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Förord 
Lekmannaövervakare är en central del av frivårdens verksamhet. 
Övervakarna ska fungera som både stöd och kontroll för klienterna 
och spelar en viktig roll för innehållet i övervakningen. Trots detta 
har få studier gjorts på hur lekmannaverksamheten fungerar. Mot 
bakgrund av det fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av 
regeringen att utvärdera frivårdens användande av lekmannaöver-
vakare. Uppdraget har utförts i samråd med kriminalvården.  
 Rapportens författare är Johanna Kindgren, utredare vid Brå. I 
utvärderingen har även Nina Forselius medverkat. Professor Kerstin 
Svensson har vetenskapligt granskat rapporten och lämnat värde-
fulla synpunkter.  
 
Stockholm i juni 2012 
 
 
Erik Wennerström 
Generaldirektör Stina Holmberg 
  Enhetschef 
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Sammanfattning 
En stor del av frivårdens arbete bygger på frivilliga krafter i form av 
lekmannaövervakare. Syftet med lekmannaövervakare är att ge 
övervakningen en mer medmänsklig karaktär och möjliggöra en 
vardaglig tätare kontakt med klienten än vad som är möjligt för 
kriminalvården. Lekmannamedverkan inom kriminalvården innebär 
också vinster genom att medborgarna blir delaktiga och den ger 
lekmännen insikt i hur rättsväsendet fungerar och hur de dömda 
lever.  
 Brottsförebyggande rådet har haft i uppdrag av regeringen att 
utvärdera systemet med lekmannaövervakare inom frivården. 
Utvärderingen ska beskriva hur lekmannaverksamheten fungerar 
och vad det finns för förbättringsmöjligheter. Med denna studie 
avrapporteras uppdraget. Den bygger på intervjuer med handläggare 
på sex frivårdskontor och tolv lekmannaövervakare, enkätsvar från 
1 201 lekmannaövervakare och 236 klienter samt registerdata och 
litteratur. 

Övervakarna är rekryterade från alla delar av samhället  
En lekmannaövervakare är ofta en något äldre person (medianålder 
49 år) som arbetar med människor. Det är något vanligare med 
manliga än kvinnliga övervakare – 57 procent är män och 43 pro-
cent är kvinnor. Det torde hänga samman med att nio av tio klienter 
är män; när de föreslår en bekant som övervakare väljer de ofta en 
person av samma kön. 
 Utbildningsnivån bland övervakarna är representativ för befolk-
ningen i sin helhet. Det finns också ganska många som inte har ett 
socialt yrke. I den gruppen dominerar män med så kallade ”blue 
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collar”-yrken. Det rör sig till exempel om byggnadsarbetare, verk-
stadsarbetare och buss- och taxichaufförer. Denna grupp känner 
ofta klienten sedan tidigare. Runt en tredjedel arbetar inom sociala 
eller vårdande yrken. En knapp fjärdedel är icke yrkesverksamma – 
främst pensionärer, men även studenter, arbetslösa och sjukskrivna.  
 Av Brå:s enkät framgår att närmare 20 procent av övervakarna 
har tidigare erfarenhet av missbruk eller kriminalitet, runt fem pro-
cent är tidigare dömda för brott och lika många har tidigare miss-
brukat. Närmare tio procent angav att de hade erfarenheter av båda 
slag1.   

Klienterna – en grupp med stora sociala problem  
Klienterna som lekmannaövervakarna arbetar med är en grupp med 
stora sociala problem. Tidigare studier visar att många av dem har 
missbruksproblem, runt hälften saknar en egen bostad och runt tre 
fjärdedelar saknar arbete. Psykiska problem är inte ovanligt. 
Återfallsfrekvensen inom tre år från övervakningens början ligger 
runt 60 procent. Det är alltså personer med stora hjälpbehov och 
hög risk för återfall som övervakarna har att stödja och kontrollera. 

Övervakarnas roll är främst stödjande  
Övervakarna ska vanligen träffa klienten varannan vecka, och i de 
flesta fall gör de också det. Den vanligaste aktiviteten när övervaka-
ren och klienten träffas är att fika eller promenera. Därutöver ska 
övervakaren löpande finnas tillgänglig på telefon eller annat sätt.  
 Både övervakare och klienter har i studien tillfrågats i vilken ut-
sträckning lekmannaövervakarna hjälpt klienten med de problem 
han eller hon har haft. Deras svar överensstämmer till stor del. Det 
som båda grupperna framhåller som viktigast är att övervakaren 
varit någon att prata med, och det ser klienterna som oerhört värde-
fullt. Övervakarna har också i hög omfattning gett stöd när det gäl-
ler problem med missbruk och psykisk hälsa samt myndighetskon-
takter. När det gäller arbete, bostad och ekonomi har övervakarnas 
hjälp varit mindre – troligen eftersom de inte har tillgång till de re-
surser som krävs.  
 Avsikten är att lekmannaövervakarna inte bara ska stödja klienten 
utan även kontrollera honom eller henne. Varken klienterna eller 
övervakarna anser dock att övervakarnas kontrollerande roll är 
särskilt framträdande. Endast runt hälften i de båda grupperna in-
stämmer helt eller delvis i påståendet att övervakaren har en kon-
trollerande roll.   
 På Brå:s fråga till övervakarna om de kan tänka sig ett utökat 
kontrollansvar svarar endast 28 procent odelat ja. En tredjedel kan 
                                                      

1 Det kan finnas skäl att anta att detta är en minimisiffra eftersom alla kanske inte vill 
tillstå att de har en sådan bakgrund. 



8 

 

tänka sig en mindre utökning. Inte heller handläggarna förordar att 
lekmannaövervakarna får en påtagligt mer kontrollerande roll.  

Utbildning, stöd och ersättning till övervakarna 
Fyra av fem övervakare är i stort nöjda med den information och 
den utbildning de fick när de påbörjade sitt första uppdrag. Däremot 
skulle en större grupp velat ha mer utbildning kring olika teman 
under uppdragets gång. De skulle också i större utsträckning vilja få 
träffa andra övervakare och utbyta erfarenheter med dem. När det 
gäller löpande stöd och handledning från handläggaren finns olika 
uppfattningar. En del tycker inte alls att de fått det stöd de behöver 
och klagar på att handläggaren är svår att få tag på. Andra är myck-
et positiva till frivården och stödet från handläggaren. Ett vanligt 
klagomål från övervakarna är att ersättningen är för låg. Många 
säger att de finansierar en hel del av aktiviteterna med klienterna ur 
egen ficka.  

Handläggare uppskattar lekmannainslaget i 
övervakningen – men önskar mer tid för rekrytering  
och handledning  
Handläggarna tycker att lekmannaövervakarna fyller en viktig 
funktion – de kan tillföra aspekter som inte är möjliga för frivården 
att ge. Lekmännen har möjlighet att ge klienten mer tid och vara 
mer tillgängliga. I de fall de har egna erfarenheter av brott och miss-
bruk har de också särskilda möjligheter att sätta sig in i klientens 
situation och visa på alternativa vägar. 
 En hel del handläggare anser dock att de har för lite tid för lek-
mannaövervakarna, både när det gäller rekrytering, matchning mel-
lan klient och övervakare, introduktion och handledning. De uppfat-
tar att arbetsgivaren prioriterar målet att ha många lekmannaöver-
vakare framför målet att verksamheten håller hög kvalitet.  
 Det framgår också av studien att det inte alltid är så enkelt för 
handläggarna att handleda lekmannaövervakarna. Det handlar både 
om hur man bäst stödjer lekmannaövervakaren i dennes arbete men 
också om hur kontrollen bör vara utformad. Detta talar för att 
handläggarna bör få mer internutbildning än i dag för att arbeta 
tillsammans med lekmän.  

Övervakarna är mycket positiva till sitt uppdrag 
Övervakarna fick frågan om vilka negativa respektive positiva erfa-
renheter de har av att vara övervakare. Drygt 40 procent beskrev en 
negativ erfarenhet. Det som främst togs upp var frustration när kli-
enten inte skött sig och en känsla av otillräcklighet. Brister från fri-
vårdens sida och samhällets svaga engagemang för klientgruppen 
nämndes också.   
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 Andelen som tog upp positiva erfarenheter var avsevärt högre – tre 
fjärdedelar nämnde något sådant. De lämnade levande kommentarer 
om hur tillfredsställande det är att hjälpa andra människor och vil-
ken glädje det är att se klientens liv förändras till det bättre. Några 
tog upp att uppdraget innebär intressanta möten och nya relationer 
och att det kan vara mycket lärorikt.  

Även klienterna är positiva 
Även klienterna är positiva. I stort sett alla tycker att relationen till 
lekmannaövervakaren generellt fungerat bra. Svaren på den öppna 
enkätfrågan om vad lekmannaövervakarna betytt för klienten visar 
på en stor tacksamhet när det gäller övervakarnas engagemang.  

Brottsförebyggande betydelse på kort och lång sikt 
Det saknas forskning om lekmannaövervakningens brottsförebyg-
gande effekter. Både handläggare och övervakare anser att en lek-
mannaövervakare kan ha betydelse för klientens motivation att av-
hålla sig från brott och missbruk under övervakningstiden. Däremot 
råder större osäkerhet om deras påverkan på längre sikt.  
 Både övervakarna och klienterna fick frågan om vilken betydelse 
övervakaren haft för att motverka att klienten återföll i brott. Hela 
två tredjedelar av klienterna hade uppfattningen att övervakarna 
haft en stor eller ganska stor betydelse. Andelen av övervakarna som 
trodde det var något lägre (60 %).  
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Brå:s bedömning 
Trots att lekmannaövervakningen utgör en viktig del av frivården är 
det en relativt osynlig verksamhet. Den samlade kunskapen om 
övervakarnas betydelse har varit liten. Man har inte vetat så mycket 
om övervakarna och vilken betydelse de har för klienterna. Dessa 
frågor belyses i Brå:s studie, och resultaten måste ses som mycket 
positiva. Övervakarna framträder som en mycket engagerad grupp 
som lägger ner både tid och omsorg för att hjälpa sina klienter. Även 
klienterna själva visar i studien stor uppskattning för sina överva-
kare. Många vittnar på ett närmast rörande sätt om vad deras över-
vakare betytt för dem.  
   Studien kan dock inte ge några svar på vilken brottsförebyggande 
effekt lekmannaövervakningen har. Både handläggare och överva-
kare tror överlag att övervakarna kan motivera klienterna att av-
hålla sig från brott och missbruk under övervakningstiden, men 
känner sig mer osäkra när det gäller effekter på lång sikt. För att 
besvara frågan på ett mer säkert sätt skulle det behövas randomise-
rade studier, där likartade klienter slumpmässigt fick antingen en 
lekmannaövervakare eller en tjänstemannaövervakare eller kanske 
ingen övervakning alls. Något som dock talar för att lekmannaöver-
vakare kan ha positiv effekt är just den goda relation som många av 
dem bygger upp med sina klienter2.   
 En fråga som kan ställas redan nu är om dagens system utnyttjar 
handläggaren och lekmannaövervakaren på ett optimalt sätt för att 
                                                      
2 Det finns bland annat forskning kring psykoterapi som visar att en positiv relation 
mellan behandlare och patient har stor betydelse för förändringsarbetet (Wampold 
2007). 
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förebygga fortsatt brottslighet. Dagens system innebär i stor ut-
sträckning att det uteslutande är övervakarna som har uppgiften att 
påverka klienterna i brottsförebyggande riktning. Handläggarens 
roll blir främst att administrera övervakningen. Om handläggarna 
och övervakarna på ett tydligare sätt än i dag kunde samarbeta i ett 
påverkansarbete, den ene som professionell och den andre som lek-
man, skulle troligen förutsättningarna att nå effekter öka. Detta är 
också något som flera övervakare tar upp; de skulle vilja vara mer 
delaktiga i handläggarens planering av övervakningen och diskutera 
hur arbetet fortskrider.  
 Att förstärka handläggarnas roll i kontakten med klienten skulle 
kräva mer resurser än i dag, men det kanske skulle vara värt det. Det 
finns studier som tyder på att andelen klienter som återfaller kan 
minska om frivårdshandläggaren inte bara träffar klienten för 
ostrukturerade uppföljande samtal, utan arbetar KBT-orienterat 
med dem (Bonta m.fl. 2010). Inom frivården pågår för närvarande 
ett projekt efter en modell3 där handläggarna arbetar mer målinrik-
tat med klienternas förändringsarbete utifrån risk för återfall i brott, 
behov och mottaglighet för påverkan4. Om även lekmannaövervaka-
ren skulle göras delaktig i detta påverkansarbete skulle kanske mo-
dellens förtjänster skulle kunna förstärkas ännu mera.  

Handläggarna måste ges tid att arbeta med 
lekmannaövervakningarna   
Handläggarna är något mer ambivalenta till lekmannaövervakare än 
övervakarna och klienterna. Det hänger samman med att de inte 
tycker att de har riktigt tid att säkra kvaliteten i verksamheten. 
Större tillgänglighet samt mer utbildning och handledning är också 
något som många av övervakarna önskar sig.  
 Det är viktigt att handläggarna får den tid och de resurser som 
krävs för att de ska ha möjlighet att arbeta professionellt med lek-
mannaövervakningarna. Det gäller både rekryteringen, matchningen 
och handledningen av övervakarna. För att kunna rekrytera och 
bibehålla lekmannaövervakare är det viktigt att övervakarna får den 
utbildning och den handledning de önskar och behöver. För att 
uppnå detta kan det möjligen krävas att kriminalvården stramar upp 

                                                      
3 Strategic Training Initiative in Community Supervision, STICS. 
4 Kriminalvården beskriver försöket med STICS så här: Det är en metod som kombine-
rar riskbedömningar med en strukturerad samtalsmetod som bygger på kognitiv bete-
endeterapi. Syftet är att fokusera på klientens kriminogena behov utifrån risk-, behovs 
och mottaglighets-principen.  
 Under 2011–2013 genomför kriminalvården en implementering av försöksverksam-
het med STICS i svensk kriminalvård. Försöksverksamheten görs i projektform och 
beräknas pågå från januari 2011 till juni 2013. 
 Projektets målsättning är att utbilda och träna ett urval av frivårdsinspektörer i att 
förhålla sig till principerna risk, behov och responsivitet och att använda sig av ett urval 
av grundläggande KBT-tekniker för att skapa relation till och verka för förändring hos 
klienten. 
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sina riktlinjer för introduktion, utbildning och handledning och 
följer upp att de efterlevs. Samtidigt bör dock framhållas att syste-
met med lekmannaövervakare är beroende av att det finns en viss 
flexibilitet.  

Se över om ersättningen är tillräcklig 
Med hänsyn till att många av lekmannaövervakarna har tagit upp 
att ersättningen är för låg kan det finns skäl för kriminalvården att 
se över om den är tillräcklig. Särskilt gäller detta ersättning för ut-
lägg i samband med övervakningen. Övervakarna ska kunna fylla 
övervakningen med ett innehåll utan att det innebär att de behöver 
bära den mesta av kostnaden själv. 
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Inledning 
Den som är dömd till skyddstillsyn ska stå under övervakning – 
liksom de flesta av dem som är villkorligt frigivna från fängelse.  
Övervakningstiden är vanligen ett år. Övervakaren kan antingen 
vara en handläggare från frivården – så kallad tjänstemannaöverva-
kare – eller en lekmannaövervakare som frivilligt och mot en mindre 
ersättning tar på sig uppgiften att stödja och kontrollera klienten.  
 Syftet med lekmannaövervakare kan ses både utifrån ett samhälls-
perspektiv och utifrån ett individperspektiv. Från ett samhällsper-
spektiv innebär lekmannamedverkan vinster dels genom att det gör 
medborgarna delaktiga, dels genom att lekmännen får insikt i hur 
rättsväsendet fungerar och hur dömda lever (Kriminalvården 2006).  
Från ett individperspektiv ligger vinsterna i att lekmannaövervaka-
ren kan ha mer medmänsklig roll och en vardaglig, tätare kontakt 
med klienten – detta utan stora kostnader för kriminalvården.  
 Lekmannaövervakare har varit en del av frivården sedan åt-
minstone början av förra seklet (Svensson 2001). I början utsågs 
övervakaren av domstolen – men på 1940-talet togs uppgiften över 
av handläggarna inom frivården. Enligt kriminalvårdens föreskrifter 
bör man så långt som möjligt eftersträva att använda sig av lekman-
naövervakare. I mars 2012 hade knappt hälften av klienterna lek-
mannaövervakare medan de övriga hade tjänstemannaövervakare 
(www.kriminalvarden.se).  
 De klienter som har övervakning är en grupp med omfattande 
sociala problem: av dem som är dömda till skyddstillsyn har tre 
fjärdedelar missbruksproblem och närmare hälften bedöms ha psy-
kisk ohälsa. Tre fjärdedelar har inget arbete och endast drygt hälften 
har en egen bostad (Brå 2010). En tidigare studie från Brå tyder på 
att bilden är ungefär densamma för de villkorligt frigivna (Brå 
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2003). Som helhet är alltså de klienter som lekmannaövervakarna 
har i uppgift att hjälpa en grupp med stora behov av insatser och 
stöd. 
 De insatser som frivården arbetar med på egen hand eller i sam-
verkan med andra är av flera olika slag, till exempel påverkanspro-
gram, missbruksvård och arbetsträning. En särskilt central del är 
den övervakning som majoriteten av klienterna står under. Trots att 
lekmannaövervakare utgör en så viktig del av frivården finns det 
mycket få studier på området. Den i stort sett enda forskare som 
undersökt lekmannamedverkan inom frivården är Kerstin Svensson. 
Brå tar upp bristen på kunskap om hur lekmannaövervakningen 
fungerar i en studie om frivården5 och skriver: 
 

Lekmannaövervakaren har givits en central roll vid skyddstill-
syn. För de klienter som har en lekmannaövervakare är det 
denne som står för både kontroll och socialt stöd. Samtidigt 
kan lekmannaövervakarna sägas vara skyddstillsynens ”svarta 
låda”. Trots deras viktiga roll är deras arbete väldigt lite kart-
lagt, både ifråga om deras sociala insats och deras kontrolle-
rande uppgift. 

 
Mot ovanstående bakgrund har regeringen uppdragit åt Brå att ut-
värdera hur systemet med lekmannaövervakare fungerar. Med 
denna rapport avrapporteras uppdraget. 

