bus, helt 

enkelt sådant som hör till uppväxten. För barnet i det fattiga området blir situationen helt 

annorlunda, detta tolkas av omgivningen som ett tecken på kriminalitet eller 

ungdomsbrosslighet. För barnet i det fattiga området betyder detta att han avviker från 

samhället, han blir stämplad som en avvikare. Detta barn kan i framtiden bli bemött som till 

exempel en opålitlig person. De båda barnen har utfört samma handling men samhället och 

barnens omgivning tillskriver dem olika innebörder (Giddens, 2007).  

 

4.3 Intrycksstyrning  

Intrycksstyrning handlar om olika roller man tar på sig i olika situationer. En lärare till 

exempel har en viss status och måste därför träda in i en roll vid föreläsningar eller andra 

lektioner, medan han är en annan person när han kliver in i en annan roll som till exempel 

förälder. De roller vi går in i är beroende av vad vi har för social status (Giddens, 2007). Det 

är förväntningar av andra människor som styr vad en person med en viss status i en speciell 

situation gör och vilken roll han tar på sig. I boken sociologi står det: ”Människor är normalt 



10 

 

mycket känsliga för hur andra uppfattar dem och de använder sig av olika former av 

intrycksstyrning för att försäkra sig om att andra reagerar på dem på ett önskvärt 

sätt.”(Giddens, 1994:148). Detta gör man inte alltid på ett medveten plan utan kan ske 

omedvetet. Det handlar hur man vill bli bemött av andra personer i olika situationer för att 

helt enkelt upprätthålla sin sociala status (Giddens, 1994).  

Precis som i teatervärlden försöker vi människor att med hjälp av kläder, miljö, kroppsspråk 

och annan rekvisita göra ett särskilt intryck (Sociologi 2.0, 2007).   

”När en individ spelar en roll förutsätter han av sina observatörer 

att de ska ta det intryck som framskapas inför dem på allvar. De 

väntas med andra ord tro på att den person de ser framför sig 

verkligen besitter de egenskaper som han förefaller besitta, att den 

uppgift han utför kommer att få de konsekvenser som underförstått 

görs gällande och att saker och ting på det hela taget är vad de 

förefaller att vara” (Goffman, 2009:25).  

 

4.4 Social reflexivitet  

Självreflexivitet handlar om hur individen närmar sig de egna livsprojektet och hur de väljer 

att utveckla sina livsplaner, instutionella reflexivitet handlar snarare om hur nya kunskaper 

ständigt förenas i den vardagliga kunskapen och på så sätt medverka till social förändring 

(Johansson, 1995).  

Giddens menar på att vi idag lever i en värld som han kallar ett ”skenande samhälle”, en värld 

av nya risker och osäkerheter. Giddens menar också att tillit ska vara tillsammans med 

riskbegreppet. Tillit är det förtroende som vi har för individer och institutioner. I ett 

globaliserat samhälle påverkas vi av människor som vi aldrig träffar och som bor på andra 

sidan jorden. ”Tillit står för att vi tror på ’abstrakta system’.” (Giddens, 2003:548). Han 

menar på att tillit och risk har en nära relation med varandra.  

”Giddens verkar framförallt använda begreppet för att påvisa 

människors grundläggande kompetens att i det dagliga samspelet med 

andra människor använda sig av sina kunskaper om hur den sociala 

verkligheten är konstruerad. Detta innebär även att människor är 
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kapabla att påverka och förändra utformningen av sociala 

institutioner” (Johansson, 1995:61) 

Johansson pratar om att enligt Giddens så är det framför allt i kritiska förhållanden som 

omedvetna faktorer gör sig giltiga. Enligt Johansson så menar Giddens att människor inte 

alltid är medvetna om varför de handlar på vissa sätt eller att de alltid handlar utifrån 

förnuftsenliga teorier om den sociala realiteten (Johansson, 1995) 

Människor tar ständigt in ny kunskap om hur de bör leva och tvingas alltid att välja. När fasta 

traditioner försvinner leder det till en strävan efter ontologisk trygghet. Denna ontologiska 

trygghet hotas emellertid ständigt av den existentiella ångest som uppstår i det vakuum som 

skapas när traditioner upphör att existera. Människors liv präglas därför av en ambivalens 

mellan trygghet och otrygghet: mellan rutin och förändring. Johansson pratar om att Giddens i 

boken The Constitution of society där han pratar om betydelsen av kritiska situationer. 

Giddens menar att det uppstår när människor saknar möjligheter att utöva kontroll över sin 

tillvaro och inte kan upprätthålla vissa vanor och beteende. Kritiska situationer kan leda till att 

individen trappar tron på sig själv och utvecklar en störning av självidentitet. I denna typ av 

situationer aktualiseras också ofta omedvetna motiv och försvar (Johansson, 1995).  

Nu har vi berättat om de olika teoretiska utgångspunkter som vi använt oss utav som är 

stigmatisering, stämplingsteori, intrycksstyrning samt social reflexivitet. Vi kommer i nästa 

kapitel beskriva hur och varför vi har valt att använda kvalitativ metod.  

 

5. Metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ undersökning. Det finns olika typer av kvalitativa 

undersökningar men vi har valt den intervjuform som kallas ”ansikte mot ansikte”. Med 

intervjuformen ”ansikte mot ansikte” menar man att ”göra en uttömmande och detaljerad 

granskning.” (Dencombe, 2000). I den formen av intervju har forskarna, det vill säga vi, 

direktkontakt med respondenten, den som intervjuas. Vid en intervju ansikte mot ansikte kan 

man förvänta sig med detaljerad information där man även lättare har möjlighet att bekräfta 

den information man får. Svarsfrekvensen är högre vid en intervju ”ansikte mot ansikte” än 

vid till exempel postenkät och telefonintervju. De kvalitativa intervjuerna innebär att 

forskaren aktivt gått ut på fältet och letat information (Denscombe, 2000).  
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Vi valde kvalitativa intervjuer för att få ut en mer detaljerad information genom svar samt för 

att ha möjlighet att observera respondentens olika ansiktsuttryck och gester. Interaktion eller 

social interaktion är en av de viktigaste hörnstenarna inom Trosts (2010) eget teoretiska 

perspektiv. Att interagera är att samtala men inte bara genom att tala med munnen utan också 

genom kroppens andra rörelser såsom till exempel minspel och handrörelse (Trost, 2010). 

