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Sammanfattning 
Mäns våld mot kvinnor blir ett allt mer angeläget problemområde och från att ha betraktats 

som en privat angelägenhet ses det idag som ett stort samhällsproblem. Syftet med studien var 

att undersöka vad män som deltagit eller deltar i kriminalvårdens behandlingsprogram 

Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) säger om de erfarenheter de fått under 

programtiden och vad männen anser varit positivt respektive mindre positivt i 

programinnehållet. Syftet var även att få männens syn på hur deltagandet i programmet 

påverkas av att det genomförs på anstalt. Jag undersökte även om männen och 

programpersonalen hade en samsyn på upplevelserna och erfarenheterna kring männens 

deltagande i IDAP. I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod genom att empirin 

samlats in med semistrukturerade intervjuer där tre klienter och två programledare 

intervjuades, resultatet presenterades i teman och analyserades utifrån teorierna makt och 

manlighet, roller och systemteori. Resultatet visade att klienterna ansåg gruppen var det mest 

betydelsefulla i IDAP. Vidare drogs slutsatsen att anstaltsmiljön hade en negativ påverkan på 

klienternas deltagande i programmet och att det fanns en god överensstämmelse mellan 

klienterna och programledarnas uppfattning om hur klienterna upplevde det att delta i IDAP. 
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Abstract  
Male violence against women has become an increasingly more important state problem area 

and from being regarded as a private matter, it is seen today as a major social problem. The 

aim of the study was to examine what men who participated or are participating in the Prison 

Service Treatment Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) says of the experience 

they gained during the program period and what men believe was positive and less positive in 

the program content. The aim was also to get the men’s view of how participation in the 

program affected by its implementation in institutions. I also examined whether men and 

program staff had a common understanding of the experiences and the experiences 

surrounding the participation of men in IDAP. In the study, I used a qualitative approach by 

empirical data collected by semi-structured interviews with three clients and two presenters 

were interviewed, the results presented in themes and analyzed based on the theories of power 

and virility, roles, and systems theory. The results showed that the clients felt the group was 

the most significant in IDAP. It was also concluded that the prison environment had a 

negative impact on clients 'participation in the program and that there was a good correlation 

between the clients and program leaders' perception of how clients experienced it to 

participate in the IDAP. 
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Förord 
Först och främst vill jag tacka alla klienter, både i mansgruppen och de som låtit sig 

intervjuas, för att de ville dela med sig av sina erfarenheter till mig. Jag vill även tacka 

programledarna som låtit sig intervjuas och förmedlat kontakten med de män som medverkat. 

Ett tack även till Kriminalvårdsinspektören som hjälpte mig så jag kunde genomföra studien. 

Avslutningsvis vill jag även tacka min handledare som med stort tålamod svara på alla mina 

frågor.  

 

Tack, utan er alla hade denna studie inte varit möjlig. 

 
Linda Gustafsson 
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Inledning och problemformulering 
Sett ur ett historiskt perspektiv har mäns våld mot kvinnor förekommit i alla tider, inom alla 

grupper, religioner och inom alla samhällsklasser. På 1200-talet instiftades i svensk lag 

begreppet ”kvinnofrid”, vilket innebar att kvinnor fick ett begränsat skydd mot bortförande 

och våldtäkt. Mäns dominans över kvinnor har länge setts som något naturligt och maken 

kunde ostraffat aga sin hustru ända fram till 1864. Våldtäkt inom äktenskapet blev inte 

kriminaliserat förrän 1965 och inte förrän 1982 blev våld i hemmet, kvinnomisshandel, lagt 

under allmänt åtal. 1998 skärptes lagen och begreppet grov kvinnofridskränkning infördes i 

Brottsbalken (Leander, 2007). 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer sågs länge som en privat angelägenhet men har på 

senare tid fått större uppmärksamhet. Våldet är ett mångfacetterat problem som framför allt 

inskränker mänskliga rättigheter och möjlighet till grundläggande frihet hos kvinnor och barn, 

som bevittnat våld. Våldets konsekvenser kan ses på en rad olika nivåer så som hälsomässiga, 

sociala, ekonomiska och rättsliga nivåer både för offer och för samhället. Tegnell & Nilsson 

(2011, s. 13) skriver: ”Utöver avsevärt lidande för enskilda, orsakar våldet stora 

samhällsekonomiska kostnader, närmare tre miljarder kronor per år”. Det framstår alltså som 

ett stort och viktigt samhällsproblem idag.  