Regelverk 
Vid skyddstillsyn ställs den dömde alltid under övervakning (28 kap. 
BrB). Vid villkorlig frigivning kan övervakning bli aktuell om man 
ser ett behov av övervakning – denna bedömning görs från fall till 
fall (se 26 kap. 11 § BrB). Cirka 80 procent av dem som är villkor-
ligt frigivna ställs under övervakning6 (Kriminalvården 2009). Långa 
fängelsestraff följs vanligtvis av övervakning medan övervakning vid 
kortare straff är beroende av hur stor återfallsrisken bedöms vara. 
Oftast pågår övervakningen ett år men om klienten sköter sig bra 
och risken för återfall i brott bedöms som låg kan övervakningen 
upphöra tidigare.  
 Klienten som står under övervakning ska få både stöd och tillsyn. 
Syftet är att motverka att klienten återfaller i brott och att främja 
återanpassningen till samhället (se 26 kap. 14 § BrB). Så långt möj-
ligt ska man eftersträva att klienten får en lekmannaövervakare men 
för vissa grupper kan en tjänstemannaövervakare vara mer lämplig. 
Det gäller till exempel när klienten är psykiskt sjuk, har allvarliga 
missbruksproblem eller medverkar i organiserad brottslighet. 
 Lekmannaövervakaren ska vara ett stöd som klienten kan få hjälp 
av och vända sig till även utanför kontorstider. Personen ska fungera 

                                                      
5 Frivården i Sverige, Brå, rapport 2010:10. 
6 Samtliga av dessa har dock inte lekmannaövervakare.  
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som en god förebild. Klienten är skyldig att hålla övervakaren un-
derrättad om sin situation när det gäller bostad, arbete och annat 
som påverkar övervakningen (se 26 kap. 13 § BrB).  
 Om klienten missköter sig ska övervakaren rapportera det till 
handläggaren på frivården. Misskötsamhet kan exempelvis vara att 
klienten inte dyker upp på möten eller missbruk av narkotika. En-
klare misskötsamhet hanteras av handläggaren själv – som exempel-
vis kan kalla till ett extra trepartsmöte – medan grov misskötsamhet 
anmäls till övervakningsnämnden som beslutar om eventuella åtgär-
der (se 26 kap. 18 och 22 § BrB). 
 Ersättningen till lekmannaövervakare uppgår till 250 kronor i 
månaden. Till det tillkommer en kostnadsersättning på 250 kronor 
per månad. Utöver detta finns möjlighet att söka extra ersättning för 
särskilda aktiviteter. 

Rekrytering 
Innan en person kan bli lekmannaövervakare görs en lämplighets-
prövning. Förutom intervju tar frivården referenser och gör en kon-
troll mot belastningsregistret och misstankeregistret (Kriminalvår-
den/Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 2008). Personer som 
förekommer i registren är dock inte per automatik uteslutna som 
lekmannaövervakare. Det görs alltid en individuell bedömning 
(www.kriminalvarden.se/sv/Frivard/Lekmannaovervakare/).  
 En lekmannaövervakare kan rekryteras från klientens eget nät-
verk, och klienten ska ges möjlighet att själv ge förslag på överva-
kare. Det är dock viktigt att det inte råder något beroendeförhål-
lande mellan klient och övervakare. Av den anledningen kan det 
vara olämpligt att tillsätta exempelvis en nära vän eller arbetsgivare. 
Vid valet av lekmannaövervakare ska handläggaren utgå från klien-
tens behov, och hans eller hennes önskemål ska sättas i relation till 
vilka insatser som behövs (Kriminalvården 2006).  

Kontakten 
I klientens verkställighetsplan (VSP) ska framgå hur tät kontakt 
klienten ska ha med sin övervakare och handläggare samt hur kon-
takten ska skötas praktiskt med möten, telefon eller mejl (11–17 § 
KVFS 2011:5 och 26 kap. 15 § BrB ). Förutom mötena mellan klient 
och övervakare ska träffar även hållas gemensamt med handlägga-
ren – så kallade trepartsmöten.  
 Även innehållet i kontakten med övervakaren ska specificeras i 
VSPn, exempelvis gemensamma fritidsaktiviteter. Det ska också 
framgå i vilken utsträckning övervakaren förväntas ge stöd till klien-
ten på olika områden, till exempel i kontakten med myndigheter 
eller om övervakaren i första hand ska hålla sig underrättad om 
klientens levnadsförhållanden utifrån risker för återfall i brott och 
missbruk (Kriminalvården 2006).  
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 Om inte klienten har annan omfattande kontakt med frivården 
eller annan vårdinstitution är den lägsta godtagbara kontaktfrekven-
sen var tredje vecka. Det vanligaste är dock att klienten och lekman-
naövervakaren ska ses varannan vecka7. Det är klientens ansvar att 
hålla kontakt med övervakaren.  

Frivårdens stöd till lekmannaövervakaren 
I kriminalvårdens handbok för lekmannamedverkan (2006) finns 
angivet vad övervakaren bör erbjudas i form av utbildning och stöd. 
Handboken tar först och främst upp att alla övervakare bör få 
grundläggande information. Informationstillfället bedöms ta åt-
minstone tre timmar. Därutöver ska övervakaren ha tillgång till 
handledning av handläggaren. Ofta handlar det om att övervakaren 
behöver prata med handläggaren om hur olika situationer ska han-
teras och få stöd i att sätta gränser. Handboken beskriver vikten av 
att ge övervakaren personligt stöd och uppmuntran.  
 Utöver den grundläggande informationen bör också lekmanna-
övervakarna erbjudas övervakarutbildning – en längre utbildning. 
Utbildningen kan bedrivas av kriminalvården själv eller i samarbete 
med andra, till exempel en lokal förening av Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare (RFS) eller ett studieförbund. Slutligen bör överva-
karna erbjudas att några gånger per år delta i tematräffar, till exem-
pel om behandlingsprogram, missbruksfrågor, lagstiftning med 
mera. 

Klientstatistik 
Andelen lekmannaövervakare för klienter med övervakning har legat 
ganska stabilt de senaste tio åren8.  Efter bottennoteringarna 2003–
2005 har andelen ökat något eller varit oförändrad varje år, förutom 
2011 då andelen gick ner två procentenheter jämfört med föregå-
ende år.  
 Kriminalvården har satt upp som nationellt mål att minst hälften 
av alla övervakare ska vara lekmannaövervakare. Sedan 2009 har 
man legat över måltalet.  

                                                      
7 I början av en övervakning brukar dock kontaktfrekvensen vara högre –  vanligtvis en 
gång i veckan.  
8 Lägst andel lekmannaövervakare var det år 2003–2005 (43 %) och högst 2010 
(53 %).  
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Figur 1. Andel klienter med lekmannaövervakare. År 2000–2011. 

 

 
Den första januari 2011 stod totalt 7 213 personer under övervak-
ning med lekmannaövervakare. Av dem hade 58 procent skyddstill-
syn och 30 procent var villkorligt frigivna.9 

Frågor och datakällor 
Rapportens huvudfrågor är i huvudsak följande:  
 

• Hur arbetar frivården med lekmannaövervakare och hur 
uppfattar handläggarna att systemet fungerar? 
 
– Beskrivning av vad handläggarna ser som syftet med lek-
mannaövervakare. 
– Redogörelse för hur handläggarna arbetar med rekrytering 
och matchning samt utbildning och handledning till lek-
mannaövervakarna. 
– Handläggarnas tankar kring kontroll och insyn i överva-
karuppdragen. 
– Handläggarnas bedömning av vad lekmannaövervakning-
en har för effekt. 
– Förbättringsförslag från handläggarna. 
 

• Vilka är övervakarna och hur ser de på sitt uppdrag? 
 
–  Beskrivning av vilka som är lekmannaövervakare. 
–  Lekmannaövervakarnas erfarenheter av introduktionen 
till uppdragen. 

                                                      
9 Fyra procent hade skyddstillsyn samtidigt som de var villkorligt frigivna medan inform-
ation saknas för åtta procent. 

  Källa Kriminalvården 
  www.kriminalvarden.se 

http://www.kriminalvarden.se/
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– Redogörelse för vad lekmannaövervakarna och klienterna 
brukar göra när de ses.  
– Övervakarnas synpunkter och önskemål på lekmanna-
verksamheten. 
– Lekmannaövervakarnas negativa upplevelser av sitt upp-
drag. 
– Lekmannaövervakarnas positiva upplevelser av sitt upp-
drag. 

 

• Hur ser klienterna på lekmannaövervakningen?  
 
– Klienternas beskrivning av sina behov och i vilken ut-
sträckning dessa tillgodoses av lekmannaövervakarna. 
– Lekmannaövervakarens roll som klienterna ser den. 
– Vad klienterna bedömer som viktigt för att inte återfalla 
i brott. 
– Klienternas bedömning av lekmannaövervakarens bety-
delse. 
– Klienternas beskrivning av övervakarnas stöd. 

 
Rapporten inleds av en sammanfattning och Brå:s bedömning av hur 
systemet med lekmannaövervakare fungerar och hur det kan för-
bättras.  
 I rapporten finns ett begränsat urval citat från svar på enkäternas 
öppna frågor till övervakarna och klienterna samt utdrag ur inter-
vjuerna med övervakare och handläggare. Ett större urval citat åter-
finns i Bilaga 3. 

Enkäter, intervjuer och registerdata 
Flera olika datakällor har använts för att besvara frågorna. Enkäter 
har skickats ut till övervakare och klienter. Handläggare inom fri-
vården och lekmannaövervakare har intervjuats, och registerdata 
har inhämtats från kriminalvården. Nedan beskrivs de olika datakäl-
lorna närmare. 

Gruppintervjuer med frivårdshandläggare 
För att få handläggarnas bild av hur arbetet med lekmannaöverva-
kare fungerar har Brå intervjuat ett antal handläggare. Intervjuerna 
har genomförts som gruppintervjuer med handläggare från sex olika 
frivårdskontor – ett kontor från vardera region inom kriminalvår-
den. Vid varje intervjutillfälle har vanligtvis omkring fyra personer 
medverkat. Totalt har 23 frivårdshandläggare deltagit i gruppinter-
vjuer.  
 Enheten för klient och säkerhet vid kriminalvårdens huvudkontor 
har hjälpt till med att välja ut de frivårdskontor som medverkar. 
Hänsyn har tagits till huruvida kontorets upptagningsområde fram-
för allt utgörs av tätort eller landsbygd, kontorets storlek, geogra-
fiskt upptagningsområde och andel lekmannaövervakare.  
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Enkäter till alla aktiva lekmannaövervakare vid kontoren 
Enkäter skickades ut till samtliga aktiva lekmannaövervakare vid de 
kontor som valdes ut till handläggarintervjuerna. Antalet övervakare 
vid kontoren uppgick totalt till 1 201 stycken. Av de lekmannaöver-
vakare som fick enkäten var 68 personer av olika anledningar inte 
aktuella (t.ex. feladresserat, slutat som lekmannaövervakare). Med 
1 201 svar blir svarsfrekvensen 65 procent.10  

Intervjuer med lekmannaövervakare 
Förutom enkäter gjordes också intervjuer med lekmannaövervakare. 
Intervjuerna genomfördes via telefon med totalt tolv övervakare, två 
från vardera av de utvalda kontoren. Intervjuformen var semistruk-
turerad11, och samtalen tog omkring 45 minuter. Urvalet gjordes 
med hjälp av några av de handläggare som medverkat i gruppinter-
vjuerna.  
 Trots att Brå betonade att handläggarna inte skulle välja sina ”fa-
voriter” vid valet av lekmannaövervakare utan försöka plocka ut 
personer som är relativt typiska för gruppen skiljer sig de intervju-
ade lekmannaövervakarna åt från dem som besvarat enkäten. De 
intervjuade lekmannaövervakarna har i större utsträckning än en-
kätdeltagarna en egen bakgrund inom kriminalitet eller missbruk, de 
är också mer erfarna och många av dem har haft mer än tio uppdrag 
som lekmannaövervakare. Ingen gjorde sitt första uppdrag vid tiden 
för intervjun. Också när det gäller hur många uppdrag de tar åt 
gången skiljer de sig från enkätsvararna genom att de tar fler paral-
lella uppdrag. De flesta har omkring tre pågående övervakarupp-
drag. En av respondenterna har så mycket som åtta uppdrag samti-
digt.  

Klienterna fick enkätfrågor 
Brå tillgodogjorde sig klienternas åsikter med hjälp av enkäter. 
Handläggarna som deltagit i intervjuerna hjälpte till med enkätdis-
tributionen. Instruktionen var att handläggarna skulle fråga samtliga 
klienter de träffade som skulle avsluta sin övervakning inom tre 
månader om de ville delta i undersökningen. Avgränsningen gjordes 
för att klienten skulle ha kommit mot slutet av övervakningen för att 
kunna bedöma hur den fungerat. Totalt besvarade 236 klienter en-
käten. Tanken var att kontoren skulle upprätta listor med samtliga 
klienter som stämde in i målgruppsbeskrivningen för att Brå skulle 
kunna säga något om svarsfrekvensen. Dessa listor har dock varit av 
varierande kvalitet varför detta inte kan göras.  

                                                      
10 Två påminnelser skickades ut till de lekmannaövervakare som inte besvarat enkäten. 
11 Det vill säga en intervjuguide användes som stöd under intervjuerna men förhåll-
ningssättet till denna var flexibel.  
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 Däremot har det framkommit i samtal med några av de handläg-
gare som hjälpt till med datainsamlingen att klienterna generellt har 
varit positiva till att besvara enkäten. Få har vägrat.12  
 Enkäten till klienter bestod av två delar – en del med bakgrunds-
frågor som besvarades av frivårdshandläggaren och en del med frå-
gor till klienten. Bakgrundsdelen och klientdelen parades i efterhand 
ihop med hjälp av ett anonymt svarsnummer som fanns förtryckt på 
vardera delen. Klienternas svar hanterades inte av frivårdskontoren. 

Registerdata 
Registerdata har använts för att beskriva de klienter som har lek-
mannaövervakare och för att se hur andelen lekmannaövervakare 
utvecklats under åren. Registerdata har hämtats från Kriminalvårds-
registret (KVR). Variabler som inhämtats är kön, ålder, om klienten 
haft lekmannaövervakare eller tjänstemannaövervakare, huvudbrott, 
om personen varit villkorligt frigiven, haft skyddstillsyn eller en 
villkorlig dom, om övervakningen kombinerats med samhällstjänst 
eller kontraktsvård, region samt frivårdskontor. Uppgifterna utgör 
ett tvärsnitt som beskriver situationen den 1 januari åren 2003–
2011. 
  

                                                      
12 Datainsamlingen för enkäten skedde i två omgångar. Den första under ca tre och en 
halv månad och den  andra under ca en månad. Från början var bara den första om-
gången planerad men då antalet svar var i minsta laget beslutade Brå att göra ytterli-
gare en omgång. Ett av de kontor som tidigare medverkat valde att inte delta i den 
andra omgången. 
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Frivårdens arbete med  
lekmannaövervakare 
De kontor som medverkar i undersökningen har organiserat arbetet 
med lekmannaövervakare på olika sätt. Dessutom har de olika för-
utsättningar beroende på geografisk placering. Det blir till exempel 
stora skillnader i klientarbetet beroende på om klienten bor i ett litet 
samhälle eller i en stor stad och på landsbygd eller i tätort. Kontoren 
är också olika stora både till antalet anställda och antal klienter. De 
flesta kontor har en geografisk indelning där handläggarna arbetar 
med alla sorters klienter inom det område där de är ansvariga, ett av 
kontoren har en uppdelning mellan villkorligt frigivna och skydds-
tillsynsdömda, och på ett kontor är det en särskild grupp som arbe-
tar med lekmannaövervakning.  

Ingen brist på intresserade personer – men 
alla passar inte för uppdraget 
En viktig uppgift för frivårdshandläggarna är att rekrytera personer 
som är lämpliga som övervakare. Målsättningen är att hälften av 
alla övervakare ska vara lekmannaövervakare, och det målet upp-
fylls i dag13. För unga klienter är målet 75 procent lekmannaöverva-
kare.  
 Inget av kontoren som medverkar i undersökningen har någon 
generell brist på lekmannaövervakare. Vissa kontor har till och med 

                                                      
13 Hälften av kontoren som deltar i utvärderingen ligger under måltalet och hälften över.  
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fler som anmält sitt intresse än de har tid att hantera. Däremot kan 
handläggarna ha problem att hitta lämpliga övervakare på mindre 
orter och om de söker övervakare med en särskild bakgrund. Perso-
ner som är intresserade av att ta övervakaruppdrag råder det alltså 
inte brist på, men att hitta övervakare som är bra för just den aktu-
ella klienten kan ibland vara svårt.  
 Det finns flera olika vägar att rekrytera en lekmannaövervakare. I 
handboken för lekmannamedverkan (2006) nämns bland annat eget 
förslag från klienten, frivårdens övervakarregister och tips från and-
ra aktiva övervakare. Innan en lekmannaövervakare får sitt första 
övervakaruppdrag görs en lämplighetsprövning. Frivården intervjuar 
personen och tar referenser. En kontroll mot belastningsregistret och 
misstankeregistret görs också.  
 De egenskaper som handläggarna eftersträvar när de rekryterar 
lekmannaövervakare är framför allt empati och engagemang. Några 
nämner också att det är bra om lekmannaövervakaren kan sätta 
gränser och är tydlig samt har egen erfarenhet av missbruk eller 
kriminalitet. En del tycker att personer som arbetat inom socialtjäns-
ten, polisen och kriminalvården är särskilt attraktiva som överva-
kare.  