Att planera och genomföra intervjuer på ett bra sätt är en förutsättning för att ha ett bra 

material som är värt att utveckla. Det finns många frågor kring hur man ska lägga upp 

utförandet, val av intervjupersoner och att man använder sin intervjutid på ett effektivt sätt 

(Alversson, 2011). Detta var något vi tänkte på redan från första stund, att vi ville ha en bra 

planering med bra intervjuguide, intervjupersoner och att vi var förberedda innan vi satte 

igång med att genomföra vår undersökning.  

Vi visste från början att vi skulle konstruera och använda oss av en intervjuguide. Vi hade 

intervjuguiden till stor hjälp under våra intervjuer.”Graden av förhandsstrukturering beror på 

fokus, forskningsfrågor och urvalskriterier.”(Ryen, 2004:44). Vi använde den inte slaviskt 

utan kunde frångå den om det var en följfråga som vi kände att vi ville ställa. Innan 

intervjuguiden konstruerades hade vi ett klart och tydligt syfte. Intervjuguiden kan varieras 

från den ena intervjuaren till den andra, innehållet bör vara likadant men det behöver inte vara 

identiskt (Trost, 2010). Då vi intervjuade både lekmannaövervakare och klienter så försökte vi 

ha samma frågor men att vi utgick från deras roll.  

Om man missar viktiga frågor när man är ute på fältet, och i vårt fall då vi hade intervju 

ansikte mot ansikte, så finns det en risk att dessa viktiga frågor inte heller fångas upp och man 

får inte ut all viktig information. (Ryen, 2004) Vi ser att intervjuguiden var viktig att ha innan 

vi gick ut och gjorde våra intervjuer för att vi inte skulle missa någon viktig fråga som kunde 

ge oss bra svar men vi kände att om vi redan hade fått ett svar på frågan behövde vi inte ställa 

frågan som i det fallet kanske var snarlik. I intervjuguiden använde vi oss av frågor som 

handlade om relationen mellan lekmannaövervakare och klient för att få fram vårt syfte i 

arbetet. Frågor som användes kunde vara tillexempel hur dem har gjort för att få upp ett 

förtroende hos varandra, om det har uppkommit brister samt om relationen har varit så 

intensiv av det påverkat det privata livet. I Alvesson (2011:44) bok pratar Eisenhardt om att 

det rekommenderas att man ska använda sig av mer än enbart en forskare, en som ställer 
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frågorna och en som observerar av vad som sker. Den som observerar kan se mer saker på 

distans och kan flika in med någon fråga om denna ser det som viktig för undersökningen.  

Intervjuaren ska försöka förstå den intervjuades känslor, sätt att tänka och sätt att handla eller 

bete sig. Intervjuaren ska lyssna och fråga, frågandet får inte blir ett ifrågasättande och 

lyssnande ska vara aktivt. 

Intervjuforskaren ser i allmänhet intervjupersonens reaktioner som resultat av intervjuarens 

sätt att styra situationen genom sitt sätt att formulera frågorna samt att skapa ett förtroende 

sinsemellan (Alversson, 2011). 

 

5.1 Kvalitativ metod 

”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på 

dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. ” (Trost, 2010:25). Efter att 

man gjort sina kvalitativa intervjuer har man ett otroligt rikt material där man kan hitta bland 

annat många intressanta åsikter och olika mönster (Trost, 2010).  

I kvalitativ metod finns det, som i andra metoder, för- och nackdelar samt styrkor och 

svagheter. Alvesson (2011) är skeptisk till tanken att man kan ge några bra råd om hur man 

utför en intervju på bästa sätt. Det viktiga är att man tänker igenom frågorna på förhand, att 

man är känslig för vad som händer i intervjusituationen, att man drar lärdom av eventuella 

komplikationer under intervjun. Det finns aldrig några garantier för framgång i intervjun, 

mycket beror ju också på intervjupersonen.  

Ett problem med intervjupersoner kan vara att dem vet något men inte har orken eller viljan 

att berätta om det. Intervjupersonen kan sitta med mycket kunskap men vara ovillig att berätta 

(Alvesson, 2011). Detta kan vara en nackdel i de kvalitativa intervjuerna då intervjupersonen 

inte alltid vill berätta allt man har att berätta. Alvesson (2011)  menar på att man inte bara ska 

lägga ner all fokus på frågorna och svaren utan även ge akt på dynamiken i den interaktion 

som han är en del av. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig den intervjuform som heter 

”ansikte mot ansikte” som är en form av surveyundersökning. Några av fördelarna är att man 

får en strukturerar och målmedveten undersökning. Man fokuserar mer på data man får in än 
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på teorier även om en surveyundersökning innefattar någon teori. En annan fördel med 

surveyundersökning är att man får en bred och omfattande täckning på det data man samlar 

in. Tillvägagångssättet kan användas både i små- och storskaliga undersökningar 

(Denscombe, 2000).  

Nackdelarna med surveyundersökning är att forskaren ibland bli så fixerad vid sina data och 

bara vill ha in så mycket data som möjligt, att det ibland inte blir så relevant för 

undersökningen. Om man gör en surveyundersökning i form av enkäter alt. postenkäter kan 

det vara svårt att få rätt och precis data (Denscombe, 2000).  

 

5.2 Semistrukturerad intervju  

I vår kvalitativa undersökning har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vid 

en semistrukturerad intervju har intervjuaren en färdig lista med frågor som ska besvaras. 

Respondenten är redan från början inställt på att han kan vara flexibel. Vid en 

semistrukturerad intervju kan respondenten utveckla sina idéer och tala mer ingående om det 

ämne det handlar om. Svaren är öppna hos respondenten och respondenten har möjlighet att 

utveckla sina synpunkter (Trost, 2010). 