Polisanmälningarna gällande misshandel mot kvinnor har ökat markant sedan 1980-talet. 

Detta kan bero på att anmälningsbenägenheten har ökat men kan även bero på att fler kvinnor 

blir misshandlade nu än tidigare. Man befarar trots detta att mörkertalet är stort och att många 

våldsdrabbade kvinnor inte anmäler. 2010 gjordes 27 000 anmälningar om grov kvinno 

fridskränkning och 27 300 anmälningar om misshandel av kvinnor över 18 år, 45 % av dessa 

var misshandelsbrott som skett inomhus av en bekant i nära relation. Mellan 1990 och 2004 

dödades 253 kvinnor av sin make, sambo, fästman eller pojkvän och 40 % av dessa kvinnor 

miste livet i samband med separation från gärningsmannen (Tegnell & Nilsson, 2001).   

Det finns en stor del forskning som berör mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Forskning slår fast att våldet får stora konsekvenser framför allt för kvinnan och eventuella 

barn men även för samhället genom att våldet kostar stora summor varje år. Håkansson 

(2010) skriver att det i Sverige varit kontroversiellt att satsa på vård till män som utövar våld i 

nära relationer. Det har uttryckts farhågor kring att vården till männen inskränker kvinnor och 

barns möjlighet att få hjälp och insatser, då man befarat att resurser till männens vård tas på 

bekostnad av kvinnornas vård. Dock har det på senare tid börjat råda en allt större enighet 

kring behovet av vård och behandling för männen. Detta har bland annat visat sig i politiska 

beslut genom att pengar avsedda för kommunernas arbete för kvinnofrid även haft männen 

som målgrupp (Håkansson, 2010). För socialt arbete är det naturligtvis viktigt att kvinnor och 

barn får det stöd och de insatser de är i behov av när de blivit utsatta för våld i nära relationer 

och detta slås tydligt fast i socialtjänstlagen (2001:453) kap 5:11. Där står det att i 

socialnämndens uppgift ingår att verka för att kvinnor och barn som utsatts för våld av 

närstående person särskilt skall beaktas så de kan erbjudas stöd och hjälp för att förändra sin 

situation. 

Det är alltså av yttersta vikt för socialt arbete att männen som brukar våld i nära relation får 

vård, stöd och verktyg för att förändra sin situation (Håkansson, 2010). Som nämnts ovan har 

lagen skärps och det finns idag många män som blir dömda av rättsväsendet för sitt våld mot 

kvinnor. En normal dag befinner sig cirka 5 500 personer i anstalt i kriminalvårdens regi och 

man beräknar att cirka tio procent av dessa har partnervåldsproblematik. Räknar man 

dessutom med de klienter som finns inom frivården finns det en normal dag cirka 2 000 

klienter med partnervåldsproblematik inom kriminalvården. Kriminalvården arbetar 

kontinuerligt med att utveckla och förbättra olika behandlingsprogram som syftar till att 
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förebygga återfall i brott och missbruk. Det finns i dag tretton ackrediterade 

behandlingsprogram och Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) är det program som 

riktar sig till klienter med partnervåldsproblematik (Danielsson, Fors, Freij & Lidman, 2011).  

I den första utvärderingen av IDAP kan man skönja att programmet har en positiv inverkan 

på de klienter som gått färdigt programmet. Deltagandet i programmet reducerar 

återfallsrisken med 26 procent men siffrorna är inte statistiskt säkerställda och i det tidiga 

stadiet som IDAP befinner sig i som behandlingsprogram inom kriminalvården är man 

försiktiga i att uttala sig om dess effektivitet. Dock bör beaktas att utvärderingen gjordes efter 

programmets fyra första år och implementeringsarbete och utveckling av programmet har sen 

dess fortskridigt (Danielsson, m.fl, 2011). 