Viktigt att övervakare och klient passar ihop 
Den första bedömningen som handläggaren måste göra när en över-
vakare ska förordnas är om klienten bör ha en tjänstemanna- eller 
lekmannaövervakare. Enligt handläggarna är inte alla klienter lämp-
liga för att ha lekmannaövervakare. Framför allt gäller det klienter 
med tungt missbruk eller dem som är dömda för våld i nära relat-
ioner. En del handläggare tar också upp att klienter med personlig-
hetsstörningar kan vara svåra att hantera för en lekmannaöverva-
kare.  
  När handläggaren beslutat sig för att förordna en lekmannaöver-
vakare är nästa steg att försöka ”matcha” lekmannaövervakare och 
klient så bra som möjligt. Matchningen kan exempelvis bestå i ge-
mensamma intressen, att deras personliga egenskaper passar ihop 
eller att övervakaren har särskild kompetens inom ett område där 
klienten har problem (Kriminalvården 2006). Utöver detta är det 
viktigt att inget beroendeförhållande råder mellan klient och över-
vakare, eftersom det kan påverka kontrollmomentet i övervakning-
en.  
 Samtliga handläggare som medverkar i undersökningen säger 
också att de arbetar mycket med att hitta rätt övervakare14. De fak-
torer som de brukar ta hänsyn till är exempelvis ålder, intresse och 
bakgrund. De flesta tycker att matchningen är väldigt viktig och att 

                                                      

14 I bakgrundsdelen på klientenkäten fyller nästan 90 procent av handläggarna i att de 
matchat den aktuella klienten med lekmannaövervakaren i något avseende. Oftast 
handlar det om att lekmannaövervakaren har relevant erfarenhet. 
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den underlättar kontakten mellan klienten och övervakaren. Om de 
misslyckas med valet av övervakare upplever flera av handläggarna 
att det kan vara mera krävande för dem att ha lekmannaövervakare 
än att själva sköta övervakningen. 
 

När man har förordnat fel lekmannaövervakare, då blir det 
mer jobb än om jag skulle vara övervakare själv. Då får man 
antingen handleda lekmannaövervakaren mer eller byta helt 
enkelt. Då blir det för mycket jobb, då är det inte värt det. 

På flera av kontoren brukar man på sina interna möten diskutera 
hur man ska tänka kring förordnandet av lekmannaövervakare till 
specifika klienter.  

Både för- och nackdelare med tidigare relation mellan övervakare 
och klient 
Klienten har rätt att lämna eget förslag på lekmannaövervakare.  
Handläggarna ser både problem och möjligheter med att tillsätta en 
lekmannaövervakare som klienten har en relation till sedan tidigare. 
En fördel är att de kan komma igång snabbare eftersom de redan 
känner varandra. En övervakare som känner klienten sedan tidigare 
kan också göra att klienten kommer närmare handläggaren. 
 

Är det en nära vän känner de ofta klienten och då kan vi få 
hjälp av lekmannaövervakarna, de kan förklara varför klien-
ten är som den är och hur det är. Om de tycker att frivården 
är viktig då kan det bli bra för då kan de dra med klienten i 
det här. Man kan bli ett bra team med dem. 

 
En nackdel som en del handläggare tar upp är att det kan vara svårt 
att ha kontroll över övervakarnas relation med klienten när de kän-
ner varandra sedan tidigare.   
 

Vi vill ju också att de ska diskutera varför de är här och tar 
man en gammal kompis blir det kanske mer gamla minnen 
och vad som hände i helgen. Kan ju vara svårt för dom som 
är nära. Speciellt vissa brott är ju lite svårt att prata om 
också.  

 
Dessutom tycker många att det är viktigt att man genom förordnan-
det av lekmannaövervakare utvidgar klientens nätverk och att det 
kan vara ett skäl till att tillsätta en övervakare som klienten inte 
känner sedan tidigare. De lekmannaövervakare som kommer från 
frivården och inte är ett förslag från klienten kan också ha mer kun-
skap om vad uppdraget innebär och är ofta väldigt motiverade.  
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Utbildning och handledning till  
lekmannaövervakare 
Med tanke på att lekmannaövervakarna är en grupp med väldigt 
varierande bakgrund och att deras klienter har olika behov varierar 
också behovet av handledning och utbildning. I handboken för lek-
mannamedverkan beskrivs att lekmannaövervakaren bör erbjudas 
en introduktion med grundläggande information, längre övervakar-
utbildning för dem som fortsätter att ta uppdrag, tematräffar och 
handledning.  

Grundläggande information och utbildning 
Grundläggande information ska ges till alla lekmannaövervakare, 
antingen i grupp eller individuellt. Hälften av de kontor som ingår i 
studien ger den informationen individuellt, och hälften har utbild-
ning i grupp. De kontor som har grupputbildning håller den vanligt-
vis en eller ett par gånger per termin men ett av kontoren har intro-
duktionsutbildning varje månad.  
 Handläggarna kan se fördelar och nackdelar med båda metoderna. 
Fördelen med grupputbildning är att alla får samma ”kvalitetssäk-
rade” information. Flera lyfter dock fram att det är viktigt att ut-
bildningarna förbereds väl och att de inte bara innehåller generell 
information utan också länkar till deltagarnas individuella uppdrag. 
 Nackdelen är dels att de flesta kontor inte har resurser att hålla 
mer än en utbildning per termin, vilket innebär att lekmannaöverva-
karen ibland får vänta innan han eller hon kan få gå en utbildning, 
dels att grupputbildningen är mer resurskrävande. Ett annat pro-
blem är att det kan vara svårt att hitta en utbildning som passar alla 
eftersom lekmannaövervakarna har så olika bakgrunder.  

Längre utbildning bör utifrån behov erbjudas lekmannaövervakare 
som fortsätter att ta uppdrag för frivården. Utbildningen kan bedri-
vas i frivårdens regi eller i samarbete med till exempel Riksförbundet 
Frivilliga Samhällsarbetare (RFS). 
 Den bild handläggarna förmedlar är att längre övervakarutbild-
ningar är relativt ovanliga. Det är bara enstaka kontor som har haft 
sådana under de senaste åren. 

Fortbildning i form av tematräffar 
Övervakaren bör några gånger årligen ges möjlighet att delta i tema-
träffar (Kriminalvården 2006).  
 Samtliga kontor har tematräffar för lekmannaövervakarna då och 
då – vanligtvis en gång per termin. Uppslutningen på dessa träffar 
brukar vara god. I storstadsregionen upplever dock handläggarna att 
det ofta är samma personer som kommer på alla träffar, och man 
saknar sätt att nå de mindre engagerade övervakarna. På glesbygds-
kontoren har man i stället ofta problem med att det geografiska 
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upptagningsområdet är så stort att det blir svårt för dem som bor 
långt borta att delta.  

Handledning  
Övervakaren ska ha tillgång till handledning bland annat när det 
gäller hur kontakten med klienten ska hållas och genomföras, hante-
ring av situationer och problem, vägledning till andra resurser och 
gränsdragning. Handledning behöver inte ske i någon strukturerad 
förutbestämd form utan äger rum när behovet uppstår. Därför bör 
handläggarna vara lättillgängliga (under kontorstid) för lekmannaö-
vervakarna (Kriminalvården 2006). 
 De intervjuade handläggarna tycker överlag att de har för lite tid 
att ge lekmannaövervakarna det stöd och den handledning de behö-
ver. De önskar att de hade möjlighet att arbeta mer med detta än 
vad de gör i dag men med den tidsbrist som råder ligger deras fokus 
på klienterna.  

Kontrollen av lekmannaövervakarnas  
arbete 
Efter den inledande lämplighetsprövningen görs vanligtvis inga ytter-
ligare formella kontroller av övervakaren. Vissa kontor tar dock 
utdrag ur belastningsregistret för varje ny klient som lekmannaöver-
vakaren tar. Det vanligaste är i stället att handläggarna säkerställer 
att övervakningen fungerar genom samtal med övervakarna själva 
och med klienterna. En del brukar fråga de andra handläggarna om 
de hört något från sina klienter eller övervakare om personen i 
fråga. På mindre orter är den sociala kontrollen stark, och det 
kommer ofta fram bakvägen om lekmannaövervakaren inte sköter 
sig.  
 En övervakares lämplighet kan omprövas om han eller hon har 
misskött sig eller uppträtt olämpligt i samband med uppdrag, om 
personens levnadsomständigheter har förändrats negativt (t.ex. eget 
missbruk) eller om han eller hon misstänks eller döms för brott. Det 
vanligaste problemet handlar om brister i kontakten – att lekman-
naövervakaren inte hör av sig enligt överenskommelse eller är svår 
att få tag på. Gravare misskötsamhet från lekmannaövervakarens 
sida, som leder till entledigande, är dock relativt ovanligt.  
 De intervjuade handläggarna har några få exempel på lekmanna-
övervakare som själva har återfallit i missbruk eller begått brott. 
Någon gång har det hänt att lekmannaövervakaren och klienten 
inlett ett förhållande.  
  På vissa kontor gör handläggarna en notering i registret när de 
misstänker att övervakaren inte är lämplig men där det inte funnits 
tillräckliga skäl för att entlediga honom eller henne.  
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Handläggarens kontakt med lekmannaövervakarna 
I VSPn anges hur lekmannaövervakaren och handläggaren ska hålla 
kontakt. Hur konkret övervakningens planerade innehåll formuleras 
varierar från kontor till kontor. Man kan antingen välja att lägga 
ansvaret för att hålla kontakten på lekmannaövervakaren eller på 
handläggaren. I de fall lekmannaövervakaren har ansvaret för att 
hålla kontakten sköter han eller hon det oftast utan problem.  
 Några handläggare skulle vilja att det som beslutas om övervak-
ningen i VSPn skulle kunna utformas som ett avtal som underteck-
nas av såväl handläggare, lekmannaövervakare som klient så att 
fördelningen av uppgifter och ansvar blir ännu tydligare än i dag.  

Övervakarens kontrollerande roll 
Övervakaren har både en stödjande och en kontrollerande funktion. 
Handläggarna som intervjuats har en ganska god bild av vilket stöd 
övervakaren ger men har svårare att uttala sig om hur kontrollen 
fungerar. De känner inte att de har full insyn i detta och upplever att 
vissa övervakare kontrollerar mycket och andra lite. 
 Kontrollansvaret innebär att övervakaren är skyldig att rapportera 
till frivården om en klient missköter sig. Det är därför viktigt att 
lekmannaövervakarna vet vad som ska betraktas som misskötsam-
het. De flesta handläggare tror att lekmannaövervakarna har samma 
syn som de själva om vad som är misskötsamhet. Däremot är flera 
skeptiska till att övervakarna har den kompetens som krävs för att 
upptäcka all misskötsamhet – framför allt när det gäller missbruk.  
 

Om inte jag upptäcker om folk missbrukar hur ska lekman-
naövervakaren upptäcka? Vissa är ju påverkade hela tiden så 
man tror ju att det är normaltillståndet.  

 
Handläggarna upplever att en del lekmannaövervakare kan vara mer 
toleranta med klientens misskötsamhet än vad kriminalvården är. 
Till exempel verkar de ibland ha mer överseende med att klienten 
inte passar tider eller dyker upp när den ska.  
 

Vissa är inte så noga med kontaktfrekvensen. När det gått ett 
tag verkar de inte tycka att det är så viktigt längre. De gör en 
egen bedömning med att ja men vi hördes ju på telefon och vi 
hade ändå inget att prata om sist, och sen kanske inte de 
själva kan. Ibland verkar det som att de kan dra ut lite mer på 
tiden än vi vet om.  

 
Det är frivården som avgör vilka åtgärder som ska vidtas om klien-
ten missköter sig – enklare misskötsamhet brukar hanteras av fri-
vården, exempelvis genom att klienten kallas till ett extra möte, 
medan allvarligare misskötsamhet anmäls till övervakningsnämnden.  
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 Det finns även övervakare som ser mer allvarligt på misskötsamhet 
än handläggarna själva. Dessa övervakare vill att frivården ska agera 
mer kraftfullt på deras anmälningar och anmäla misskötsamheten 
till nämnden oftare än vad som sker.  
 En del av handläggarna är kluvna till hur hårt man ska trycka på 
den kontroll som lekmannaövervakaren ska utföra. De förklarar att 
en del av lekmannaövervakarnas styrka ligger i att de inte är myn-
dighetspersoner och i och med det kan de komma närmare klienten. 
En lekmannaövervakare träffar dessutom klienten oftare än en tjäns-
temannaövervakare, och därför blir kontrollen ändå bättre med en 
lekman än med en tjänsteman – om än mindre formell.  
 

De har mer insyn, mer förtroende. De träffas på neutral och 
trevlig mark. De kanske kan följa med till socialtjänsten. Vi 
kanske kan följa med dem några gånger men inte varje gång. 
[…] Ja, ibland är det bättre kontroll med en lekmannaöverva-
kare för de är så involverade.  

Övervakarnas stöd kan inte ersättas av  
frivården 
Så gott som alla handläggare som intervjuats tycker att det stöd som 
klienten kan få av lekmannaövervakaren är unikt – att det är ett 
stöd som de inte får av någon annan inom frivården.  

 
Vi är ändå myndighetspersoner. De gör det för att de är enga-
gerade. Det kan vi aldrig göra, det här personliga.  
 
Mycket får klienterna definitivt inte från oss, det finns inga 
möjligheter. Det finns inte tid och det är inte vår roll heller. 
Det bästa påverkansarbetet sker över en kopp kaffe. Och vi 
kommer inte dit för vi är alltid tjänstemän.  

 
Handläggarna tar också upp att ju fler personer som engagerar sig i 
klienten desto större är möjligheterna att påverka honom eller henne 
att avhålla sig från brott under övervakningstiden. Därför är lek-
mannaövervakaren en viktig extra resurs.  
 

Ju mer människor du kan engagera, krafter som du kan mobi-
lisera i ditt nätverk, desto större chans finns det. […] Jag tror 
man kan täta upp och täcka upp och få större påverkansge-
nomslag med lekmannaövervakare jämfört med tjänsteman-
naövervakare. 

 
Flera handläggare tar upp att lekmannaövervakare kan förhindra 
nya brott genom att klienten får lära känna en vanlig människa och 
se vilka det är som blir offer för deras gärningar. Några klienter har 
berättat för sina handläggare att de inte vill göra sin övervakare 



28 

 

besviken genom att begå nya brott. Men vilken betydelse övervaka-
ren har påverkas också av i vilket skede klienten befinner sig i. Om 
klienten vill förändra sitt liv har lekmannaövervakaren större möj-
ligheter att påverka.  
 

För förstagångarna absolut, där tror jag lekmannaövervakare 
är jätteviktiga. Och för de som varit hos oss länge och vill 
förändra, de som bestämt sig. För de som inte är färdiga – 
tveksamt. Men det kan också vara att etablera kontakt med 
nån som kan vara med ett par svängar tills dom blir en i den 
här gruppen som har bestämt sig, då finns personen med och 
kan påverka.  

 
Kanske ungdomar som förstagångsdömda som inte gjort så 
stora brott tänker jag, de ser vi ju nästan aldrig mer. Får man 
till det rätt tror jag faktiskt det, att lekmannaövervakaren på-
verkar. De som är gång på gång kriminella är lite svårare. 
Men det finns ju under där med. 

 
Den möjliga brottsförebyggande effekt som handläggarna tar upp 
avser dock främst själva övervakningsperioden. När det gäller lång-
siktiga effekter är handläggarna mer osäkra, delvis på grund av att 
de inte får någon systematisk återkoppling på hur det går för klien-
terna efter övervakningstidens slut. En del av handläggarna har dock 
exempel på klienter som långsiktigt lyckats bryta sina levnadsmöns-
ter och som sagt att deras lekmannaövervakare haft en roll i detta.  

Förbättringsförslag  
Handläggarnas förslag på förbättringar rör både lekmannaöverva-
karna och dem själva. Det som främst tas upp när det gäller förbätt-
ringar för lekmannaövervakarna är handledning, utbildning och 
ersättning. Förslagen till förbättringar för handläggarna avser främst 
tid och resurser.  

Mer tid för handledning och utbildning 
En del av handläggarna som arbetar på kontor där man inte har 
någon strukturerad introduktion skulle vilja att man införde det. De 
skulle vilja att utbildningen var obligatorisk och alltid gavs innan 
uppdraget påbörjas. De skulle också önska att utbudet av utbild-
ningar för lekmannaövervakare generellt var större. Om det var 
möjligt att få fler lekmannaövervakare att gå olika typer av utbild-
ningar tror handläggarna att kvaliteten på övervakningen skulle 
höjas.  
 När det gäller övervakarnas behov av löpande stöd och handled-
ning har handläggarna lite olika uppfattning. En del menar att mer 
handledning skulle innebära en tätare kontakt med övervakaren och 
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därmed ge mer insyn i hur övervakningen fungerar. De flesta skulle 
vilja ge övervakarna mer stöd i form av handledning men saknar i 
dag tid för det.  
 

Med tanke på det jobb de gör är det skrämmande egentligen 
så lite tid vi lägger på dem. De skulle säkert gärna träffas mer 
eller gå på utbildning, det hör vi hela tiden.  

 
Men det finns också handläggare som inte tycker att det behövs mer 
handledning. De anser att poängen med att förordna en lekmanna-
övervakare är att avlasta handläggaren, och det får inte ta mer tid 
att ha lekmannaövervakare än att sköta övervakningen själv. 
 

Om vi hade haft mer tid hade vi ändå valt mer tid för klien-
ten. När vi väl har tid för ärendet så vill jag veta hur lekman-
naövervakaren uppfattar att det går för klienten och inte hur 
det går för lekmannaövervakaren i det här uppdraget.  

Högre ersättning 
Det arbete som lekmannaövervakarna utför är i princip oavlönat, 
trots att frivården i hög grad lutar sig mot dem och har krav på hur 
de ska genomföra uppdraget. Några av tjänstemännen tror att de 
skulle vara mer bekväma med att ställa krav på lekmannaöver-
vakarna om dessa hade ett bättre arvode. 15 
 

Kan man sen höja ersättningen då kan man också be om mer. 
Vissa gör ju ett jättejobb och ibland kostar det dom mer än 
vad dom får in. 

Fokus på kvalitet i uppdragen i stället för kvantitet 
Många handläggare tycker att målet att ha en hög andel lekman-
naövervakare prioriteras framför målet att övervakningen ska fun-
gera bra. På ett kontor är andelen lekmannaövervakare till och med 
lönegrundande. En del av handläggarna känner sig så pass besvärade 
av måltalen att de drar sig för att konfrontera lekmannaövervakarna 
på grund av rädsla att förlora dem och därmed kanske inte nå upp 
till måltalen. Handläggarna skulle önska att de hade mer tid att se 
till att verksamheten håller hög kvalitet. Det tar tid att hitta bra och 
engagerade övervakare och att sedan matcha dem med rätt klient. 
Det tar också tid att löpande följa hur övervakningen fungerar. Om 
man som handläggare har alltför många lekmannaövervakningar är 
det svårt att hinna arbeta med frågorna som man skulle önska.  