Den vanligaste typen av semistrukturerad intervju är den personliga vilket innebär ett möte 

mellan intervjuare och respondent. Denna slags intervju är lätt att arrangera. Fördelen med 

detta är att svar och synpunkter kommer från en källa, alltså respondenten. En annan fördel är 

att den personliga intervjun är relativt lätt att kontrollera då man endast har en respondent i 

sikte (Trost, 2010).  

 

5.3 Urval  

Trost (2010) menar att när man gör ett urval ska detta vara hyfsat statistiskt representativt. Vi 

hade inget speciellt urval i tanken innan vi började med arbetet utan det var en handläggare 

som vi tog kontakt med på frivården som ville sköta detta åt oss. Det blev så i slutändan att vi 

inte använde oss utav något direkt urval utan intervjuade dem personer som var villiga att 

ställa upp och som godkänt detta till handläggaren.  
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Då en av oss jobbar som lekmannaövervakare så frågade hon andra lekmannaövervakare på 

ett möte om någon frivillig ville ställa upp på en intervju och fick nummer till dessa som vi 

sedan ringde och bokade tid för intervju med. Det blev åtta stycken sammanlagt, fyra stycken 

klienter och fyra stycken lekmannaövervakare i blandade åldrar och kön. 

 

5.4 Etik 

I början av alla intervjuer informerade vi dem om att deras identitet kommer att vara anonym. 

Med anonymitet menar man att man inte vet namnet eller andra igenkänningstecken på den 

intervjuade (Trost, 2010). I vårt fall som intervjuare har vi i vår studie valt att inte tala om för 

någon vem vi har intervjuat, detta gäller även om den intervjuade själv tillåter att avslöja hans 

anonymitet. Den intervjuade får självklart berätta för andra både om intervjun och om dess 

innehåll. Självklart vet handläggaren på frivården vilka vi intervjuat då det var han som 

hittade respondenter till oss. Häger (2001) skriver att intervjupersonen har rätt att få veta 

förutsättningarna för intervjun, vart den ska publiceras, i vilket sammanhang och varför man 

gör den.  

Det var viktigt för att oss att redan innan intervjun peka på att vi inte skulle ta upp något om 

vad klienten gjort för brott och hur länge dem skulle ha lekmannaövervakare. Vi sa direkt att 

det vi ville få ut av arbetet var att kolla hur relationen ser ut mellan en klient och 

lekmannaövervakare.  

Det som var viktigt för oss var att inte få klienten att känna att vi gjorde ingrepp i deras 

integritet och att dem skulle känna sig bekväma och trygga i vårt sällskap. 

 

5.5 Tillvägagångssätt  

När vi hade bestämt ämne och vad vi ville studera vidare på så tog en vi kontakt med en 

handläggare på frivården, detta var i samband med ett möte med lekmannaövervakare på 

frivården. Handläggaren valde att själv hitta klienter som skulle passa för vårt arbete. Under 

detta möte valde vi också att hitta lekmannaövervakare som vi kunde träffa och intervjua. Vi 

fick nummer till klienterna från handläggaren efter att klienterna godkänt detta och ringde för 
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att boka tid för intervju. Efter cirka tre veckor hade vi fått ihop åtta stycken respondenter, fyra 

lekmannaövervakare och fyra klienter, tider och platser vart vi skulle träffas. 

Vi valde att ha alla våra intervjuer på stadsbiblioteket då vi anser det vara en bra 

samlingsplats och en neutral plats att vara på. Vi bokade rum på biblioteket för att det skulle 

vara mer anonymt och att respondenterna inte skulle känna att någon andra skulle kunna sitta 

och lyssna på deras berättelser. Det tar bort en del av anonymiteten. Då en av 

lekmannaövervakarna bodde utanför Halmstad valde vi att åka dit för intervju så att dem 

slapp att ta sig in till Halmstad.  

Vi valde att använda oss utav bandinspelning under intervjuerna för att lättare kunna ge vår 

största uppmärksamhet på respondenten, genom att ha bandinspelning kunde vi visa 

ögonkontakt och en av oss kunde observera gester och kroppsrörelser. Denscombe (2009) 

menar att det negativa med bandinspelning är att man bara fångar in det talade ordet och 

missar kroppsrörelser, miner mm. Vi valde att en av oss skulle hålla i intervjun medan den 

andra satt och observerade, detta gjorde att vi inte missade något viktigt. Vid intervjun kunde 

vi ge respondenten uppmärksamhet, kunna visa vårt intresse och att se gesterna som man 

kanske kan missa om man skriver för hand.  

Efter att ha fått in alla intervjuer så satte vi oss ner för att renskriva alla intervjuer utförligt för 

att sedan kunna använda oss utav dessa under vårt resultat och vår analys. Under tiden som vi 

höll på att göra alla intervjuer började vi så smått med att skriva ner andra delar i arbetet som 

till exempel bakgrund, syfte o.s.v. Detta för att vi sedan skulle kunna koncentrera oss på 

intervjuerna och skriva ner dem sen när vi hade genomfört alla. Vi valde också att leta 

litteratur och att leta efter fler artiklar för att ha detta innan vi började skriva ner allt från 

början till slut. 

 

Förförståelse  

En av oss jobbar som lekmannaövervakare idag så detta har gjort att hon har en viss 

förförståelse för hur en lekmannaövervakare kan uppfatta relationen till sin klient. Vi vill 

därför se om lekmannaövervakarna och klienterna uppfattar det samma och hur andra 

lekmannaövervakare ser på sin relation till sin klient och vice versa. Vi tycker inte att den 

förförståelse som en av oss har påverkat undersökningen så att det har blivit någon felaktig 



17 

 

bild av frivården. Den av oss som jobbar som lekmannaövervakare vet ju bara hur hennes 

relation ser ut till sin klient och utgår från att alla har olika relationer till varandra.  

Nu har vi beskrivit vilken metod vi har använt oss av och hur vi har gått tillväga för att kunna 

genomföra vår kvalitativa undersökning. Vi kommer i nästa kapitel presentera materialet vi 

har fått ur våra intervjuer med både lekmannaövervakare och klienter.  

 

6. Resultat 

Vi har intervjuat sammanlagt åtta personer, varav fyra lekmannaövervakare och fyra klienter. 