Programmet tycks ha positiv effekt, om dock en osäker sådan i detta inlednings stadium, 

men vad säger männen och programpersonalen om IDAP? Vad anser de är verksamt och 

vilken effekt har anstaltsmiljön på deltagarna i programmet? Jag anser att det är av vikt att 

inte bara mäta om IDAP är verksamt i siffror utan även undersöka varför det är verksamt och 

om det finns aspekter som kan förbättras. Våld i nära relationer får stora konsekvenser för 

kvinnor och barn men även för männen som utövar våldet. För att kunna ge dessa män en bra 

vård som hjälper dem att upphöra med våld behöver även deras röster göras hörda och deras 

synpunkter bör beaktas i utformandet av vården. Det är av vikt för socialt arbete att männen 

får en god vård, för om man kan hjälpa männen att upphöra med sitt våldsamma beteende så 

påverkar det både mannen själv men även de som drabbas av våldet. Att satsa på att vården 

blir så bra och verksam som möjligt kan anses tjänar många syften men först och främst de 

humana i och med att en effektiv vård minskar lidande för alla som berörs av våldet. Man kan 

även se på våldet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där det är lätt att konstatera att en 

bättre vård med mindre återfall minskar samhällskostnaderna avsevärt. En klient i en anstalt 

av normal säkerhetsklass kostade samhället 2 744 kronor per dygn 2010 (Kriminalvården, 

2011a).  

De flesta studier kring behandling av män som utövar våld i nära relationer rör huruvida 

behandlingen har effekt i siffror eller vilka faktorer som anses verksamma i själva 

behandlingen. Få studier berör anstaltsvistelsens påverkan på klienternas vård. Detta kan ha 

sin naturliga förklaring i att den största delen av behandlingsinsatser sker antingen inom 

Frivården eller på frivillig basis. Dock är forskning om anstaltsvistelsens påverkan på 

behandlingen angelägen utifrån Kriminalvårdens avsikt att rehabilitera klienterna till att bli 

bättre samhällsmedborgare och inte återfalla i brott. Det är även angeläget med studier kring 

detta utifrån att IDAP är ett behandlingsprogram som är under utveckling med en ständig 

ökning av klienter som deltar i programmet. Denna studie är viktigt då intention är att belysa 

dels hur klienterna upplever IDAP och dels hur anstaltsvistelsen påverkar deltagandet i 

programmet. Studien är således av vikt utifrån att den belyser aspekter av behandlingen som 

det finns begränsat med forskning kring.  
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vad män som deltagit eller deltar i kriminalvårdens 

behandlingsprogram Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) säger om de erfarenheter 

de fått under programtiden samt identifiera vad männen anser varit positivt respektive mindre 

positivt i programinnehållet. I studien undersöks även männens syn på hur deltagandet i 

programmet påverkas av att det genomförs på anstalt. Vidare undersöks om männen och 

programpersonalen har en samsyn på upplevelserna och erfarenheterna kring männens 

deltagande i IDAP. 

 

Forskningsfrågor 

 

Hur beskriver klienterna att de upplever sitt deltagande i IDAP? Vad är styrkor och svagheter 

i programmet enligt klienterna? 

 

Hur beskriver klienterna att deras deltagande i IDAP påverkas av att de samtidigt avtjänar 

verkställighet på anstalt? 

 

Hur beskriver programpersonalen att klienterna upplever och hanterar sitt deltagande i 

programmet?  
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Uppsatsens disposition  

Härnäst följer bakgrundsinformation om Kriminalvården och IDAP, samt en kort beskrivning 

av en IDAP-grupp utifrån författarens observationsanteckningar. Därefter görs en översikt av 

forskning om IDAP och behandlingsprogram med inslag av kognitiv beteende terapi (KBT). I 

det följande kapitlet presenteras studiens teoretiska ram: makt, rollteorin och systemteorin. I 

metodkapitlet beskrivs och värderas bland annat uppsatsens metodval, urval, genomförande 

och analysmetod. Därefter redovisas studiens resultat indelat i olika teman, som fortlöpande 

analyseras. Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras resultaten, vilket leder fram till 

förslag om fortsatt forskning.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt ges först en allmän beskrivning av Kriminalvården. Där efter ges en 

presentation av Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som är dömda för våld i nära 

relation. Sedan beskrivs hur en gruppträff, utifrån mina egna iakttagelser och avslutningsvis 

beskrivs de begränsningar som  bakgrunden innehåller.  