                                                      
15 Klienterna tillfrågades dock inte om vad de har för syn på övervakarnas ersättning. 
Ett högt arvode skulle kunna påverka klienternas förtroende för lekmannaövervakarna 
negativt. Klienterna kan ha större förtroende för en person som engagerar sig ideellt än 
för någon som tjänar pengar på det (Svensson 1994).  
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Jag tycker att målen stör väldigt mycket, det finns ingen kvali-
tet i att sätta 50 procent. Jag upplever det som en stress, det 
är till viss del lönegrundande och då blir det inte bra för klien-
ten. Det blir för vår skull vi förordnar en lekmannaöverva-
kare. Det blir kvantitet i stället för kvalitet.  

 
På en del kontor är handläggarna specialiserade på olika frågor, till 
exempel personutredningar, samhällstjänst eller övervakning. Hand-
läggarna på de kontoren ser nackdelar med den modellen utifrån ett 
klientperspektiv eftersom de inte har kontakt med klienten i alla 
delarna av frivårdsinsatserna utan enbart de som gäller övervak-
ningen. De har svårare att få en helhetsbild av klienten än på övriga 
kontor. Dessa handläggare menar att om klienten dessutom har en 
lekmannaövervakare träffar de klienten ännu mer sällan och lär 
känna honom eller henne ännu mindre.  

Uppföljning och dokumentation 
Enligt kriminalvårdens riktlinjer ska så mycket som möjligt av inne-
hållet och utfallet av övervakningen dokumenteras i verkställighets-
planen (VSP). Därutöver ska daganteckningar (KLAS) föras. I dag-
anteckningarna ska kronologiska noteringar göras över vad som 
inträffat, till exempel vilka beslut som fattats och vilka möten som 
ägt rum.  Handläggarnas bild av dokumentationen överensstämmer 
dock inte helt med de riktlinjer som finns. Exempelvis tror några av 
handläggarna att fliken för övervakning i VSPn är stängd när en 
övervakare har förordnats, något som inte stämmer. Dessutom säger 
en del att de saknar system för löpande dokumentation. Andra tyck-
er att det nuvarande systemet (KLAS) är oöverskådligt och osmidigt.  
 Flera av handläggarna önskar sig ett välfungerande system för 
löpande dokumentation av övervakningen för att bättre kunna följa 
upp hur verksamheten fungerar – inte bara i varje enskilt fall utan 
även som helhet. 
 En del av kontoren har redan i dag egna sådana dokument och är 
överens om att det varit bra. De tror dock att det skulle vara bra 
med en mer formaliserad variant. Däremot påpekar de att det inte 
alltid finns behov av ett sådant dokument så det behöver inte vara 
obligatoriskt. Det är viktigt att detta inte bara blir ytterligare ett 
krav på dokumentation. 
 Ett förslag är att kriminalvårdsinspektörerna får i uppgift att följa 
upp varje lekmannaövervakning med en enkät till handläggaren och 
övervakaren där frågor ställs om hur övervakningen fungerat. Fri-
vården skulle på så sätt få mer överblick i vad som fungerar bra och 
vad som fungerar mindre bra.  

Möjliggör ökad professionalisering av vissa lekmannaövervakare 
En del handläggare föreslår att man inför nivåer av lekmannaöver-
vakare. Övervakare som har klienter med tyngre problematik skulle 
då få särskild utbildning och högre ersättning.  
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En kan jobba kanske bara med ungdomar eller relationsvåld. 
Mer utbildningstillfällen. Ha folk som är trygga på vissa plan 
som kan prata med klienten, att de får tillräckligt med hand-
ledning, t.ex. sexualbrott. Handledning och stöd för att kunna 
klara av det.  

Inga önskemål om att övervakarna får en mer 
kontrollerande roll 
Handläggarna är överens om att övervakarna inte bör få en mer 
kontrollerande roll än i dag. Det skulle påverka uppdragen negativt. 
Förtroendet mellan klient och övervakare skulle skadas. Om en så-
dan förändring skulle genomföras skulle lekmannauppdraget behöva 
göras om från grunden och kräva högre arvode och mer utbildning. 
Klienter som behöver extra kontroll borde i stället kunna få inten-
sivövervakning som komplement till lekmannaövervakning.  
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Lekmannaövervakarna och 
deras syn på uppdraget 
I detta kapitel beskrivs lekmannaövervakarnas erfarenheter och syn 
på sitt uppdrag. Kapitlet inleds med en redogörelse för vad som 
utmärker övervakarna som helhet. Beskrivningen bygger främst på 
enkätsvaren från 1 201 lekmannaövervakare, men även på vad som 
framkommit i intervjuer. 

Övervakarna som grupp 
En lekmannaövervakare är ofta en något äldre person (medianålder 
49 år) som arbetar med människor. En stor del av dem är mellan 50 
och 60 år, medan få är under 30 år. Det är alltså i huvudsak en 
grupp med lite längre livserfarenhet. 
 Det är något vanligare med manliga än kvinnliga övervakare – 57 
procent är män och 43 procent är kvinnor. Det torde hänga samman 
med att nio av tio klienter är män; när de föreslår en bekant som 
övervakare väljer de ofta en person av samma kön. 
 Det vanligaste är att lekmannaövervakare arbetar inom vård, om-
sorg eller utbildning, det vill säga yrken där de socialt samspelar 
med klienter, omsorgstagare eller elever. Runt en tredjedel arbetar 
inom sociala eller vårdande yrken. Här dominerar personer som 
arbetar inom socialtjänsten, kriminalvården eller på behandlingsin-
stitutioner. En knapp fjärdedel är icke yrkesverksamma – denna 
grupp utgörs framför allt av pensionärer men även studenter, arbets-
lösa och sjukskrivna.  
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   Det finns också ganska många som inte har ett socialt yrke. I den 
gruppen dominerar män med så kallade ”blue collar”-yrken. Det rör 
sig till exempel om byggnadsarbetare, verkstadsarbetare och buss- 
och taxichaufförer. Andra yrken som finns representerade är till 
exempel verksamhetsutvecklare, arkitekter och butiksbiträden. 
Lekmannaövervakarna i denna grupp har i större utsträckning än 
övriga en relation till klienten sedan tidigare.   
 Totalt sett är utbildningsnivån bland övervakarna representativ för 
befolkningen i sin helhet. Närmare 60 procent har endast grund-
skola eller gymnasium som högsta utbildning, medan knappt 40 
procent har någon form av högre utbildning. 
 I enkäten till lekmannaövervakarna ingick en fråga om huruvida 
övervakaren hade tidigare erfarenheter av eget missbruk eller krimi-
nalitet16. Nästan 20 procent svarade att de hade någon sådan erfa-
renhet; runt fem procent angav att de tidigare dömts och lika många 
att de hade missbrukat. Närmare tio procent angav att de hade erfa-
renheter av båda slag17.  

Majoriteten har haft tidigare uppdrag  
Många av dem som är lekmannaövervakare har haft fler än ett upp-
drag. Drygt 60 procent av de 1 200 som svarade på enkäten har haft 
två eller fler uppdrag. Så mycket som en tredjedel har haft fem eller 
fler uppdrag. Det vanligaste är att man har ett uppdrag i taget, men 
drygt en fjärdedel av de svarande hade vid tiden för undersökningen 
mer än ett uppdrag.  

Klienten är ofta en bekant till övervakaren  
Det vanligaste är att lekmannaövervakaren förordnas på förslag från 
klienten; detta gäller för nästan två tredjedelar av de svarande lek-
mannaövervakarna. Övriga övervakare hämtas från frivårdens regis-
ter.  
 De övervakare som föreslagits av klienten kan delas upp i två näs-
tan lika stora grupper. Den ena utgörs av övervakare som känner 
klienten som vän eller bekant sedan tidigare, exempelvis granne eller 
släkting. Den andra gruppen – som är något mindre – består av per-
soner som har en relation till klienten som inte är lika personlig. 
Övervakaren kan exempelvis ha varit klientens lärare eller ha träffat 
honom eller henne som behandlare inom missbruksvården. 

                                                      
16 Frivårdens riktlinjer anvisar att personer med dokumenterat missbruk bör ha levt 
drogfritt under minst tre år innan de förordnas som lekmannaövervakare. För personer 
som dömts för brott finns olika riktlinjer beroende på vilken påföljd personen haft.  
17 Det kan finnas skäl att anta att detta är en minimisiffra eftersom alla kanske inte vill 
tillstå att de har en sådan bakgrund. 
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Övervakarna tycker oftast att de får passande klienter 
Om en klient inte har ett eget förslag på lekmannaövervakare ska 
handläggaren försöka hitta en person som passar ihop med klienten 
– exempelvis söker man efter gemensamma intressen. Majoriteten – 
men inte alla – av de lekmannaövervakare som inte känner sin klient 
sedan tidigare uppfattar att de valts ut för att de passar ihop med 
klienten.18 
 

Jag har själv en missbrukarbakgrund, det är 7,5 år sedan jag 
blev nykter om jag säger. Jag har haft ett liknande liv som 
dom har, så jag förstår och kan sätta mig in i det. Så jag har 
mest missbrukare som har gjort något kriminellt.  

 
Andelen övervakare som anser att deras relation med klienten har 
varit bra eller mycket bra är något högre bland dem som upplever 
att frivården har matchat dem med en klient än bland dem som inte 
upplever det.19 De flesta av de intervjuade övervakarna som inte 
anser att handläggaren matchat dem med en klient tycker dock att 
det fungerat bra ändå.  

Utbildning och introduktion till uppdraget 
Att vara övervakare är inget enkelt uppdrag. Det innebär att försöka 
hjälpa en person som typmässigt har en rad olika problem och en 
stor risk att återfalla i brott. I det arbetet ska två uppgifter förenas 
som inte alltid är så enkla att kombinera – stöd och kontroll. Mot 
den bakgrunden är det angeläget att övervakaren är så väl förberedd 
för sitt uppdrag som möjligt.  

Majoriteten fick bara en kort introduktion – men de 
flesta tycker att det räckte 
En fråga i enkäten till lekmannaövervakare rör i vad mån övervaka-
ren hade fått introduktion och utbildning innan han eller hon tog 
sitt första uppdrag. Svaren visar att de allra flesta inte hade fått nå-
gon mer strukturerad introduktionsutbildning: så var fallet för tre 
fjärdedelar av övervakarna. I svaren fyllde således 70 procent i al-
ternativet att de fått en ”kortfattad allmän introduktion av handläg-
garen” medan fem procent fyllde i att de varken fått introduktion 
eller utbildning. De flesta övriga hade gått en introduktionsutbild-
ning med information om kriminalvården. Men det fanns också de 

                                                      
18 63 procent svarar ja på frågan om de upplever att frivården matchat dem med klien-
ten, 16 procent svarar nej, resterande 21 procent har inte besvarat frågan.  
19 Andelen som svarar att deras relation med klienten är bra eller mycket bra är 
94 procent för dem som anser att de blivit matchade och 76 procent för dem som inte 
upplever att handläggarna matchat dem med klienten. Motsvarande andel för dem som 
varit förslag från klienten är 85 procent. 
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som angav att de inte behövde någon utbildning eftersom de arbetat 
inom kriminalvården, eller som beskrev annan information eller 
utbildning de fått. 
 Även om introduktionen inte tycks ha varit särskilt omfattande, 
anser de flesta – 80 procent – att den var tillräcklig. Övervakare med 
ett icke-socialt yrke saknade information i något större utsträckning 
än de med ett socialt yrke. De hade velat få veta mer om vad det 
innebär att vara övervakare.   
 

Frivården borde tydligare informera om vad man som lek-
mannaövervakare får och inte får göra och vilken roll man 
har som övervakare. 

 
 Lika många (80 %) tycker att frivården har varit tydlig eller 
ganska tydlig med vad det innebär att vara övervakare och vad fri-
vården förväntar sig av dem. Flera av de intervjuade övervakarna 
säger att de trots att de anser att det finns brister i introduktionen 
fått väldigt bra stöd av frivården och sin handläggare. I stället för en 
regelrätt utbildning har de frågat handläggaren allteftersom proble-
men uppstått.  
 

Jag har haft väldigt god relation med min frivårdsinspektör. 
Hon lärde mig väldigt mycket. Hon förberedde mig på det 
mesta som i stort sett aldrig hände. 
 
Jag pratade innan med en ifrån frivården men man kanske 
skulle haft lite utbildning. Men jag tycker att det har gått bra 
ändå. Man har ju stöd ifrån dom på frivården hela tiden och 
jag brukar ringa om det är något.  

Hälften har senare erbjudits utbildning – främst i form 
av tematräffar 
Hälften av övervakarna har senare under övervakningen erbjudits 
någon form av utbildning med anledning av sitt uppdrag. Det van-
ligaste är att man bjudits in till tematräffar med andra övervakare – 
drygt 40 procent har erbjudits det. En dryg tiondel har erbjudits 
någon annan form av fördjupad utbildning. 
 Ungefär hälften av dem som erbjudits träffar eller annan utbild-
ning har deltagit.  

Uppdragets innehåll 
I förordningen om verkställighet för frivårdspåföljder (1998:642) 
anges att övervakaren regelbundet ska sammanträffa med den 
dömde. Vad detta innebär i praktiken beror på hur återfallsbenägen 
klienten är och om klienten deltar i kriminalvårdens programverk-
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samhet eller dylikt20. Vanligtvis är målsättningen att klienten och 
övervakaren ska ses varannan vecka men var tredje vecka kan också 
accepteras.  
 I enkäten anger 85 procent av övervakarna att de träffar sina kli-
enter minst var tredje vecka21. En fjärdedel svarar att de träffar sina 
klienter varje vecka eller oftare.   
 Övervakare som har en tidigare relation till klienten har en tätare 
kontakt med klienten än de som inte känner varandra sedan tidi-
gare. Däremot är det inga större skillnader i hur ofta man träffar 
klienten när man ser till sysselsättning eller till hur länge man varit 
lekmannaövervakare. 22 Att en övervakare har flera uppdrag gör inte 
att han eller hon träffar klienten mindre ofta – i materialet är förhål-
landet snarare det motsatta: ju fler klienter en övervakare har desto 
oftare träffar de varje klient.   
 

Fika med samtal vanligaste mötesformen 
Brå ställde också frågor om vad övervakaren och klienten brukar 
göra när de träffas. Det var både en flervalsfråga och en öppen 
fråga. Flervalsfrågan handlade om i vad mån träffarna brukade in-
rymma fika, promenader eller dylikt, praktisk hjälp eller fritidsakti-
viteter. Att fika och promenera var det absolut vanligaste. 

Tabell 1. Lekmannaövervakarnas och klienternas aktiviteter när de 
ses.  

 
I linje med svaren på flervalsfrågan framgår det i den öppna frågan 
att det dominerande inslaget i kontakten mellan övervakarna och 
deras klienter är samtal. En del lekmannaövervakare formulerar det 
som ett mer ”instrumentellt” samtal av coachande eller problemfo-
kuserad karaktär, till exempel: ”ha samtal motiverande och stöd-
jande”, ”samtal KBT-inriktat”, ”terapiinriktade samtal”, ”samtal 
kring drogfrihet” och ”samtal om att inte begå brott igen”. Andra 
formulerar sig mer som en medmänniska: ”pratar om framtiden och 
annat som rör livet” och ”pratar om det som är viktigt för klienten 
om hans mående”. Slutligen finns det de som lyfter fram mer kon-
kreta aspekter när de beskriver samtalen: ”Gå igenom, diskutera 
klientens situation, boende, ekonomi, fika”. 

                                                      
20 Hög risk för återfall leder till tätare träffar medan deltagande i programverksamhet 
kan leda till glesare. 
21 Runt en tiondel har fyllt i alternativet att de träffar klienten en gång per månad eller 
mer sällan. Fem procent har inte besvarat frågan.  
22 Mindre än fem procentenheters skillnad. 

Aktivitet Andel % 
Fikar/promenerar 76 
Ger praktisk hjälp 32 
Utövar fritidsaktivitet 12 
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 De övervakare som anger att de ger praktisk hjälp till klienten tar 
till exempel upp att de följer med på AA/NA-möten och på möten 
med myndigheter eller att de hjälper klienten att försöka få tag på en 
bostad eller ett arbete.   
 De fritidsaktiviteter som en del övervakare gör tillsammans med 
klienten är av vitt skilda slag. Flera nämner att de brukar fiska, 
andra går på hockey och fotboll eller på bio. En del övervakare är 
bekanta med klienten familjevis och bjuder hem honom eller henne 
på middag. 

Klienterna bedöms ha omfattande stödbehov 
En central förutsättning för innehållet i övervakarnas uppdrag och 
stöd är vilka behov klienten har. I enkäten tillfrågades övervakarna 
om vad klienten behövde hjälp med, uppdelat på olika områden. 
Övervakarna tillfrågades också i vilken utsträckning de trodde att de 
gav klienterna ganska mycket eller mycket stöd på dessa områden. 
Av tabellen framgår de behov som lekmannaövervakaren uppfattar 
att klienten har och i vilken omfattning klienten, enligt lekmannaö-
vervakarna, får stöd av övervakaren i respektive område.  

Tabell 2. Lekmannaövervakarnas bedömning av klienternas behov 
samt andelen klienter som övervakarna anser fått stöd av dem. 

 
Övervakarnas bild av klienternas hjälpbehov ligger i linje med vad 
som framkommit i tidigare studier av klientgruppens psykosociala 
situation. Det är en grupp med omfattande problem.  
 Drygt hälften av klienterna uppfattas ha missbruksproblem. Det 
vanligaste är att klienten har narkotikaproblem, inte sällan i kombi-
nation med alkoholproblem. En stor del av klienterna bedöms också 

Område Andel klienter med 
behov 

Andel löv som gett 
stöd till klienterna 
efter deras behov 

   
Områden där fler än två tredjedelar av de behövande får stöd 

Någon att prata med 72 86 

Missbruk 51 79 

Myndighetskontakter 42 70 

Psykisk hälsa 40 68 

Områden där färre än två tredjedelar av de behövande får stöd 

Arbete eller utbildning 37 57 

Bostad 31 50 

Ekonomi 25 44 

Fritidsaktiviteter 19 52 

Fysisk hälsa 18 60 
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ha behov som rör den psykiska hälsan. Klienternas situation när det 
gäller arbete, bostad och ekonomi beskrivs som problematisk av 
mellan en fjärdedel och en tredjedel av lekmannaövervakarna. Det 
som absolut flest klienter bedöms behöva är någon att prata med. 
 I de flesta fall där klienten har missbruksproblem uppfattar över-
vakaren att han eller hon ger klienten mycket stöd för att upphöra 
att missbruka. När det gäller behov relaterade till klientens psykiska 
hälsa är övervakaren något mindre behjälplig – övervakarna upple-
ver att drygt två tredjedelar av dem med behov relaterade till den 
psykiska hälsan får stöd. Stöd till klienten när det gäller arbete, bo-
stad och ekonomi ges enligt övervakarna i mindre utsträckning. Det 
kan hänga samman med att övervakarna i mindre grad ser det som 
sin uppgift och inte heller har tillgång till de resurser som krävs. Det 
vanligaste behovet – att ha någon att prata med – upplever hela 86 
procent av övervakarna att de tillgodoser.  
 I intervjuerna framkommer att många av klienterna behöver både 
praktiskt och känslomässigt stöd men att lekmannaövervakarna 
framför allt hjälper till med det känslomässiga. Det kan handla om 
att ha någon att prata med rent allmänt eller att vara stöd i exem-
pelvis en skilsmässa.  
 