Våra intervjuguider finns som bilaga till arbetet om man vill se de fullständiga frågorna. De 

intervjupersoner vi har, har vi döpt under andra namn för att du som läsare lättare ska hänga 

med i resultatet. För att intervjupersonerna ska vara helt anonyma kan vi inte göra en 

personbeskrivning.  

6.1 Klient 

6.1.1 Förtroendet och relationen 

Av de fyra klienter vi intervjuade hade två av dem haft en tidigare relation med sin 

lekmannaövervakare, Elin och Thomas. Elin har en väldigt nära relation till sin 

lekmannaövervakare, så nära att hennes lekmannaövervakare är gudmor till hennes ena barn 

och till hennes barnbarn. När vi frågar henne om hon tycker att deras relation har förbättrats, 

försämrats eller är ungefär likvärdig som tidigare svarade hon att hon tycker den är ungefär 

likadan som tidigare. Vi frågade henne sedan hur hon upplever det att vara klient till någon 

man har en tidigare relation till svarar hon:  

”Jag tycker att det är bättre. Eller det beror ju på var man får för 

övervakare då va, vad det är för person då. Kanske inte alltid men i 

mitt fall har det varit bra.” 

 Elin fortsätter sedan svaret med att säga att hon vet att hon inte kan manipulera henne, inte 

ljuga för henne, att hon har respekt för sin lekmannaövervakare, mer till henne än vad hon har 

för andra vänner. De har också en del gemensamma vänner, så hon kan inte ljuga om vart hon 

befinner sig eller vart hon är om hon är med någon av deras gemensamma vänner. Elin 
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berättar också att hennes lekmannaövervakare är en människa hon kan ringa till vad det än 

gäller, oavsett var det gäller kan hon alltid ringa till henne. Elin säger:  

”Och hon är liksom ingen ja-sägare utan att hon säger verkligen, hon 

har bra värderingar, så att eeh, hon försöker alltid ställa upp så 

mycket hon kan.”.  

Thomas, som också har haft en tidigare relation till sin lekmannaövervakare, tycker att deras 

relation har förbättrats. Deras föräldrar jobbar på samma jobb så han har känt henne sedan 

tonåren. När vi frågar honom om hur han ser på att vara klient till någon man känt tidigare 

svarar han att det känns bra:  

”Man litar ju mer på någon man känner åh det funkar bättre. Eller 

jag vet inte, jag har ju inte provat att ha någon annan.”  

Thomas ser det som en fördel att ha känt personen sedan tidigare, dels för att det är lättare för 

någon man har en relation sedan tidigare till att se om det börjar gå snett och man hamnar i 

samma bana som tidigare och dels att man inte blundar för problemen utan gör något åt det 

istället.  

De två klienter som inte har haft någon tidigare relation till sin lekmannaövervakare, Johan 

och Peter, känner båda två att det har gått bra och att de har fått ett förtroende för sin 

lekmannaövervakare. När vi frågar dem hur en lekmannaövervakare ska vara för att deras 

relation ska bli så bra som möjligt svarar Johan:  

”Han ska sätta sig in i min situation hur jag har haft det för att det ska 

vara bra liksom. Han ska inte komma och spela någon präst.”.  

Peter säger att han vill att sin lekmannaövervakare ska kunna berätta om sig själv, att det inte 

bara är han som ska prata hela tiden samt att hon ska vara öppen och visa att hon litar på 

honom. Peter säger också att det är skönt att kunna prata ut om vissa saker, kanske då att man 

känner att man inte har någon annan att ty sig till om just denna händelse.  
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6.1.2 Vad som händer vid ett möte 

Vid frågan vad klienterna och lekmannaövervakarna gör vid ett möte fick vi ungefär likadana 

svar från alla fyra. Johans lekmannaövervakare kom till hans jobb där de oftast tog en fika och 

pratade om veckan som gått, om allt och alla. Peters svar var i stort sätt identiskt, förutom att 

dem inte brukar ses på hans jobb så tar dem en fika, pratar om veckan. Peter säger att han är 

skötsam av sig, så det är oftast bara ”allmänt” prat.  

Thomas, som har en tidigare relation till sin lekmannaövervakare, brukar bli bjuden på 

middag av sin lekmannaövervakare hemma hos henne. Även dem brukar mest prata om 

veckan som gått samt hur det går med allting. Thomas berättar också att hans 

lekmannaövervakare är passledare på en träningsanläggning i Halmstad där han ibland följer 

med och går på hennes pass.  

Elin, som även hon har en tidigare relation till sin lekmannaövervakar, brukar oftast dricka 

kaffe tillsammans. Hon säger också att de festade tillsammans när de var yngre, men gör det 

inte längre.  

 

6.1.3 Brister som kan uppkomma 

Vi frågade klienterna om det någon gång hade hänt något som gjort att dem känt sig besvikna 

eller att det har skett ett missförstånd mellan dem, samtliga svarade nej, det hade det inte. De 

klienter vi intervjuade känner alla att deras relation är bra.  

 

6.2 Lekmannaövervakare 

6.2.1 Varför dem blev lekmannaövervakare  

Av de fyra lekmannaövervakarna vi intervjuade var tre av dem ”veteraner” som har varit 

lekmannaövervakare i flera år. Vi frågade dem hur det kom sig att dem blev just 

lekmannaövervakare. De hade alla liknande men ändå olika historier, en sak som de hade 

gemensamt var att de alla ville hjälpa andra personer.  

Therese, som endast varit lekmannaövervakare i ett år, svarade att hon i sitt tidigare 

förhållande fick möjlighet att träffa personer som haft problem med brottslighet och 
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avvikande beteende. Nu vill hon göra en insats för samhället och kämpa mot det avvikande i 

samhället, hon säger:  

”Alla vi gör fel vi har lik i bagaget om man kan kalla det så, men åh 

alla får sin andra chans men det gäller att fånga den chansen och 

förbättra sig, så jag vill göra en god insats så gott jag kan och hjälpa 

dem människor som kanske tog fel bana, ett fel val i livet åh dem har 

också chans att förbättra sig, det är därför.”.  

Therese har ännu bara haft en klient men väntar på att få fler.  

Per har varit lekmannaövervakare i 8-10 år och haft ungefär 15 klienter. Han har hållit klasser 

i handarbete på ett behandlingshem och dem övertalade honom att söka sig till frivården, på 

den vägen var det för honom. Per säger också att han varit familjevärd i 25 år. 

Kalle är den av dem vi intervjuat som har haft flest klienter, mellan 50 och 75 stycken. Varför 

han började som lekmannaövervakare var för att han blev änkeman för 12 år sedan och kände 

sedan att livet blev lite tomt och ensamt. Då han hade bekanta som jobbade på frivården 

frågade dem honom om han var intresserad av att jobba som lekmannaövervakare och på den 

vägen är det. Som mest har Kalle haft sex klienter på samma gång.  

Den sista intervjun vi gjorde var med ett par, Karin och Jörgen, som båda var 

lekmannaövervakare och har haft klienter både enskilt och tillsammans. Varför de blev 

lekmannaövervakare beskriver dem såhär:  

”Det var goda vänner till oss för han hade varit det och eeh bodde i 

[…] och dem vet att vi har ett stort intresse för människor och vill ha 

ett öppet hem. […] Och vill finnas till för dem som inte har, är födda 

på riktigt solsidan så som vi och då sa han att ni skulle bli övervakare, 

det vore något för er.”.  

Under sina 15-20 år som lekmannaövervakare har de haft 8 stycken klienter.  

Det lekmannaövervakarna har tillsammans är att de alla har ett intresse för människor, de vill 

bidra med något till samhället och försöker därför hjälpa människor att komma tillbaka till 

samhället.  
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6.2.2 Förtroendet och relationen 

Vi frågade lekmannaövervakarna hur de hade gjort för att bygga upp ett förtroende hos sina 

klienter. Therese säger att hon hörde med andra lekmannaövervakare på frivården som hade 

varit aktiv längre än hon själv hade, och dem rådde henne till att inte ifrågasätta så mycket i 

början just på grund av att klienterna ska kunna känna förtroende för henne och klienterna ska 

kunna berätta när dem känner att dem vill det, inget ska tvingas fram. Therese berättar att 

efter tre till fyra veckor började hennes klient självmant att berätta hela historien vad hon 

gjort, hur hon straffades och varför hon valde att göra som hon gjorde.  

Per säger att han inte har gjort något speciellt för att få upp ett förtroende men tycker att det är 

viktigt att lyssna på klienten. Han säger:  

”Lyssna är viktigt lyssna är nog det viktigaste och kan du lyssna kan 

du höra vad dem säger, det är bättre än att fråga ut dem för det gör 

jag aldrig. Jag lyssnar och sen gör jag vad jag kan för att bistå när 

dem behöver det.”.  

Det är alltså ganska likt vad Therese gör, lyssna och att låta klienten själv berätta utan att man 

frågar ut dem.  

Kalle gör något som han själv inte tror någon annan gör. Han berättar att när man får en klient 

tilldelad sig får man ett dokument på straff, brott, osv. Kalle säger att han aldrig läser detta. 

Han väntar tills han fått en så bra kontakt med klienten att klienten känner att han vill berätta 

för honom. Kalle berättar för klienten att han inte har läst dokumenten på hans brott och hans 

straff. Kalle själv tror att han på så sätt får bättre kontakt med klienten, vilket hittills har 

fungerat jättebra.  

Karin och Jörgen, som har de flesta klienterna tillsammans, säger att för att få upp ett bra 

förtroende bjuder dem hem sina klienter till sitt hem vid första mötet. De brukar bjuda på fika 

och försöka få till en familjär stämning. Där sätter dem också upp lite krav vad de förväntar 

sig av klienten. Deras krav är bland annat att de fysiskt ska träffas en gång i veckan.  

Ingen av de lekmannaövervakarna som vi intervjuade har haft någon tidigare relation med sin 

klient. Det har varit att dem har kommit från samma by, men inte någon man haft en relation 

till utan bara vetat vem det är. En av lekmannaövervakarna hade en klient när denna var ung 

och fick tillbaka honom i äldre år. 
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Vi frågade lekmannaövervakarna om deras relation med deras klient/klienter har blivit så 

intensivt att det har påverkat deras privata liv. Per säger att det gör det absolut. Klienter kan 

ringa mitt i natten och säga att de vill att Per ska komma och hjälpa dem, eller att han till och 

med måste, och det är inte alltid han har möjlighet att komma. Han säger även att mammor 

ringer och säger att ”Nu måste du göra något, nu börjar det gå åt skogen”. Per säger att det 

inte alltid är så lätt, att han håller på med jobb eller andra privata angelägenheter, att man 

måste lämna det. Han säger: ”Ibland är det inte lätt när man har ett arbete för man vill ju 

hjälpa till men man kan inte alltid.”. På så sätt tycker han att det påverkar det privata livet.  

Therese säger att henne klient ringde och frågade var Therese bodde och sa att hon ville 

komma på kaffe. Therese tyckte det var lite jobbigt att hon bara ”trängde sig på” och hennes 

klient sa vid senare tillfälle att hon var ledsen över vad som hände och att det inte skulle 

hända igen.  

Jörgen och Karin säger att deras klienter gärna får ringa mitt i natten om det är något. Vid 

något tillfälle har det dock blivit lite för intensivt så då har de ringt till sina barn och sagt att 

dem drar ur telefonen några nätter och att de bara kan nås på Karins mobiltelefon. Dem 

berättar att det bara är de närmaste som har Karins mobilnummer.  

Kalle svarar bara ett kort nej på den frågan, han har aldrig har känt att det har blivit för 

intensivt så att det påverkat hans privata liv.  

Vi frågade också lekmannaövervakarna hur dem uppfattar sin relation med sin klient eller 

klienter om dem har flera. Jörgen och Karin säger att det absolut viktigaste är att bygga upp 

ett förtroende. Det säger:  

”Vi tror på det du säger till oss, vi tror att du säger sanningen till oss, 

till, eventuellt, vi upptäcker att du har ljugit och då, då blir det 

jättesvårt, för då kommer det gå lång tid och vi kommer inte tro på det 

du säger.”.  