Känslomässigt tror jag nog. För att det är inte mycket prak-
tiskt som jag har gjort för henne, jag har försökt men det blir 
inget av. […] Nån som finns och nån som bryr sig.  

 
Han har kunnat ringa ibland sent och på natten när han har 
mått dåligt. Och han säger själv att i de här samtalen så har 
det lagt sig och han har återfått ett lugn. Den här panikånges-
ten har släppt och så vidare. Så han har tillgång till mig om 
han får såna ångestattacker. 

Övervakarna mer stödjare än kontrollanter 
Förutom att ge stöd är övervakarens uppgift att kontrollera att kli-
enten sköter sig. Övervakarna fick frågor om hur de såg på sin stöd-
jande respektive kontrollerande funktion i relation till klienten.23  
Svaren visar att i stort sett alla uppfattar att deras roll är att vara en 
”stödjande medmänniska och vän” medan drygt hälften helt eller 
delvis anser att de har en kontrollerande funktion. Endast 15 pro-
cent helt håller med om att de har en kontrollerande funktion. 

                                                      
23 Frågorna löd ” I vilken grad instämmer du i följande påstående: Min roll som lekman-
naövervakare gentemot klienten har varit att ha en kontrollerande funktion” respektive ” I 
vilken grad instämmer du i följande påstående: Min roll som lekmannaövervakare 
gentemot klienten har varit att vara en stödjande medmänniska och vän.” Fem svarsal-
ternativ var möjliga, från ”instämmer helt och hållet” till ”tar helt avstånd från”. 
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Tabell 3. Andel lekmannaövervakare med olika syn på om de har en 
stödjande respektive kontrollerande roll som övervakare.  

 

Övervakarnas kontrollerande funktion 
När det gäller den kontrollerande funktionen ställdes en följdfråga 
om ifall övervakaren tyckt att det varit problematiskt att ha denna 
roll gentemot klienten. De allra flesta tyckte inte det. Tre fjärdedelar 
svarade att det inte varit något problem och en tiondel att det varit 
ganska oproblematiskt. Endast två procent svarade att det innebar 
ganska stora eller stora problem. Att en så stor andel svarar att det 
inte varit något problem är intressant med hänsyn till att bara runt 
hälften uppfattar att de har en kontrollerande roll. Det tyder på att 
frivården i praktiken inte ställer särskilt höga krav på övervakarna 
när det gäller att kontrollera klienten.    
 Lekmannaövervakarna tillfrågades om hur de ställer sig till att ha 
ett större kontrollansvar än de har i dag. Ett ytterligare kontrollan-
svar skulle till exempel innebära ökad rapportering till frivården och 
större krav på insyn i klientens liv. Svaret kan tolkas som ett nja. 
Svarsalternativen fördelade sig enligt följande. 

Tabell 4. Lekmannaövervakares syn på ett ökat kontrollansvar.   

Var tredje klient sägs ha misskött sig under den 
dittillsvarande övervakningstiden   
Övervakaren är skyldig att snarast rapportera till frivården om kli-
enten missköter sig och till exempel inte kommer på avtalade möten 
eller missbrukar narkotika.  
 Att misskötsamhet inte är helt ovanligt framgår av övervakarnas 
svar på frågan ”Har det varit några problem med klientens beteende 
under övervakningsperioden, till exempel att han/hon inte kommit 
när ni ska ses, narkotikabruk etc.?”. Drygt en tredjedel svarar ja 
(38 %). Svarsalternativen var: inte dykt på möten eller inte hört av 
sig på överenskommen tid, missbrukat narkotika eller alkohol eller 
begått brott.  

Funktion Kontrollerande Stödjande 

Instämmer helt   15  64 
Instämmer delvis   42  27 
Varken instämmer eller inte   18    2 
Tar delvis avstånd från   10  0,5 
Tar helt avstånd från     7  0,5 
Ej svar     8     6 
Summa 100 100 

Svar på frågan: Kan du tänka dig ett ökat kontrollansvar? Andel (%) 
Nej   24 
Ja   28 
Ja, men inte i någon större utsträckning   33 
Vet ej     8 
Ej svar     7 
Summa 100 
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Tabell 5. Andel lekmannaövervakare vars klienter misskött övervak-
ningen på olika sätt.  

 
Det som oftast förekommer är att klienterna inte dyker upp på mö-
ten, och det vanligaste är då att de har misskött sig i det avseendet 
en till tre gånger. Nästan lika vanligt är att övervakaren märkt att 
klienten missbrukat. Endast tio procent har, såvitt övervakaren kän-
ner till, begått brott under övervakningstiden.24  
 Något som kan belysa hur lekmannaövervakarna ser på sin kon-
trollfunktion är i vad mån de anmäler när de upptäckt misskötsam-
het. Det visar sig att majoriteten av den upptäckta misskötsamheten 
anmäls. Tre fjärdedelar av övervakarna, vars klienter misskött sig, 
anger att de i samtliga fall har anmält misskötsamheten till frivår-
den. Det är 19 procent som har anmält en del av fallen och återsto-
den har antingen avstått från att besvara frågan eller svarat nej 
(5 %). Några anger att de inte anmäler all misskötsamhet till frivår-
den utan att det beror på situationen. 
 

Nej det är inte alltid jag anmäler. Jag har varit för snäll i det 
läget. Först när dom inte hör av sig på ett antal veckor har jag 
ställt dom mot väggen och sagt att det är ditt ansvar och om 
du inte sköter dig så måste jag anmäla det till frivården. Vissa 
har det fungerat bra med och andra har det fungerat sämre 
med.  

 
Frågan följdes upp med en fråga om övervakarna upplevde att fri-
vården agerat på deras anmälningar. Drygt hälften (54 %) svarade 
att frivården agerat i samtliga fall. En fjärdedel (24 %) svarade i de 
flesta eller en del av fallen. Sju procent har inte märkt att frivården 
agerat över huvud taget. Vissa av de intervjuade övervakarna tycker 
att frivårdens agerande på anmälningar är bristfälligt. De upplever 
inte att ärendena brukar gå vidare till nämnden och märker inte 
någon annan reaktion från frivårdens sida gentemot klienten. Andra 
tycker att handläggarna brukar följa upp anmälningar – oftast ge-
nom extra möte eller samtal med klienten och ibland genom att de 
anmäler klienten till övervakningsnämnden. Av svaren kan man 
utläsa att det är viktigt för övervakarna att känna att deras anmäl-
ningar får konsekvenser.  

 
Det har fungerat väldigt bra. Jag har ringt in och sagt att nu 
har inte X hört av sig på fem veckor och så berättar jag hur 
det varit de sista gångerna vi träffats. Ofta har det tagit en 
timme så har klienten ringt mig och bett om ursäkt och så 

                                                      
24 Här bör man också ha i minnet att frågorna ställs när övervakningen pågått 6–12 
månader eller mer. Övervakningstiden är alltså inte slut i samtliga fall. 

Område Andel klienter med problemet % 
Inte dykt/hört av sig 24 
Missbrukat 18 
Begått brott 10 
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bokar man in en tid man ska träffas. […] Handläggaren tar 
tag i det med en gång.  

Ganska realistisk syn på risken för återfall  
Av kriminalstatistiken framgår att knappt 60 procent av dem som 
döms till skyddstillsyn återfaller inom tre år. För ett år är andelen 
som återfaller omkring 40 procent. Motsvarande information för 
dem som är villkorligt frigivna med övervakning finns inte. Denna 
statistik kan ställas i relation till lekmannaövervakarnas egen syn på 
om klienten kommer att återfalla.25 Den bild som framträder från 
enkätsvaren är att lekmannaövervakarna är ganska realistiska i sin 
bedömning.  Det är inte mer än drygt hälften som bedömer att det är 
osannolikt eller ganska osannolikt att klienten kommer att återfalla. 
Övriga är mer osäkra eller ser det som sannolikt.  

Tabell 6. Lekmannaövervakarnas bedömning av sannolikheten för 
att klienten kommer att återfalla i brott.  

 
I en tidigare studie från Brå (2010) framkom också att nästan en 
tredjedel av klienterna lagfördes på nytt under övervakningsåret. 
Denna information gäller dock endast personer dömda till skydds-
tillsyn och samtliga som står under övervakning – alltså både med 
lekmanna- och tjänstemannaövervakare. Utifrån statistiken är över-
vakarnas bild ganska realistisk.  

Övervakarna tror att de har betydelse för att motverka 
återfall  
Det finns inga kontrollgruppsstudier som belyser om lekmannaöver-
vakarna påverkar klienternas risk för att återfalla i brott – vi vet 
alltså inte om andelen som återfaller skulle vara högre om klienterna 
inte haft en lekmannaövervakare. En majoritet av lekmannaöverva-
karna själva – närmare 60 procent – upplever dock att de haft en 
ganska stor eller stor betydelse för klientens motivation att avhålla 
sig från att begå fler brott. 
 Lekmannaövervakarna ser generellt sin påverkan på klienten som 
framför allt kortsiktig – alltså att de har betydelse för klienten fram-
för allt under själva övervakningstiden. De har svårare att se en 
längre effekt av övervakningen men några betonar att om man kan 
få klienten att sköta sig under övervakningsperioden så är det större 
                                                      
25 Frågan var formulerad ”Hur sannolikt tror du att det är att klienten kommer att begå 
fler brott i framtiden?” och skiljde inte mellan återfall under och efter övervakningstiden.  

Hur sannolikt är det att klienten återfaller i framtiden? Andel (%) 
Inte sannolikt eller ganska osannolikt    54 
Varken sannolikt eller osannolikt   22 
Ganska eller mycket sannolikt   17 
Ej svar     7 
Summa 100 



42 

 

chans att denne klarar av att avhålla sig från brott och missbruk 
även framöver. De flesta tror dock att möjligheten till förändring för 
klienten till största del beror på hur angelägen han eller hon själv är 
att förändra sitt liv.  

Förbättringsförslag 
I enkäten ingick en öppen fråga om vad man tycker skulle kunna 
förbättras i frivårdens arbete. Nära 600 av övervakarna (60 %) ger 
förslag på vad som skulle kunna göras bättre. De förbättringsområ-
den som framkommer är relaterade till  
 

• utbildning 
• frivårdens löpande arbete och handledning 
• ersättning. 

 
Det var ungefär lika många som hade synpunkter på vart och ett av 
dessa tre områden26. Därutöver var det ett hundratal personer som 
bara hade positiva saker att säga om frivården.  

Mer utbildning om missbruk och motivationsarbete 
Många skulle vilja få mer utbildning, både i samband med första 
uppdraget och senare. De skulle också vilja få tillfälle att utbyta 
erfarenheter med andra övervakare vid olika typer av träffar.  
 De som hade velat få mer information när de fick sitt första upp-
drag hade främst önskat att få veta mer om vad det innebär att vara 
lekmannaövervakare. En hel del av dem hade också velat få veta mer 
om kriminalvårdens verksamhet. I intervjuerna ger deltagarna ex-
empel på vad de tycker bör ingå i en introduktionsutbildning. De 
nämner information om hur man ska hantera olika situationer, sam-
talsteknik, meningen med lekmannaövervakning samt frivårdens 
verksamhet. Någon påpekar också att detta bör ske i diskussions-
form snarare än som en föreläsning. Även i den öppna frågan senare 
i enkäten – om vad som kan förbättras i frivårdens arbete med över-
vakarna – framgår att en del av övervakarna önskar mer introduk-
tion, utbildning och träffar. Över 150 personer hade synpunkter på 
utbildningsområdet.27  
 En hel del önskar sig också mer utbildning kring klienternas pro-
blematik. Det vanligaste är önskemål om (mer) utbildningar om 
missbruk och motivationsarbete. Därutöver fanns en rad olika öns-
kemål, bland annat om kriminalitet, psykiska sjukdomar eller funk-
tionshinder, adhd, hur socialtjänsten fungerar och samtalsmetodik. 
                                                      
26 Det var runt 150 svarande som hade synpunkter på repektive område.  
27 Det är viktigt att framhålla att detta inte kan tolkas som att övriga lekmannaövervakare 
inte önskade mer information, utbildning och erfarenhetsutbyte. De svarande valde 
nästan uteslutande endast ett område som de koncentrerade sina synpunkter på. Då 
kom inte eventuella synpunkter på andra frågor med.  
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Jag och min handläggare har bollat det här lite och jag har 
fått fungera som en konfrontatör för att pusha en klient mot 
att bli aktiv och se sitt eget missbruk. Då har jag känt att jag 
skulle kunna behöva lite mer utbildning. Jag känner mig lite 
dålig på det. 
 
Jag är inte utbildad i krishantering och min klient skulle begå 
självmord. Jag var inte i närheten utan försökte lösa det via 
telefon med larmtjänst och så, det visade sig att han bara ville 
prata med mig och inte med polis. Och då känner man ju att 
ok jag kan gå in och prata med honom men det känns ändå 
att jag skulle vilja veta mer om det. 

Önskningar om ändringar i frivårdens löpande arbete  
Många av lekmannaövervakarna har synpunkter på hur det löpande 
samarbetet med frivården fungerar. Över 150 personer tog upp en 
rad olika frågor: allt från kontakten med handläggaren till önsk-
ningar om fika vid trepartsmöten. 

Mer kontakt med frivården – mer feed back 
I kriminalvårdens handbok för lekmannamedverkan anges att hand-
läggaren ska ge övervakaren stöd och uppmuntran. Fyra av fem 
övervakare tycker också att de får tillräckligt stöd från handlägga-
ren. Trots detta uttrycker många lekmannaövervakare att de skulle 
vilja ha mer kontakt.  
 

Handläggaren är en nyckelperson i kedjan. En aktiv handläg-
gare hjälper lekmannaövervakaren att göra ett bra jobb, mot-
satsen sabbar. 

 
En del specificerar vad de vill få ut av en sådan ökad kontakt. Det 
som då nämns är att i större utsträckning ”dra in” lekmannaöverva-
karen i arbetet med klienten genom mer information om klientens 
bakgrund, mer diskussioner om målsättning och mer gemensam 
planering av insatser. Flera av deltagarna har en önskan om bättre 
kommunikation mellan dem, frivården och klienten. Man skulle 
gärna öka antalet trepartsmöten.  
 

En sak som sammanfattar det mesta som vi har pratat om är 
kommunikation. Kommunikation mot lekmannaövervakaren 
och kommunikation från frivården till klienten. Jag tycker att 
det är det absolut viktigaste. Och kanske tid också. Att man 
spenderar mer tid ihop, åt båda hållen, både frivården och 
klienten. 

 
Flera efterfrågar också en mer löpande kontroll från frivårdens sida 
av hur övervakningen fungerar och vill ha mer feed back och in-



44 

 

tresse från frivården även när övervakningen fungerar bra (även om 
någon påtalar att hon är medveten om handläggarnas brist på tid). 
 

Jag skulle inte ha något emot att höras oftare för då får jag 
reda på om jag gör rätt eller fel med min klient. […] ibland 
kan det vara skönt att de visar intresse och hör av sig till mig 
och frågar hur det går och så så att man känner att man är 
behövd också. Går det för lång tid känns det som att det är 
ingen som bryr sig för hur det går för mig och klienten. Då 
finns det en risk att man gör ett dåligt jobb och tappar in-
tresse och slutar. 

 
Flera nämner problem med hög personalomsättning inom frivården. 
Arbetet som lekmannaövervakare försvåras när ens kontaktperson 
inom frivården byts ut gång på gång. Lekmannaövervakare som har 
klienter med flera olika handläggare säger att de hellre skulle vilja ha 
kontakt bara med en handläggare.  
 I handboken står också att handläggaren ska vara tillgänglig för 
övervakaren. Några tar upp att de önskar att frivården kunde vara 
mer tillgänglig både under och efter kontorstid, till exempel genom 
en jourtelefon på kvällar och helger. Andra påpekar att möten inte 
borde läggas under övervakarens och klientens arbetstid. 
 Vissa säger att det kan vara svårt att få tag på handläggarna. 
 

En del har nästan alltid telefoner avstängda eller kan ej nås 
och sådär […] Jag hör ju att klienterna ibland har försökt nå 
dom i flera dar och det går inte.  

 

Frivården borde både stödja och kontrollera klienterna mer 
Ett block av synpunkter rör frivårdens arbete med klienten. Ande-
meningen i dessa är att frivården inte tar en tillräckligt aktiv del i 
arbetet med klienterna. En hel del tycker till exempel att frivården 
borde kunna ge mer hjälp till klienterna bland annat i fråga om ar-
bete, bostad och myndighetskontakter. 
 Det finns också övervakare som efterfrågar mer kontroll av klien-
terna från frivårdens sida och som menar att handläggarna bör ha 
tätare kontakt med klienterna. 
 

Upplever det som att frivården använder lekmannaövervakare 
inte som komplement utan som i stället för kontakt med fri-
vårdsinspektören. Det är viktigt att det just är ett komple-
ment. 
 
Mer uppbackning från frivårdshandläggaren när klienten inte 
fullföljer sitt kontrakt. Det är trots allt ett straff som ska av-
tjänas. 
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Högre ersättning 
Det tredje området som många tar upp är att ersättningen borde 
höjas. Det gäller både ersättningen för det arbete som övervakaren 
lägger ner och ersättning för olika typer av utlägg, som kostnader 
för resor till möten. Flera tar också upp att de skulle vilja få utökad 
ersättning för aktiviteter med klienten. 
 

På tok för dåligt betalt för det ansvar man har. 
 
Snabbare och lättare att få pengar. Man får inte så mycket för 
att vara lekmannaövervakare och jag har inte alltid möjlighet 
att ta av mina egna pengar. Jag ska ju egentligen inte behöva 
göra det.  

Professionalisering 
Ett annat förbättringsförslag som flera intervjupersoner lämnar är en 
professionalisering av lekmannauppdraget med färre men mer kom-
petenta övervakare – som också skulle kunna ta sig an klienter med 
allvarligare problem. Detta skulle vara sammankopplat med en 
högre ersättning. Någon föreslår, på samma sätt som handläggarna, 
att det skulle kunna finnas flera nivåer av lekmannaövervakare.  
 

Jag hade önskat att det fanns flera nivåer inom det här, jag 
skulle gärna vilja utveckla mig inom det.  

En hel del är uteslutande positiva till frivården 
Ett hundratal av lekmannaövervakarna som valt att svara på frågan 
anger att de inte kan komma på något – de är nöjda med frivården 
och tycker att det fungerar bra. Många av dem är mycket positiva 
till samarbetet med frivården.  
 

Finns inget att förbättra. Har en bra kontinuerlig dialog med 
FV, möts alltid med tillit och respekt. Fantastisk personal som 
gör ett bra jobb! 
 
Tycker att de är professionella och är mycket imponerad av 
deras arbete. 

Negativa erfarenheter av uppdraget 
I enkäten fanns också två mer allmänna frågor om övervakarnas 
erfarenheter av att vara lekmannaövervakare. Den ena rörde nega-
tiva erfarenheter och den andra positiva. Av totalt 954 lekmanna-
övervakare var det 411 stycken (43 %) som beskrev någon negativ 
erfarenhet av att ha haft lekmannauppdrag. Dessa kan sammanfat-
tas i fem punkter: 
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• frustration över klientens beteende 
• frivårdens brister 
• ersättning 
• känsla av otillräcklighet 
• bristande engagemang från samhället. 

 
Det helt dominerande temat rörde frustration över klientens bete-
ende eller livssituation och att inte kunna påverka eller hjälpa klien-
ten. Över 150 personer tog upp den typen av frustration. Näst van-
ligast är negativa erfarenheter som har med frivården att göra. Det 
gäller samma typ av kritik som togs upp i svaren på den särskilda 
frågan om hur frivårdens arbete kan förbättra (se sidan 42.) Nedan 
redovisas därför endast de negativa synpunkter som rör frustration 
över klientens beteende, känslor av otillräcklighet samt bristande 
engagemang i samhället.  

Frustration över klientens beteende 
Den vanligaste negativa erfarenheten som tas upp är att klienten inte 
dyker upp på avtalade möten eller hör av sig per telefon.  
 

När jag stressar från mitt jobb och sitter i bilkö och betalar 
biltullar och dyr parkering och så går man upp och sitter och 
väntar på nån som inte kommer.  

 
Många lekmannaövervakare upplever det också som frustrerande 
när klienten fortsätter med sitt missbruk eller med brott.  
 

Sen tycker man ju att det är ledsamt när det går åt helvete för 
någon. Att dom återgår till förbrytelser och narkotika och 
sånt. 

 
Som en negativ erfarenhet tar en del i mer allmänna termer upp 
situationer där klienten inte är motiverad att förändra sitt liv.  
 

När man har en klient som inte vill ha ett annat liv än det han 
har. Alltså vill fortsätta att åka in och ut på anstalt. 
 
Ja det är när man får en person som är totalt nollställd och 
tycker att frivården och myndigheter det är bara skit. Dom 
bara springer fram och tillbaka. En sån person går inte att 
motivera till nånting. Det är jobbigt. Då är det inte roligt. Det 
känner man som ett nederlag nästan. Men det händer väldigt 
sällan.  

 
De flesta kommenterar klientens negativa beteenden på ett neutralt 
sätt eller uttrycker besvikelse. I ett par svar kan man dock ana 
ganska starka negativa känslor mot den klient som de försökt 
hjälpa. 



 

47 

 

 
När man engagerar sig och klienten ”skiter” i vilket. 
 
Ibland kan den man är övervakare till försöka att ta hela, äter 
upp en, det finns ju dom som hela tiden pockar på uppmärk-
samhet och att man ska ställa upp men då måste man ju sätta 
en gräns. 

 
Vissa av lekmannaövervakarna engagerar sig så starkt i sin klient att 
de går och oroar sig för honom eller henne, nästan som om det 
rörde sig om deras barn. Men det finns också ett fåtal övervakare 
som lyfter fram som negativt att de varit direkt rädda för vissa klien-
ter som hotat och förföljt dem.  
 

Blev uppringd/uppsökt vid upprepade tillfällen mitt i nätter-
na. Kände oro för "repressalier". Han hade hittat var jag 
bodde. Missbrukade kraftigt. 

Känsla av otillräcklighet 
En del av övervakarna tar upp negativa erfarenheter av att ha ”miss-
lyckats” sett till sin egen oförmåga och maktlöshet. De lägger 
mindre betoning på klientens brister. 
 

Att jag känt att jag inte alltid kan hjälpa klienten med vad 
hon behöver. 
 
Det är att man ibland inte räcker till, utan de behöver så 
mycket mer. 

 
Det kan också handla om att inte räcka till tidsmässigt.  
 

Jag känner väl att jag skulle ha kunnat göra lite mer egentlig-
en då men det är ju det här med att tiden ska räcka till också, 
man har ju lite annat att göra också.  
 
Det enda negativa jag kan känna är det här med att man inte 
får tiden att räcka till. Men det är ju inte övervakningens fel 
utan det är ju vardagslivet och samhället i stort med den här 
stressen, hur jag själv lägger upp vardagen och så. Jag räcker 
inte till här hemma och mot klienten och nej, nånting måste 
jag sluta med för att orka med och då är det ju troligtvis 
övervakningen som blir lidande. För jag lägger ju hellre tid på 
huset och min dotter än på övervakningen om man säger.  

Samhällets brister 
Det finns också en del som tar upp negativa erfarenheter som hänger 
samman med brister från samhällets sida när det gäller att hjälpa 
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klienterna. De anser bland annat att klienterna inte får den hjälp till 
bostad och arbete som de skulle behöva, att myndigheterna inte 
samarbetar som de borde, att byråkratin är för stor och att engage-
manget för denna klientgrupp är låg.  
 

Jag upplever att min klient inte hade eller fick någon chans el-
ler hjälp från samhället. Han hade inte en chans att klara sig. 
Bittert eller hur. 
 
Socialens bristande engagemang då det gäller missbru-
kare/kriminella, okunskap eller ovilja? För mycket byråkrati 
för att hjälpa en redan trasig människa. 

 
Sammantaget ger svaren en bild av övervakarna som en grupp som 
tar sitt uppdrag på stort allvar. Överlag genomsyras svaren av enga-
gemang och empati för klienterna – även när det handlar om nega-
tiva erfarenheter. 

Positiva erfarenheter av uppdraget 
Det är avsevärt fler som tar upp positiva saker med att vara överva-
kare än som tar upp något negativt. Hela 716 lekmannaövervakare 
(75 %) gav exempel på vad de ser som positivt med att ha överva-
karuppdrag. Exemplen kan kategoriseras i fyra huvudområden: 
 

• tillfredsställelse i att hjälpa andra människor 
• intressanta möten och nya relationer 
• glädjande att se klientens liv förändras till det bättre 
• lärorikt uppdrag.  

Tillfredsställelse i att hjälpa andra människor 
Den positiva erfarenhet som uttrycks av de allra flesta är att de 
själva upplever tillfredsställelse när de gör gott för andra människor 
eller samhället – en känsla av att bidra till en förändring för klien-
ten.  
 

Man mår bra om man lyckas omvända en som har kriminella 
förebilder till att vara laglydig. Jag har lyckats med två av tre 
och vi har fortfarande kontakt. 

Intressanta möten och nya relationer 
Många svarar att en positiv erfarenhet av att vara lekmannaöverva-
kare är att man lär känna nya människor – det kan röra sig om såväl 
klienter som personal från frivården.  
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Ibland vänskap som består efter slutfört uppdrag. Gäller både 
klienter och frivårdspersonal. Jag är ödmjukt tacksam. 
 
Härlig kontakt med människor som jag vanligtvis inte stöter 
på. Jättekul och en del kontakter har man kvar många år. 

Glädjande att se klientens liv förändras till det bättre 
Den tredje vanligaste kategorin svar rör övervakarnas glädje över att 
se när en persons liv förändras till det bättre.  
 

Att se människor utvecklas, bli nyktra, drog- och brottsfria, se 
hur de får tillbaka familj och vänner. 
 
Inte alltid men ibland kommer det ju en belöning i form av 
när övervakningstiden är slut så kanske en person har fått ett 
fast jobb, har fått ett fast förhållande, det har ordnat upp sig 
med ekonomin, egen lägenhet, vi har tackat för den här tiden 
och jag känner att den här personen kommer jag nog inte att 
få se här igen och… Plus att den personen kanske blygsamt 
frågar om den får behålla mitt telefonnummer och det är 
klart. 

Lärorikt uppdrag 
Den sista kategorin svar handlar om att övervakarna anser att de 
lärt sig mycket genom sitt uppdrag. Det kan handla om exempelvis 
socionomstudenter som tycker att det är lärorikt att möta 
verkligheten, lärdom om kriminalvården, om olika drogproblem 
eller att de tycker att de lärt sig om mänskligheten i stort.  
 

Man har själv blivit mer vidsynt och kanske fått en annan 
uppfattning om folk med problem. 
 
Jag har lärt mig mer av alla mina ”övervak” än jag någonsin 
kunnat lära mig på annat vis. 

Mycket bra relation mellan lekmannaövervakare och 
klient 
Utöver de öppna frågorna om vad som var positivt respektive nega-
tivt med uppdraget fick övervakarna också på en femgradig skala 
värdera hur de tyckte att relationen med klienten fungerat. I linje 
med de öppna svaren är lekmannaövervakarna överlag mycket posi-
tiva till relationen med klienten. Nästan hälften tycker att relationen 
fungerat mycket bra och drygt en tredjedel tycker att den fungerat 
bra. Det är bara en procent som tycker att relationen fungerat dåligt. 
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De flesta planerar att ta fler uppdrag 
Närmare 60 procent av lekmannaövervakarna anger att de troligen 
kommer att ta nya uppdrag i framtiden. Detta tyder på att lekman-
naövervakarna själva får ut mycket av sina uppdrag. Hur lekman-
naövervakarna ser på sin betydelse för klientens motivation att av-
hålla sig från brott påverkar deras planer på att ta ytterligare upp-
drag. De som anser att de har haft stor eller ganska stor betydelse 
för klientens motivation planerar i större utsträckning än övriga att 
ta nya uppdrag som lekmannaövervakare. 
 De allra flesta skulle också rekommendera andra att bli lekman-
naövervakare – oavsett om de själva planerar att fortsätta som över-
vakare eller inte. Mer än tre fjärdedelar svarar att de skulle rekom-
mendera andra att ta övervakaruppdrag, 16 procent är osäkra och 
endast tre procent svarar nej. 
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Klienternas bild av 
övervakningen och 
övervakarna 
Över 80 procent av klienterna som har lekmannaövervakare är män. 
Klienternas medianålder är 30 år. De vanligaste brotten som de är 
straffade för i den aktuella domen är våldsbrott, tillgreppsbrott, 
rattfylleri och narkotikabrott. Det finns ingen löpande statistik om 
den sociala situationen för dem som står under övervakning – var-
ken de som har skyddstillsyn eller är villkorligt frigivna. Brå har 
dock i en tidigare studie om frivården samlat in uppgifter om den 
sociala situationen för dem som stod under skyddstillsyn år 2008. 
Genomgången visade att det rör sig om en grupp med omfattande 
sociala problem: Tre fjärdedelar har missbruksproblem och närmare 
hälften bedöms ha psykisk ohälsa. Endast drygt hälften har en egen 
bostad och tre fjärdedelar har inget arbete28.  
 De uppgifter som finns om de villkorligt frigivnas sociala situation 
är av något äldre datum. De härrör från en Brå-rapport från år 
200329 och avser klienter som blev villkorligt frigivna från fängelse 
under år 200230. Där framgår att knappt 40 procent inför frigiv-
ningen skulle bo i en egen bostad, medan 15 procent inte hade nå-
gon ordnad bostad alls inför frigivningen. 45 procent skulle ha 
sysselsättning i form av arbete, studier eller arbetsmarknadsåtgärd, 

                                                      
28 Frivården i Sverige, Brå, rapport 2010:10. 
29 Från anstalt till frihet, Brå 2003. 
30 Uppgifterna gäller alla villkorligt frigivna, alltså både de med och utan övervakning. 
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en femtedel var sjukskrivna, förtidspensionerade eller gick i behand-
ling och återstoden var arbetslösa eller hade inte bestämt vad de 
skulle arbeta med. En tredjedel skulle försörja sig genom socialbi-
drag.  
 Ovanstående siffror avser såväl dem som har lekmannaövervakare 
som dem som har tjänstemannaövervakare. Sammantaget visar de 
två studierna att de som står under övervakning är en grupp med 
omfattande sociala problem, som behöver hjälp för att komma in i 
samhället. 

Klienterna har samma bild av sina behov 
som övervakarna 
Det var inte bara övervakarna som fick frågan om vilka stödbehov 
klienten har. Även klienterna fick den frågan och deras svar var 
överraskande lika övervakarnas.   

Tabell 7. Andel klienter med behov på olika områden samt andelen 
av dessa som anser att övervakaren gett dem stöd på det området 
(lekmannaövervakarnas bedömningar inom parentes). 
 

 
Det absolut vanligaste är att klienten behöver någon att prata med. 
Fyra av fem säger att de har ett sådant behov. Därefter är missbruk 
det område där flest anser att de behöver hjälp. En stor del tycker 
också att de behöver stöd när det gäller den psykiska hälsan. Mellan 
en och två femtedelar har problem inom områdena arbete, bostad 
och ekonomi. 
 En stor majoritet av de klienter som svarar att de har ett behov av 
någon att prata med anser också att de fått mycket eller ganska 

Område Andel klienter med 
behov 

(lövs bedömning) 

Andel klienter med 
behov som fått stöd 
(lövs bedömning) 

 
Områden där fler än två tredjedelar av de behövande får stöd 

Någon att prata med 81 (72) 84 (86) 

Missbruk 62 (51) 79 (79) 

Myndighetskontakter 38 (42) 74 (70) 

Områden där färre än två tredjedelar av de behövande får stöd 

Psykisk hälsa 46 (40) 64 (68) 

Arbete eller utbildning 38 (37) 49 (57) 

Bostad 29 (31) 52 (50) 

Fritidsaktiviteter 23 (19) 60 (52) 

Ekonomi 21 (25) 40 (44) 

Fysisk hälsa 20 (18) 58 (60) 
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mycket stöd i detta av sin övervakare. Det samma gäller i fråga om 
missbruk och myndighetskontakter. I likhet med övervakarnas egen 
bedömning tycker klienterna däremot inte att de fått så mycket stöd 
när det gäller arbete och utbildning, bostad och ekonomi. 

Övervakaren uppfattas främst som  
stödjande 
Liksom lekmannaövervakarna fick klienterna frågor om i vilken 
utsträckning lekmannaövervakaren haft en stödjande respektive 
kontrollerande roll. Även i detta avseende liknar klienternas svar 
övervakarnas. Det är inte mer än runt hälften i någondera gruppen 
som tycker att lekmannaövervakaren i stor utsträckning har en kon-
trollerande roll. Skillnaden är något större när det gäller synen på 
den stödjande rollen. I stort sett alla övervakare uppfattar sig som 
stödjande (91 %) medan en något mindre andel (79 %) av klienter-
na håller med om det.  

Tabell 8. Klienters värdering av huruvida lekmannaövervakaren har 
haft en stödjande respektive kontrollerande roll. Andel klienter i 
procent.  

 
Av svaren går det också att utläsa hur stor andel av klienterna som 
uppfattar övervakaren som generellt passiv, det vill säga tycker att 
han eller hon varken varit kontrollerande eller stödjande.31 Den 
andelen var endast 16 procent.  

Snällhet och medmänsklighet ses som viktiga egenskaper 
hos övervakaren 
I en öppen fråga fick klienterna beskriva vilka egenskaper de tycker 
är viktiga hos en lekmannaövervakare. Svaren på denna fråga be-
kräftar att klienterna anser att fokus i övervakningen snarare bör 
ligga på stöd än kontroll. Snäll, trygg och medmänsklig ses som de 
viktigaste egenskaperna hos en lekmannaövervakare. Flera betonar 
att det är viktigt att övervakaren är lätt att prata med, framför allt 
är det viktigt att övervakaren är bra på att lyssna.  
 

                                                      
31 Den gruppen har inte svarat i mycket eller ganska stor utsträckning när det gäller 
kontroll eller stöd från övervakaren.  

Funktion Kontrollerande Stödjande 
I mycket stor uträckning   31   51 
I ganska stor utsträckning   24   28 
Varken i liten eller stor utsträckning   20   14 
I ganska liten utsträckning     8     4 
I mycket liten uträckning   13     2 
Ej svar     4     1 
Summa 100 100 
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Finnas som stöd i de områden som behövs, tålmodig, förstå-
ende, empatisk. Viktigast är att kunna lyssna.  

 
En liten grupp (5 %) tar också upp att det är bra om övervakaren 
ställer krav på och kontrollerar klienten.  
 

Att kunna lyssna och visa förståelse men också kunna ställa 
krav i vissa situationer.  

 
Insikt, jävlar anamma, pusha på. Inte bara rosor utan ris 
också. 

Vad är viktigt i framtiden för att klienterna 
inte ska begå fler brott?  
Klienterna fick i en öppen fråga beskriva vad de trodde är det vik-
tigaste för att de i framtiden inte ska återfalla i brott. Nästan samt-
liga deltagare har svarat på frågan och många svar kan relateras till 
avhållsamhet från alkohol och narkotika.  
 

Att ge fan i alkoholen i mitt fall.  
 
Sluta ta droger.  

 
Därefter är jobb och sysselsättning det som flest nämner.  
 