De fortsätter sedan med att säga att många av dessa människor har levt i en annan värld så 

länge att de uppfattar det som att klienterna tror på att det dem säger är sant, fast det inte är 

det. Vi tror att det är viktigt för klienterna att ha någon som litar på dem, och som faktiskt 

säger att dem litar på vad dem säger. Det ger dem nog en sporre att faktiskt tala sanning. 
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Therese träffade sin klient sista gången dagen innan vi hade intervjun med henne och 

berättade att hennes klient sa till Therese att hon nu hoppades att dem kunde vara riktiga 

vänner. Med dem orden visar det ju att en lekmannaövervakare betyder väldigt mycket för de 

här personerna. Att de får en vän utanför deras kanske vanliga kretsar, att de inte gör något 

dumt igen. Att de personerna som har haft lekmannaövervakning har känt ett stöd från en 

person som inte är en myndighetsperson, vi tror att det är väldigt viktigt för dem. 

Per säger att ha han tycker att relationen med klienten är väldigt ytliga. Även om dem berättar 

mycket för honom är det ytliga relationer. Man träffas en gång i veckan under ett års tid om 

inget annat behövs, och han tycker inte att man får några djupa relationer på en period som 

varar i ungefär ett år.  

Kalle säger att han tycker att relationen till sina klienter har fungerat mycket bra. Kalle säger 

att han har haft några som vart inne i ett aktivt missbruk, han menar på att det fungerar inte 

men han försöker ändå vara med till 90 % men att han klarar inte ut det. Kalle menar att det 

ligger hos klientens egen vilja.  

Vi frågade även lekmannaövervakarna vad de gör med sina klienter när de träffas en gång i 

veckan. Alla svarade att dem träffas och fikar. Per berättar att han ibland tar med sin klient 

och spelar golf då detta är ett intresse hos honom. Per säger också:  

”[…] ibland så går vi och tittar på ehhh på teatern om dem inte har varit på 

teater, det är roligt att komma på en teater få gå runt och kolla i logerna och 

gå upp i 14 meter upp eller 17 meter upp och kolla ner.”   

Per säger att det är helt beroende på väder och vind.  

6.2.3 Brister som kan uppkomma 

Vi frågade lekmannaövervakarna om det någon gång hade skett något missförstånd eller 

någon brist. Per och Kalle säger att det bara är att man har missat ett möte eller kommit 

försent, inga allvarligare saker än så. Therese säger att hennes klient slutade att höra av sig till 

henne efter några veckor, det är nämligen klienten som ska höra av sig till sin 

lekmannaövervakare och inte tvärtom. Therese ringde upp utan att få svar, lämnade 

meddelande att hon måste rapportera in om hon inte hör av sig snart, och kort därefter hörde 

hon av sig igen. Hon hade kommit in i en depression och mådde dåligt. Therese säger själv att 

det bara var en liten miss.  
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Jörgen och Karin berättar att det var en klient dem hade som hade fått för sig att Jörgen hade 

pratat illa om henne, när det i själva verket var en annan man vid samma namn. Efter ett par 

veckor ringde hon och bad om ursäkt, alltså ingen större fara skedd.  

Vad vi ser av vad respondenterna har svarat så är de flesta missförstånd att man har missat 

tiden, eller kommit lite sent, alltså inga allvarligare saker. Det är sådant som händer alla 

människor, vi kan alla missa en tid eller komma försent.  

Kalle vet ett billigt fik där han brukar ta med sin klient och bjuda på fika. Han åker då och 

hämtar sina klienter med sin bil och kör till fiket där de sitter och pratar.  

Therese har tagit med sin klient till biblioteket på två olika föreläsningstillfällen. De har även 

promenerat men för det mesta har även dem fikat. Ett vanligt möte ska vara i ungefär en 

timme men Thereses klient brukade fördröja tiden så mycket att ett möte mellan dem brukade 

nästan alltid vara i en och en halv till två timmar.  

 

7. Analys 

I analysen kommer vi att använda oss av de teorier vi presenterat under teoretiska 

utgångspunkter samt de tidigare forskningar vi hittat. Teorierna är stigmatisering, 

stämplingsteori och intrycksstyrning av Erving Goffman samt den abstrakta tilliten av 

Anthony Giddens.  

 

7.1 Stigmatisering 

Goffman (2007) pratar om att när man möter en främling så är den första synen tillräcklig för 

att kunna kategorisera honom och fastställa hans sociala identitet. Alla lekmannaövervakarna 

vet hur man ska göra på bästa sätt för att få upp en bra, förtroendegivande relation med sin 

klient. Alla lekmannaövervakare ”brinner” för att hjälpa och stötta fast under vissa 

ansvarsbitar och regler som klienterna vet om att dem måste följa.  Vi anser att det är viktigt 

för lekmannaövervakarna att inte döma några av de klienter de har för att samarbetet och 

förtroendet ska vara så bra som det kan. Om man ska vara lekmannaövervakare gäller det att 

man tror att alla människor kan ändras och att alla människor är värda en andra chans. I 
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”frivårdens dubbla ansikte” menar Carin att relationen mellan klient och frivårdsinspektören 

visar stor vikt på ärlighet, närhet och tillgivenhet (länk 2). Detta kopplar vi till att det är en 

stor del i att få upp ett bra förtroende hos varandra, och att detta gäller både för 

lekmannaövervakare som för klienten.  Genom att klienterna har en lekmannaövervakare så 

kommer dem in det som många kan kalla det ”normala” samhället igen, detta kopplar vi till 

Goffmans teori om stigmatisering. Goffman pratar om att när ”normala” och stigmatiserade 

kommer i närvaro med varandra, kan det uppstå en sociologisk primär situation, eftersom dem 

båda två måste ta hänsyn till stigmats orsak och verkan. Den stigmatiserade individen kanske 

känner sig osäker på hur vi ”normala” kommer att identifiera honom och ta emot honom 

(Goffman, 2001).  