Att ekonomin flyter på som den ska, att jag hittar ett jobb el-
ler att socialen ger fan i att trilskas hehe.  

 
En dryg tiondel svarar att vänner och familj är viktigast. Övriga svar 
är ordnad ekonomi, stöd, undvika att hamna i fel umgänge med 
mera.  
 

Att man har att göra, barn att bry sig om, hund samt nya 
vänner.  
 
Att inte umgås med kriminella folk, avstå från att lyssna på 
folk. 
 

Många av svaren har en ton av att det ligger utanför klientens egen 
makt att avhålla sig från brottslighet, att det är yttre faktorer som 
avgör hur det kommer att gå. 
 

Få vara ifred.  
 
Att inte bli orättvist behandlad. 
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Men det finns även de som lyfter fram att det viktigaste är att de 
själva fattar beslutet att förändra sitt liv och att komma ihåg de 
negativa konsekvenserna av att begå brott.  
 

Att jag har bestämt mig för det. 
 
Tänka på konsekvenserna.  

Övervakaren viktig för att inte återfalla i 
brott under övervakningstiden 
Två frågor relaterade till övervakarnas betydelse för klienten. Den 
ena frågan var en uppföljningsfråga på vad klienten ansåg som det 
viktigaste för att inte återfalla i brott. Den avsåg huruvida klienten 
upplevde att han eller hon fått hjälp av övervakaren i det avseendet. 
Två tredjedelar svarar ja.  
 Den andra frågan var mer allmän och rörde hur stor betydelse 
lekmannaövervakaren haft för klientens motivation att avhålla sig 
från kriminalitet under övervakningstiden. Även här är två tredjede-
lar av klienterna positiva till övervakarna och svarar att de haft stor 
eller ganska stor betydelse. Det är intressant att jämföra klienternas 
svar med övervakarnas svar på en liknande fråga. Det visar sig att 
klienterna värderar övervakarnas betydelse något högre än vad 
övervakarna själva gör (60 % av övervakarna trodde att de haft 
ganska stor eller stor betydelse). 
 Ju oftare övervakaren och klienten har träffats desto större bety-
delse tycker klienten att övervakaren har haft. De som har träffat sin 
övervakare mindre ofta än var tredje vecka bedömer lekmannaöver-
vakarens betydelse som markant lägre än övriga.  

Klienterna uppskattar stödet från  
övervakarna   
I stort sett alla klienter tycker att relationen till lekmannaövervaka-
ren generellt fungerat bra; 80 procent av klienterna svarar att den 
fungerat mycket bra och 17 procent bra. Det är alltså bara några 
enstaka som anser att relationen fungerat varken bra eller dåligt eller 
dåligt. 
 Som framgick tidigare i rapporten tycker övervakarna själva över-
lag att de har haft en positiv betydelse för klienterna. Svaren från 
klienterna bekräftar detta. Svaren på den öppna frågan om vad lek-
mannaövervakarna gett klienten för stöd visar – förutom vad som 
redovisas på sidan 52best wishes – på en stor tacksamhet från klien-
ternas sida när det gäller övervakarnas engagemang.  
 

Ett enormt stöd socialt och känslomässigt. Hjälp med kontakt 
med soc och bostadsföretag.  
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Min övervakare [namn] är världens bästa o omtänksammaste 
övervakare.  
 
Han har tänkt på hur jag känner mig, hur jag reagerar och att 
alla kan göra misstag.  
 
Stort stöd eftersom hon är en GOD människa som är trygg i 
sig själv och inte har prestationskrav på att vara ”expert” 
utan vara intresserad av att lära sig nya saker.  
 
Att han gav mig bra tips på vad som är bra och inte bra. 
 
Funnits där och pushat mig.  
 
Stöd i alla mina behov. Jag hade förmodligen inte levt i dag 
om jag inte haft stöd av henne.  
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Bilaga 2. Enkät klient 
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Bilaga 3. Citatlista 

Handläggarcitat 

Om syftet med att ha löv 
Jag har såna som själva varit kriminella men lyckats få till sig liv. Jag 
kan se på mina klienter att de gärna lyssnar på de som vet vad det 
handlar om. De tar till sig budskapet lättare och är levande exempel 
på att det går att förändra sitt liv. För det tycker jag är vår viktigaste 
uppgift – att förmedla hopp om att förändring är möjlig. Det kan 
man göra som handläggare och som lekmannaövervakare.  
 
Att det finns trevliga, vanliga människor tänker jag. Att det finns 
människor som inte dömt dom fast dom är dömda. Att det finns 
människor som kan vara med dom.  
 
Ja, att visa hur Svensson lever. Många har varit kriminella så länge 
och vet inte hur det fungerar. Enkla saker som att gå till banken, 
ringa skattemyndigheten. 
 
Om vi skulle ta bort övervakarna och jag skulle försöka göra deras 
uppdrag tillsammans med mitt så skulle jag kunna ha max ha tio 
klienter – om jag skulle göra ett bra jobb.  
 
Det vore omöjligt att hinna med om vi inte hade lekmannaöverva-
kare.  
 
Klienterna är många gånger luttrade med viss rätt och de hatar 
myndighetspersoner, och det har väl inte alltid varit så professionell 
hantering och det är väl en styrka att slippa ha en byråkratisk tjäns-
teman… 
 
Syftet är väl att få nån som har kommit snett på rätsida igen. Vad 
det nu kan innebära med att få en kompis i vardan eller få hjälp med 
att komma in i samhället igen så ja, syftet är väl att hjälpa nån att 
komma på rätsida i livet. 
   

Om att hitta en övervakare som passar – matchning 
Man vill hitta nån bra, annars kan man ta vem som. Jag tycker det 
är svårt, inte att hitta nån, men att hitta en som passar. För det be-
hovet. Vilken funktion ska det ha? Annars kan man strunta i det. 
Det är kvalitet kontra kvantitet. Det är viktigt att inte bara göra det 
för sakens skull.  
 
Man får ju mycket bättre resultat om man kan få ihop det med in-
tressen. Så vi lägger ner en del tid på att leta, vi hoppar över den 
enklaste vägen för att försöka få en som passar. 
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Det blir tydligare för övervakaren och lättare för övervakaren. 
 
Det ska ju tillföra något också som inte redan finns.  
 
Jag tycker att det där med behov är jätteviktigt och vilka behov är 
redan tillfredsställda. Om det är nån som har kontakt med beroen-
devården så kanske de behöver en bullmorsa mest av allt. Måste se 
att det behovet är tillfredsställt men inte det. 
 
Det är en så viktig del av vårt jobb, om det blir fel så blir det inte 
bra för klienten och det blir merarbete. Där ska man lägga krutet. 
 

Om när klient och övervakare känner varandra sedan tidigare 
Är det en nära vän så känner de klienten och då kan vi få hjälp av 
lekmannaövervakaren, de kan förklara varför klienten är som de är 
och hur det är. Om de tycker att frivården är viktig då kan det bli 
bra för då kan de dra med klienten i det här. Man kan bli ett bra 
team då med dem. 
 
Det är lite ett vågspel med egna förslag. Poängen är väl att de inte 
behöver jobba på den här relationen för den har dom redan. De har 
redan förtroendet men är det nån de inte känner så tar det ofta ett 
tag. 
 

Om att alla klienter inte lämpar sig för att ha en lekmannaöverva-
kare 
Det hänger lite ihop med typ av brottslighet också, tex ROS [sexu-
albrott] och dömda för våld i nära relationer. En del är socialt väl-
ordnade, vad ska då syftet med lekmannaövervakare vara? De har 
andra behov. Då kan det vara lurigt att ha lekmannaövervakare. De 
är jätteduktiga på att få med sig folk och gå i allians. Det kan man 
dras med i själv också, att lägga skulden på kvinnor så. Det kan vara 
svårt för lekmannaövervakare att stå emot ibland. 
 

Om måltal 
Det är lite dåligt samvete ibland, och inte enkelt alltid. Om det fun-
kar så är det fantastiskt bra, men visst känner man att man borde 
tillsätta mer.  
 

Om introduktionsutbildning individuellt eller i grupp 
Risken är att om man gör så här som vi gör i dag får alla lekman-
naövervakare förmodligen höra olika från alla, vi jobbar alla olika. 
Så där finns en övervägande risk. Annars får de samma information 
om man har en samlad. 
 
Man får komma ihåg att lekmannaövervakarna vi tillsätter har så 
olika bakgrund. Vissa har ingen aning om över huvud taget vad 
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frivården är och vissa har jobbat inom kriminalvården tio år. Det är 
svårt. Spännvidden är enorm. 
 

Om att handleda lekmannaövervakare 
Sen får man påminna lekmannaövervakarna om att jag finns här, jag 
tror de glömmer bort att vi har rollen som deras handledare. Skulle 
man ha tid att sitta mer skulle man säkert få ut mer av samarbetet 
men det hinns inte riktigt med. 
 
Det ligger på oss handläggare och jag vet inte om vi har utrymme 
för det. Vi är översållade av saker. […] Det finns en handbok för 
lekmannamedverkan och där står tydligt vad vi ska göra men det går 
inte ihop med det andra vi ska göra. Vi hinner inte. Det är det som 
får prioriteras ner.  
 
Man måste ha avsatt arbetstid och många av oss är dessutom så 
klientintresserade så vi vill inte avstå den tiden. Det är ett resurspro-
blem. 
 
Vi får dåligt samvete ibland för att vi inte hinner ringa till dem, man 
skulle vilja ge dem lite mer för de gör ju ett hästjobb. 
 
Ett syfte är ju att lekmannaövervakaren ska avlasta oss och kunna 
ha fler klienter per handläggare, då blir det märkligt att det tar mer 
tid att ha en lekmannaövervakare än att inte ha det. Det blir ju om-
vänt. 
 
Det kan vara uppmuntran bara också. Vissa har skuld och dåligt 
samvete om klienten inte sköter sig, det är ganska vanligt, och det är 
viktigt att de förstår att det inte är deras jobb. Pusha, uppmuntra 
dem att de gör ett bra jobb. 
 

Om kontroll av att lekmannaövervakarna sköter uppdragen 
Trepartsmöten. Då hör man om lekmannaövervakaren haft pejl på 
klienten. Om lekmannaövervakaren ser något framsteg. 
 
Vi får ofta höra ryktesvis. Nån klient som skvallrar om en annan 
klients övervakare. 
 
Jag välsignar små orter utifrån det. När man kollar en lekmanna-
övervakare i alla register och det finns inget men nåt säger att det är 
något ändå som är konstigt. Men i små orter kan man få informat-
ion från andra, små orter en välsignelse då. Man vet allt. 
 
Vi har i vårat datasystem att man sätter en bock och skriver sitt 
namn om man känner att något inte är bra men att den inte blivit 
entledigad, så kan de fråga varför man har satt en bock. För dom 
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ringer ju ibland och vill ha uppdrag men man kanske inte har något 
att ta på.  
 

Om lekmannaövervakarnas rapportering 
Det ligger på vårt ansvar att rapporten ska komma in tycker jag. Jag 
har inga problem med att de inte hör av sig.  
  
Jag tycker det är deras ansvar att rapportera. Annars tycker jag inte 
att de sköter sitt uppdrag. 
 

Om förtroende för att lekmannaövervakarna anmäler misskötsam-
het  
När klienterna ska komma hit och de är krångliga med tider och så 
kan man ju undra varför man inte får in mer rapporteringar. Men 
sen är det väl så att de har längre gummiband än oss, det finns mer 
utrymme att krångla, men de ska rapportera om de krånglat och 
uteblivit. Men det är väldigt sällan. Man kan ifrågasätta kontrollen 
på ett sätt. 
 
På senaste frivårdsmötet kom viss kritik. Att man inte har samma 
kompetens i kontakten med klienten som lekmannaövervakare, man 
missar saker man skulle ha sett, tappar viss misskötsamhet. Men vi 
här har en annan uppfattning. Vi vill jobba på det här sättet och 
tycker att detta kompletterar. 
 
Ibland vet man att de inte märkt allt. Men vad ska man begära. De 
blåser ju oss och polisen också så hur ska dom kunna...  
 
Sen finns det de som ringer och säger att den inte kommit och vill att 
det ska upp i nämnden. Det är så olika. Då får man tona ner för 
hade de kunnat allt detta från början skulle de ju inte vara här. 
 

Om känslan av förlorad kontroll när man har lekmannaövervakare 
Vi ska säga vad som händer i varje insats men det beror också på 
hur talför lekmannaövervakaren är, hur han berättar. Ibland hade 
man kanske fått ut mer om man talat med klienten själv. 
 
Man kan få jättebra rapporter ibland, men jag har egentligen ingen 
koll. Men om jag vill göra det lätt för mig behöver jag ju bara träffa 
den här klienten fyra gånger under ett år och det ger ingen trovär-
dighet i påföljden kan jag känna... Särskilt skyddstillsyn. 
 
Vi vet inte. De kan säga att de har träffats men sen kommer det 
fram att det var för att de stötte på varandra på ICA. Vi måste gå på 
vad lekmannaövervakaren säger.  
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Om lekmannaövervakarnas betydelse för klienterna 
Får man till det ordentligt bra finns en stödfunktion, då är vi två och 
chansen är att det kan gå dubbelt så bra då för vi är två. 
 
Det är ju att backa upp småmålen, det kan vara att ta kontakt med 
arbetsförmedlingen, vissa har inte använt en dator, ansöka om soci-
albidrag, följa med till familjerätten. Att det händer väldigt mycket 
för det är nån som kan gå från A till B. […] De långsiktiga har vi ju 
ingen aning om eftersom vi inte följer upp dem när de slutat. Men 
när de gått igenom ett par vändor så finns det kanske nåt. 
 
Det var en klient som önskade sig en långvarig relation och där vet 
jag att han sa att det är tack vare övervakaren som jag inte har åter-
fallit. 
 
Äkta engagemang. Det har folk sagt om oss tjänstemän att du var 
verkligen engagerad på riktigt och velat gott. Vissa har sagt att jag 
kunde bara inte missköta mig för eran skull. 
 

Om hur lekmannaverksamheten kan förbättras 
Vill man ha mycket lekmannaövervakare måste man fundera på 
syftet och satsa på att få in kvalitet i arbetet, mer än en siffra. Man 
får lägga lite energi och pengar på det.  
 
Det pratas ju aldrig om kvalitet bara om kvantitet och då tror man 
att det är för att spara på handläggarna för att handläggarna kostar, 
det gör inte lekmannaövervakarna.  
 
Snarare motivera varför man ska ha lekmannaövervakare än varför 
man inte ska ha det. Varför ska man lägga över övervakningen på en 
lekmannaövervakare? 
 
Jag tycker att när man från myndigheten går in och säger att vi ska 
ha fler lekmannaövervakare måste man också avsätta resurser. Om 
man inte kan göra det som enskild handläggare kanske man ska ha 
en eller två som bara jobbar med lekmannaövervakare. 
 

Om möjligheten att öka kontrollansvaret för lekmannaövervakare 
Jag tror man tappar många lekmannaövervakare om man lägger den 
energin, och att klienterna tappar förtroendet för lekmannaöverva-
karen. 
 
Klienten tappar förtroendet då tror jag. 
 
Om man vill att de ska etablera en relation och att de ska finnas i 
nätverket och att det ska vidgas, då är det svårt att trycka för myck-
et på kontrollen. Det får vi göra i så fall. 
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Då ändras ju uppdraget väldigt mycket och blir mer ett kontroll-
uppdrag. Nu är det mer ett stöduppdrag. 
 
Om det brister lite i stöd är inte lika farligt som att brista i kontroll-
ansvaret. Om de inte är lämpliga för att göra kontroll är det inte alls 
bra. 
 
De har ett väldigt lågt arvode, vi kan inte kräva det av dem. Över-
vakarna är de lägst arvoderade av de här stödfunktionerna och det 
finns ju en viss tanke i det att det ska vara en viss ideell tanke, att 
man inte ska tjäna pengar på det. 
 
Inte mer än vad man gör nu, inte lägga på dem mer och ha mer tro 
på dem. Utveckla mer innehållet i uppdraget i stället. 
 
Är det kontrollfunktionen man vill ha så ta fotboja i stället.  
 

Citat lekmannaövervakare 

Om syftet med att ha lekmannaövervakare 
Det ska ju vara ett stöd för att den här ska komma rätt i samhället, 
den här människan som har utfört ett brott. 
 
Att vara ett stöd för klienten och hjälpa den personen där den behö-
ver stöd. 
 
Jag är bara så positiv och jag tyckte själv att det var skönt att ha 
någon att prata med. 
 
Min senaste brukare här har problem med auktoriteter, han tycker 
inte om myndigheter, så när han träffar mig så representerar jag en 
myndighet men är inte en myndighetsperson. Då blir jag en gråzoon 
för honom så vi fick direkt en ganska fin relation. Han är knäpptyst 
när han är på frivården men med mig sitter han och tjabblar på som 
vem som helst. Det var en så mysig kille. Väldigt många har svårt 
för myndighetstänket och helt plötsligt träffar dom en normal män-
niska. Om han har en fråga till frivården får han ett regelbokssvar 
men han kanske får ett mänskligt svar från mig men det kanske 
innehåller samma mål. Jag ska vara pålitlig samtidigt som dom ska 
veta att jag har rapporteringsskyldighet. 
 

Om matchning 
Jag har ju erfarenheter inom psykiatrin och där tycker jag dom har 
matchat. Det har underlättat vår relation tycker jag. Att jag kan det 
området. 
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Om introduktionen 
Det var lite kort och lite hattigt fram och tillbaks och lite vimsigt 
och telefonen ringde och lite småstressigt och man fick väl inte reda 
på så jättemycket.  
 
Det skulle vara bättre om man fick reda på mer vad det handlar om 
att vara övervakare liksom. Ja hur organisationen ser ut lite stort 
och hur man ska bete sig som övervakare, vad man ska tänka på. Så 
att man inte går in och gör massa fel på en gång. Man kanske blir 
lurad till att låna ut pengar eller skjutsa runt eller göra en massa 
saker åt klienter som man kanske inte bör göra. Det fick ju inte jag 
reda på utan det var mer att man träffas en gång i veckan eller var 
14e dag och man sitter och pratar och går och fikar, det är jätte-
enkelt, det är inte så farligt. Sen sa dom inte så mycket mer.  
 

Om klienters behov 
De behöver nån att prata med som inte dömer dom, nån som inte 
pekar på dom och säger att allting är ditt fel. Stöd.  
 