 

7.2 Stämplingsteori 

När lekmannaövervakaren ska träffa sin klient läggs det inte så stor vikt på vad det är man ska 

göra vid träffen, det som vikten läggs på är att man umgås, pratar och att man är ett stöd för 

klienten när den behöver det, att relationen mellan dem fungerar samt att man träffas när man 

bestämt att man ska träffas. Att två av klienterna har en nära kontakt eller en tidigare relation 

till sin lekmannaövervakar kan vi koppla till det som vi tidigare skrivit om att man öppnar sig 

mer för sin klient eller vice versa om man vet vem personen är och hur den personen fungerar. 

Detta kan bero på att man känner varandra sedan tidigare och vet lite mer om varandra att 

man känner ett större förtroende för den personen kvickare. Detta kan man koppla till 

stämplingsteorin som handlar om att det avvikande inte är vad personen i fråga gör, utan den 

reaktion andra har på det beteende. För att kunna förstå stämplingsteori måste man ta reda på 

varför en människa ges en avvikande etikett eller stämpel (Giddens, 1994). Om man har en 

lekmannaövervakare som man har en tidigare relation till, stämplar den personen inte en, 

eftersom personen i fråga känner klienten och vet hur den personen är. Hade klienten däremot 

haft en lekmannaövervakare de inte haft någon tidigare relation till är risken större att de i det 

fallet blir stämplade. Detta är hur vi anser att situationen kan vara.  
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7.3 Intrycksstyrning 

Det som Goffman (2001) pratar om är något som vi tycker lekmannaövervakarna tänker 

mycket på eftersom dem vet att klienten kommer från ett förflutet med att ha gjort något som 

avviker från samhällets lagar och regler. Det kan vara så att klienterna använder sig av 

intrycksstyrning när de träffar sin lekmannaövervakare. Om det är så att klienterna känner att 

lekmannaövervakaren ska rapportera hur det har gått för klienten de senaste veckorna tror vi 

självklart att klienten vill att de ska prata gott om dem inför deras handläggare på frivården. 

Intrycksstyrning handlar om att man tar på sig olika roller i olika situationer och det är 

förväntningar av andra människor som styr vad en person med en viss status i en speciell 

situation gör och vilken roll han tar på sig. De kan då spela en viss roll och få 

lekmannaövervakaren att få det intrycket av klienten som han vill visa upp för att framställa 

sig själv med fördel och ligga rätt med de regler och normer som gäller i den specifika 

situationen.  

När vi under intervjuerna frågade klienterna om det någon gång har skett något missförstånd 

eller brist i till exempel kommunikationen svarade de alla att det hade det inte. När vi däremot 

frågade lekmannaövervakarna sa de nästan alla att någon brist hade uppkommit, dock bara 

småmissar som till exempel att man missat ett möte eller kommit försent. Inga allvarligare 

saker. Detta kopplar vi till att man uppfattar brister och missförstånd olika, detta kan bero på 

att lekmannaövervakaren ser detta mer som slarv medan klienten inte tänker direkt på det alls. 

Vi kan inte veta om dem kanske vet med sig att dem har missat möte eller kommit försent 

men inte vill säga det till oss, de att de vill framstå sig själv som bättre, fast det kanske har 

uppkommit en brist. Detta kopplat vi till intrycksstyrning att de vill framstå sig själv som en 

person som är väldigt skötsam, det är den rollen dem vill få oss att se. Det kan vara så att 

eftersom lekmannaövervakarna måste rapportera om det är några brister mellan dem och 

deras klient att de tänker mer på om dem kommer försent om det är något de måste rapportera 

istället för om det hade varit någon bekant.  

 

7.4 Social reflexivitet 

Lekmannaövervakarna vet redan från början vad dem ska göra för att inte ingripa i klientens 

integritet. Utifrån intervjuerna kan man se att både klienterna litar på sin lekmannaövervakare 

och lekmannaövervakarna litar på sina klienter, att de har fått upp ett förtroende hos varandra. 
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Detta går självklart till en viss gräns, det kan bli för mycket och för intensivt. Man kan se att 

lekmannaövervakarna har samma tanke om att få upp förtroende hos klienten genom att vänta 

och låta klienten berätta om sitt förflutna eller när dem känner att dem vill göra detta. Ett 

förtroende byggs upp innan klienten går in på det förflutna. 

Under intervjun med Kalle sa han att han gör något som han inte tror att någon annan gör, han 

läser nämligen inte det dokumentet där det står om klienten, vad han gjort för brott och hur 

straffet ser ut. Detta för att han vill att klienterna ska lita på honom, han säger att i alla fallen 

har de själva berättat om vad de gjort och vad de har fått för straff när de känner att de har 

byggt upp ett förtroende sinsemellan och klienterna känner att de kan lita på Kalle.  

När Giddens (2003) pratar om tillit pratar han om det förtroende vi har för andra individer och 

institutioner. Giddens menar också att tillit och risk har en nära relation till varandra. Vi kan 

tänka oss att om klienten i fråga inte känner något förtroende för frivården, som är en 

institution, kanske de heller inte känner något förtroende eller tillit till lekmannaövervakaren 

eftersom de vet att han ingår i den institutionen.  

I intervjun med Karin och Jörgen säger dem att klienterna gärna får ringa till dem mitt i 

natten, det har dem inget ont av. Men om det däremot skulle bli för intensivt, att de kanske 

händer lite för ofta drar de ut sladden till telefonen så att ingen kan nå dem. Detta betyder att 

lekmannaövervakarna har möjlighet att markera gränser som klienterna inte har. 

Lekmannaövervakarna kan få vara ifred, de kan stänga av mobilen, men om klienterna skulle 

göra det så att deras lekmannaövervakare inte får tag i dem blir det rapporterat till frivården. 

Det handlar om en viss orättvisa, att lekmännen kan sätta gränser medan klienterna i stort får 

gå med på dessa gränser. Men om båda parterna ska kunna hålla dessa gränser handlar det om 

att man måste ha tillit till den andra personen att man dels vet vart gränserna går och dels att 

man inte kliver över dem och respekterar den andra personen.  

 

7.5 Relationer  

Therese säger sig ha fått en god vän under tiden hon var lekmannaövervakare till sin klient, 

medan Per säger att relationerna blir ytliga och att man inte hinner få en djupare relation om 

man träffas en gång i veckan under ett år. Relationen uppfattas olika mellan 

lekmannaövervakarna och klienterna, då dem i detta svarar olika. Både klient och 
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lekmannaövervakare vet vad som gäller och vad dem har för ansvar men vissa öppnar sig mer 

och att det fortskrider i en vänskap medan andra ser detta mer som ytligt. 

Att relationerna kan se olika ut kopplar vi till att man som lekmannaövervakare har sina egna 

små ”regler” och man öppnar sig olika, vissa öppnar sitt hem med fika medan andra föredrar 

att träffas ute på en fika. Therese tyckte det var jobbigt att hennes klient kom hem till henne 

hon ser hemmet som sin ”borg”, sin privata sfär, medan Karin och Jörgen vill ta hem 

klienterna första träffen för att få upp en familjär stämning och att klienten ska känna sig 

trygg och välkomnad redan från början. Då lekmannaövervakarna har sina egna små ”regler” 

så väljer dem själv hur mycket relationen till klienten ska ingå i deras privata liv. En del av 

dem tycker att det gått ut över deras privata medan andra är mycket noga med att poängtera 

att klienten alltid kan ringa om det är något. Vi har gränser för hur mycket vi vill och kan 

involvera oss, när vi ska sätta stopp. Många av lekmannaövervakarna väljer själva hur mycket 

dem vill lägga i sin privata tid, vissa mer än andra. 

Klienten Elin säger i sin intervju om sin lekmannaövervakare: ”Och hon är liksom ingen ja-

sägare utan att hon säger verkligen, hon har bra värderingar, så att eeh, hon försöker alltid 

ställa upp så mycket hon kan.”. Som vi skrev under rubriken ”Vad innebär det att vara 

lekmannaövervakare?” så ska en lekmannaövervakare fungera som en länk till samhället 

utanför anstalten. Att detta är viktigt för klienterna att träffa en människa som inte är någon 

myndighetsperson men som vet att man har en dom på sig. En lekmannaövervakare ska 

fungera som stöd och det gör man om man säger till sin klient att han kan ringa när som helst, 

att man försöker ställa upp så gott man kan och när man kan.  

Goffman (2007) pratar om att när man möter en främling så är den första synen tillräcklig för 

att kunna kategorisera honom och fastställa hans sociala identitet. Detta är något som 

lekmannaövervakarna vet om men dem kategoriserar inte klienten som någon annan ute i 

samhället gör om någon som har en dom på sig. 

 

8. Egna reflektioner 

Under arbetets gång har vi sett hur mycket en relation kan betyda och att ett förtroende är den 

stora hörnstenen för att få upp en bra relation. Vi har fått erfara hur klienter och 

lekmannaövervakare tänker i sin relation till varandra. Att deras relation kan vara olika tror vi 
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kan bero på vem du är som person och hur mycket du själv väljer att öppna dig både som 

klient och lekmannaövervakare.  

Vi har sett detta arbete som en utmaning då vi fått göra något som vi brinner för, att få träffa 

alla dessa individer har gett oss en bild av att vi alla har olika villkor och olika bagage från det 

förflutna. Vi har träffat människor som inte dömer andra människor utefter vad personen gjort 

och att vi enligt egen mening tycker att det borde finnas fler av dessa människor. Att få träffa 

lekmannaövervakare som brinner för detta och som gör detta av eget intresse och verkligen 

involverar sig i att en person ska få en bra och värdig vardag utan att dömas. Man kan se att 

relationerna fungerar bra och att det inte av dessa intervjupersoner både klienter och 

lekmannaövervakare har skett något stort som inte gått att lösa. 

Vi som grupp fungerar väldigt bra ihop. Vi är vänner privat vilket vi tror gör det lättare att 

säga vad man verkligen tycker än om vi inte hade känt varandra, man kanske är rädd att 

”trampa varandra på tårna”. Vad vi har känt i slutet när vi skulle göra analysen är att det är 

jobbigt att sitta och skriva två på samma arbete när man har olika tankar. Vi är två olika viljor, 

det gäller att visa hänsyn och inte bli negativ vilket inte alltid är det lättaste.  

Redan när vi började med intervjuguiden så visste vi att vi skulle möta personer som skulle ge 

ut en stor privat del av sina liv till oss, därför var vi redan från början tvungna till att tänka 

efter från början hur vi skulle ställa frågorna på grund av etiska skäl och för att inte kränka 

personens integritet.  

Allt eftersom tiden har gått har vi lärt oss mer och på så sätt har det också blivit roligare ju 

närmare inlämning man kommer. Samtidigt som det också är jobbigare ju närmare slutet man 

kommer för man känner pressen att snart måste man vara färdig sen är det ingen återvändo.  

Det vi trodde skulle komma att bli svårt för oss var att hitta klienter som ville ställa upp på 

intervju och berätta privata delar av deras liv för oss, två människor de aldrig träffat tidigare. 

Men det var inte några problem, en handläggare på frivården hjälpte oss enormt genom att 

fråga personer om de skulle kunna tänka sig att ställa upp. Vi tackar ödmjukast för att de har 

ställt upp och gjort denna uppsats möjlig för att genomföra.  

Av det som vi fått fram så ser vi inga direkta brister varken från lekmannaövervakarna eller 

klienterna och vi ser att relationen är en stor del i deras kontakt. Det ligger lika från både 

lekmannaövervakarna och klienterna men att vi tror att lekmannaövervakarna har en stor 
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uppgift i få klienten att känna ett förtroende för honom då vi kan tänka oss att en person som 

kommer från jobbiga förhållanden eller kanske kommer från en helt annan miljö kan ha svårt 

att få upp förtroende från en annan person och speciellt då någon dem aldrig träffat innan. Vi 

tror att en stor del människor som hamnat på fel spår har haft ett jobbigt förflutet med mycket 

trauma, detta kan enligt oss göra att man har svårt att öppna sig och att man blir instängd som 

person. Bra relationer med bara förebilder kan vara en stor och viktig del i livet om man vill 

komma tillbaka till ett ”normalt” liv utan att blir stämplad.   
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