Skilsmässan och sen var det ju min erfarenhet av exakt samma pro-
cess så jag kunde berätta om mina känslor i samband med det och 
min upplevelse av processen och beskriva att det faktiskt så små-
ningom skulle gå över så att ja han upplever att jag fanns väldigt 
nära när det var som värst.  
 

Om möjlighet till utökat kontrollansvar 
Det skulle jag kanske tycka behövs i vissa fall.  
 
Ja möjligheten kunde finnas, också då i relation till mer betalt som 
ju skulle krävas. Det blir ju fler timmar, så ja i vissa fall skulle jag 
kunna tänka mig det och det skulle också behövas för att avlasta 
min handläggare ett antal timmar. Man kanske skulle behöva lite 
mer utbildning men för de flesta av mina klienter så har det inte 
behövts. 
 
Ja… det är klart det är väl bra om man har lite mera uppsikt över 
dom men det får ju inte övergå i om man säger myndighetsutövning 
så att säga, utan man måste ju hålla det på en lagom nivå, men vissa 
fall skulle ju vara bra att ha mera kontroll. 
 
Inte på dagens villkor. 
 

Om lekmannaövervakarnas betydelse för klienterna 
Om dom kan hålla sig fria från droger och ha koll på sig under en 
period så tror jag att det är lättare för dom. Utom dom här som inte 
har något jobb och sånt, det kan nog vara väldigt svårt. Men i flera 
fall ändå så tror jag att man kan påverka.  
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Det har inte skett något återfall med nån än så länge, men det beror 
väl mest på personen, inte på mig.  
 
Hypotetiskt så tror jag att finns det en förändringsbenägenhet, 
sträcker dom ut en hand och vill ha hjälp, så kan dom få det. Och 
då kan ju lekmannaövervakaren vara den. Jag kan komma på ett 
eller två fall i alla fall som jag tror är rena nu och jag tror jag kan ta 
en del av det.  
 
Om man väljer att se den här övervakningstiden som en förändring i 
sitt liv eller att man kan passa på att göra dom här små förändring-
arna för att försöka uppnå sina mål. Då tror jag att jag som också 
har levt struligt och har lyckats vända på allting kan vara en före-
bild. Att det går att bryta destruktiva mönster.  
 
I och med att man träffas i ett år oftast då är det ju det året, kortsik-
tigt. Då kan dom komma på rätsida. Gör jag ett riktigt bra jobb det 
året då kan det hålla i sig, då fortsätter dom den linjen sen, gör jag 
ett sämre jobb finns det en risk att det går tillbaks. 
 

Om önskemål om mer utbildning 
Vad det kan vara för konsekvenser av missbruk och vad det kan 
leda till just med brott som är i samband med, och hur man ska 
liksom vara och agera i vissa situationer.  
 
Lite granna psykologi. Där har man haft några som man inte kom-
mer igenom. Då tycker jag att man skulle kunna ha en lite bättre 
utbildning på hur man går tillväga. Alla kan man ju manipulera. Det 
gäller att man kommer in dom på skinnet och kan taktiken alltså. 
 
Ja mer om missbruk. Jag har ju så svårt att se om dom har tagit 
nånting. Pupillerna och sånna saker, det skulle jag vilja veta mer om. 
För man behöver ju inte alltid märka om nån har tagit något. Alko-
hol märks ju men andra grejjer.  
 
Ibland har jag haft nån pedofil eller nånting och då märker jag att 
jag verkligen kommer till korta. Jag vet fan inte vad jag ska säga åt 
dom. Dom är så jättetrevliga också som människor. […] Då märker 
jag att jag är ganska fel, då kan man utbilda lekmannaövervakare. 
 

Om tätare kontakt med frivården 
Att frivården kräver kontinuerlig rapport om hur övervakningen 
fungerar. 
 
Bättre kontroll av att även lekmannaövervakaren sköter sitt upp-
drag. 
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Något telefonsamtal även när allt löper på utan störningar – som en 
förstärkning till min kontakt.  
 
Ringa eller maila och fråga hur jag tycker att det är som lekman-
naövervakare. 
 
Det känns som om ingen bryr sig om vad jag håller på med. 
 
Att försöka träffa dom gemensamt lite med handläggaren emellanåt 
liksom.  
 
Tätare gemensamma träffar. 
 
Känns väldigt slappt. Vill ha tätare kontakt med frivården så de 
bättre kan anpassa hjälp till klienten. 
 

Om handläggarnas kontakt med klienterna 
Det är många klienter som undrar vad händer nu och varför hör inte 
dom av sig och sådär, den kommunikationen kanske kunde bli 
bättre. 
 
Nja det jag får höra av mina klienter är ju att det går ju aldrig att få 
tag på dom och klienterna frågar ju ofta mig vad var det dom sa på 
det där mötet egentligen? De förstår helt enkelt inte.  
 
Jag vet inte vad dom gör och jag vet inte hur mycket dom gör av det. 
Det känns som att jag gör mer men jag har ingen aning.  
 

Om önskemål om högre ersättning 
Klienten tar ändå ganska mycket tid så det skulle inte vara helt fel 
att få lite mer betalt. 
 
Mer resurser till exempel för att göra roliga saker ihop med klienter 
som bio, biljard m.m. 
 
Det kunde vara något bättre betalt ja. Men å andra sidan så tror jag 
inte att det är nån lekman som gör det för pengarna men ändå, det 
hade inte varit fel. 
 
Frivården är mer ett uppdrag det är inget betalt jobb men på senaste 
har det blivit lite min uppfattning att det här tycker jag att ni kan 
hitta på tillsammans. Så går man ifrån det här med fika och prome-
nad och helt plötsligt ska börja göra grejjer ihop, då blir ersättning-
en väldigt låg. Det ska inte kosta mig så mycket pengar. Jag ser 
gärna att uppdragen blir bredare, för gör man roliga saker ihop så är 
det klart att det blir lättare att få kontakt, men det ska ju påverka 
arvodet tycker jag. 
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Om negativa erfarenheter av att vara lekmannaövervakare 
Att ha avsatt tid och klienten inte dyker upp och inte heller hör av 
sig.  
 
Frustrerande när man bokar tid och fixar med barnvakt för att se en 
klient som inte dyker upp. 
 
Jobbigt när de inte kommer…. 
 
Ja mindre bra är när man får hålla på och jaga dom och inte får tag i 
dom på telefoner och så. Och dom ringer inte som dom har sagt. 
Det tycker jag är det stora problemet.  
 
De är dåliga på att höra av sig. Det kan gå veckor och det kommer 
inget samtal. Där skulle man behöva hitta på nånting. För då kom-
mer dom och säger att de inte har haft några pengar på telefon och 
man får hålla på och jaga och det ska inte fungera så.  
 
Att få klienter som inte har någon vilja att sluta dricka/knarka trots 
gediget missbruk. 
  
När människor med kärlek, talang och kvalitéer inte ser det och inte 
ger sig själva en chans. 
 
Har varit då en del klienter inte har eller är intresserade av ett nytt 
liv (utan droger och kriminalitet) utan bara ser övervakningen som 
ett måste. 
 
Att få klienter som inte har någon vilja att sluta.  
 
Att bli skuldbelagd av klienten när denne inte sköter sig, att klienter 
ljuger om sina drogvanor. 
 
Lite oro vad klienten gör och håller hus ibland. 
 
Den ständiga oron över att mina klienter ska ställa till det för sig. 
 
Att frivården inte har kvällsöppet. 
 
Svårt att nå handläggarna ibland ingen jourverksamhet, stängt på 
helgen. 
 
Friv.inspektören har för mkt att göra, svårt att få tid för samtal.   
 
Att man ofta får nya inspektörer i slutfas vilket påverkar negativt. 
Klienten har jobbigt att berätta igen. Man har ingen relation. 
 
Att inte frivården riktigt pratar allvar med klienten. Det har jag fått 
göra. 
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Kontakten med kriminalvården. Dom gör inget när man rapporterar 
om misskötsel. Dom är håglösa på gränsen till slöa. 
 
Luddigt och oklart vad förväntas av mig. Bristande information från 
frivården. 
 
Det enda som känns jobbigt är när man trots allt inte räcker till och 
kan påverka i positiv riktning. 
 
Det är ledsamt och lite svårt i de fall där jag vet att min betydelse är 
noll, när jag vet att brottsligheten kommer att fortsätta. 
 
Det är sorgligt att se en människa lida på grund av droger. 
 
Känslan av otillräcklighet. 
 
Känslomässigt påfrestande med tillbakastegen. 
 
Byråkrati inom olika myndigheter. 
 
Det tydligaste är att myndigheter och andra har svårt att samarbeta. 
 
Att se hur extremt svårt människor med missbruksproblematik har 
att göra sig hörda/förstådda i kontakt med myndigheter. 
 
En tråkig upplevelse av att samhället/myndigheter nedrustar angå-
ende stödinsatser. 
 
Många myndigheters inställning till klienten som vill förändra sitt 
liv. Var finns empatin? 
 
Byte av handläggare hos frivården!! Varje gång man etablerat en 
fungerande kontakt "försvinner" handläggaren. 
 
Arvodet är på tok för lågt. Ofta får jag betala klientens utgifter vid 
fika och biobesök, då han inte har några pengar. 
 
Den låga ersättningen gör att man inte kan lägga ner lika mycket tid 
som man önskat sig på relationen med klienten. 
 

Om positiva erfarenheter av att vara lekmannaövervakare 
Att kunna vara en stöttande medmänniska. 
 
Att få betala tillbaka lite från mitt eget tidigare liv, i ungdomen, 
känns skönt. 
 
En god relation med en människa jag inte lärt känna annars. 
 



 

87 

 

Det är roligt att lära känna en ny person och dela en del av 
hans/hennes liv och i bästa fall också vara ett stöd och underlätta att 
övervakningen fungerar så bra som möjligt. 
 
Trivs jättebra med mina uppdrag! Intressant att träffa olika klienter. 
Trevlig personal på Frivården! 
 
Vi i familjen har fått en ny vän, som vi säkert kommer att ha fortsatt 
kontakt med. Det kommer troligtvis att gå fortsatt bra för honom & 
det känns så bra. 
 
Det positiva är ju att man hjälper människor, att man finns till 
hands, och att man skapar ett visst förtroende mellan varandra. Att 
en människa som inte har haft förtroende för nån och varit så långt 
ner det går och bott på gatan och gjort allt det hära äntligen hittar 
en person som den kan känna tilliten till och sakta men säkert bygga 
upp sitt liv.  
 
Man får lära känna människor och de här personerna, det är glädje, 
tacksamhet, kärleksfullt ja såna saker.  
 
Positivt är ju självklart det här att man träffar människor som ens 
vägar skulle aldrig korsa annars.  
 
Jag får en helt ny berättelse, livshistoria, man får en genuinitet. Ja 
man träffar väldigt bra människor helt enkelt. 
 
Att få ta del av glädjen och framgång när man ses att en person ut-
vecklas & vill gärna förbättras. 
 
En av mina uppdrag slutade med att han fick näst högsta betyg och 
ska nu in på högskolan. Sånt värmer. 
 
Var gång någon klarar sig ur sitt missbruk. 
 
Att se tungt kriminella missbrukare ändra beteende efter mycket slit. 
 
Det som är positivt är när man ser en förändring eller nån får ett 
jobb eller ljuset tänds i ögonen, då är det jättefint. Eller när man har 
avslutningsmötena med nån som där tiden gått ut och man sitter och 
summerar, dom är också fina.  
 
Lärorikt. Större förståelse för människan bakom brottet. 
 
Lärt mig mycket, som hur kriminalvården fungerar + mycket info 
om hur det är att leva med missbruk. 
 
Det är en intressant arbetsuppgift och man får ta del av en myndig-
het och dess begränsningar. Som socionomstudent finner jag detta 
väldigt lärorikt. 
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Jättespännande att vara med och kunna påverka en människas liv i 
annan riktning. 
 
Positivt är att man får träffa så mycket livsöden som man kan vara 
med och påverka åt rätt håll. Man kan vara med att göra något posi-
tivt. 
 
Jag får en glädjekick när jag lämnar den personen och bra nu har du 
klarat dig i ett år och allting har gått bra, tack och hej. Då mår jag 
bra liksom 
 
Bra att stödja en människa och det ger mycket tillbaka när det går 
bra för dem. 
 
Det är kul att kunna vara ett stöd för andra människor som har det 
besvärligt. Det känns bra när man kan göra en insats. 
 
Att få stödja, lära känna en person, finnas, de litar mer på en lek-
mannaövervakare än på en myndighet. 
 
Att kunna visa att det finns de som bryr sig. Finns där när det blåser 
hårt. 
 
Att göra en insats och förhoppningsvis skillnad i någons liv. Stötta 
en som behöver det. 
 
Att få hjälpa en vän att komma tillbaka efter ett fängelsestraff. 
 
Att jag kan använda mina egna erfarenheter på ett bra sätt. 
 
Jag får dela med mig om min drogfrihet. 
 
Att lära känna människor som lever utanför samhället gör mig öd-
mjuk som människa. 
 
Allting är positivt och lärorikt. Kontakterna, erfarenheten, meriten, 
historierna och resultaten. 
 
Att få erfarenhet och förståelse för problematiken hos vissa klienter. 
Goda relationer till klienter.  
 
Att de flesta varit lätta att få en bra relation till och därmed goda 
samtal. 
 
Alla trevliga klienter man träffar. Hur mycket man är behövd hos 
killarna. 
 
Får mycket vänner. Har fortfarande kontakt med flera gamla klien-
ter som numer är gifta, har barn och arbete. 
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Jag har bara positiva erfarenheter och det gäller över lag. Kontakten 
mellan mig som övervakare och frivårdspersonalen har alltid varit 
kanon. 
 
Att få vara med när ngn lämnat ett destruktivt liv och det håller över 
lång tid. Gett mig ett ödmjukt förhållningssätt till livet, och inser 
allas lika värde. 
 
Att se klienterna växa som människor och ta makten över sina egna 
liv. 
 
När en gammal klient från 10 år tillbaka ringer och berättar hur bra 
det blivit! Körkort, villa, inga skulder, jobb. 
 
Se en person utvecklas till det bättre. Introducera personen i sam-
hället. Lyckan när de inser att de också kan använda ett bankomat-
kort. 
 
Med min utb. som socionom ser jag att jag lär mig mycket som 
övervakare. Positivt för mitt kommande yrke. 
 

Klientcitat 

Om önskvärda egenskaper hos lekmannaövervakarna 
De ska vara snälla, ödmjuka och ett bra stöd.  
 
Inte vara paragrafryttare, lätt och glad som person och inte ta det 
hela så allvarligt.  
 
Vara lyhörd, jordnära utan förmyndande och skuldbeläggning.  
 
Bra på att lyssna och ge råd. Kan ringa när som helst om det är nå-
got viktigt. Bra på att vara vän och inte bara övervakare. 
 
Bra på att lyssna, inte för nyfiken. 
 
Att våga leda på rätt väg.  
 
Han/hon ska vara stark i karaktär och gärna pushig, lite hård fast 
inte elak.  
 
Dom ska kunna förstå en och vara på ens sida och hjälpa så gott 
dom kan.  
 
Förstående, ödmjuk, trevlig, erfaren inom kriminalitet bland männi-
skor.  
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Positiv, glad, snäll m.m. 
 
Pålitlig, hjälpsam, snäll. Hon tar sig tid.  
 
Han ska kunna lyssna och inte vara dömande.  
 
Lyssna, inte vara mini-polis, kunna ta en fika och prata när jag 
skulle behöva det (utöver vanliga möten) 
 
En lekmannaövervakare ska ha lätt för personer och kunna vara en 
bra lyssnare. Även ta kontakt med deras klient och visa att de finns 
där om klienten behöver prata eller behöver hjälp.  
 
Kunna lyssna och höra vad som faktiskt sägs och kunna sätta grän-
ser, ge stöd.  
 
Så som jag har haft det, att han/hon bryr sig om en.  
 
Vara som en vän men ändå med regler. Vara tillhands. Tuff men 
snäll.  
 
Tillit är väldigt viktigt och att inte döma en i förhand för det man 
gjort.  
 
Medmänsklighet, trygg, rak.  
 
En bra lyssnare, lätt att prata med, lätt att nå. 
 

Om vad som är viktigast för att inte återfalla i brott 
Att fortsätta som jag gör nu, dvs. att avstå från alkohol (inte dricka 
för mycket) och att jag mår bra i mig själv.  
 
Att säga nej ifall någon frågar ifall jag har något att sälja. 
 
Att få ett arbete och något att göra varje dag.  
 
Att ha nyttiga dagsrutiner i vardagar. D.v.s. jobb, träning, hobbys. 
 
Eget beslut. Barnen och familjen viktigt.  
 
Umgänget, välja vilka man umgås med.  
 
Att livet får gå vidare i rätt riktning. 
 
Att man själv vill komma bort från allt.  
 
Har ångest ännu i dag.  
 
Vill inte va med om allt igen. 
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Viljan att förändras, ett stöd från lekmannaövervakaren. 
 
Att kämpa med min nykterhet. 
 
Fortsätta jobba med min drogfrihet, få stöd i min personliga utveck-
ling.  
 
Ha jobb, tjäna egna kr.  
 
Att inte ändra mitt nya tankesätt och hålla mig aktiv i det jag gör 
idag.  
 
Få ordning på min ekonomi. Samtal, prata med nån om mina "pro-
blem". Hitta en sysselsättning. 
 
Att ha något/någon att kämpa för och ha någon/några som bryr sig 
och som lyssnar. Självkontroll och egen motivation. 
 

Om vad de fått för stöd från sin lekmannaövervakare 
Att hon är jättebra helt enkelt.  
 
Genom att jag pratat med min övervakare har jag jobbat med mig 
själv. 
 
Stöd i form av en vän har jag haft, inte haft en tanke ens på brott. 
 
Har berättat vad andra har missat. Om vad som händer om man 
fortsätter i dom kriminella banorna. 
 
Han har lyssnat och frågat saker och brytt sig.  
 
Jag har fått stöd i allt, exempelvis att vara alkoholfri.  
 
Jag och min övervakare har haft det väldigt bra, han har funnits där 
om det var något jag undrat över.  
 
Jag har kunnat prata med min övervakare när jag behövt det.  
 
Han har funnits där och brytt sig om mig på ett sätt som känns stöt-
tande för mig.  
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