Kriminalvården 

Kriminalvården är en statlig myndighet som lyder under riksdagen och regeringen. 

Kriminalvårdens ansvar är verkställigheter av straff inom fängelse och frivården, arbete vid 

häkten och även göra personutredningar i brottsmål. Myndigheten har drygt 9 000 anställda 

varav cirka 5 000 arbetar som kriminalvårdare, det är vårdarna som har den största kontakten 

med de frihetsberövade och de arbetar på anstalter och häkten. Andra stora yrkeskategorier är 

frivårdsinspektörer, klient- och placeringshandläggare, handläggare, experter, administrativa 

assistenter samt transportförare, programpersonal, läkare, sjuksköterskor, psykologer, 

kökspersonal och produktionsledare (Kriminalvården, 2011b).   

Kriminalvården är indelad i sex geografiska regioner, ett huvudkontor och en 

transporttjänst. Det finns inom kriminalvården 31 häkten, 52 anstalter och 34 frivårdkontor. 

Anstalterna är uppdelade i olika säkerhetsklasser där klass ett är den högsta säkerhetsnivån 

och klass tre är den lägsta. Det som avgör vilken säkerhetsklass en anstalt har är dess förmåga 

att motstå rymningar och fritagningsförsök samt förmåga att hantera ett svårhanterligt 

klientel. Inom kriminalvården arbetar man för att minska återfall i brott genom att tillföra de 

dömda personerna nya kunskaper. Detta genom bland annat arbete, klientutbildning och 

behandling. Det finns för närvarande tretton ackrediterade behandlingsprogram som riktar sig 

mot allmän kriminalitet och kriminella värderingar, våld, drogmissbruk, sexualbrott och 

spelberoende (Kriminalvården.se).  

IDAP 

Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) är ett behandlingsprogram inom 

kriminalvården som vänder sig till män som är dömda för våld och/eller hot om våld i nära 

relation och som avtjänar sin verkställighet inom frivården eller på anstalt. Programmet har 

utvecklats i samarbete med kriminalvården i England och Wales. Programmets grund 

återfinns i ett samhällsbaserat behandlingsprogram som är utvecklat i staden Duluth i USA. 

Den så kallade ”Duluth-modellen” började utarbetas på 1980-talet och syftet var att utveckla 

en modell för vård och skydd till förövare och offer i relationsvåld. Den teoretiska grunden i 

IDAP består av både social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT). Huvudsyftet 

med IDAP är att minska risken att männen återfaller i liknande brottslighet. Programmet blev 

ackrediterat av Kriminalvårdens vetenskapliga råd 2006. Programmet finns i huvudsak inom 

frivården men även för intagna på särskilda avdelningar på fem anstalter (Danielsson, m.fl, 

2011; Tobiasson & Eriksson, 2010). 

IDAP är ett manualbaserat program. Män som är aktuella för programmet kan vara dömda 

för exempelvis misshandel, grov kvinnofridskränkning, hemfridsbrott eller olaga hot mot en 

partner eller före detta partner. Syftet med programmet är att mannen under behandlingen ska 

lära sig att kommunicera tankar och känslor bättre, känna igen tecken på ilska och lära sig 

kunna hantera konflikter och svartsjuka. Fokus ligger på att mannen erkänner sitt ansvar för 

våldet vilket är grunden till att han skall kunna förändra sitt beteende (Danielsson, m.fl, 2011; 

Tobiasson & Eriksson, 2010). 

Programmet omfattar 27 gruppsessioner om två timmar för männen med en session i 

veckan, om programmet bedrivs på anstalt har deltagarna två gruppsessioner i veckan. 

Sessionerna bedrivs av specialutbildad personal, en manlig och en kvinnlig och sessionerna är 

uppdelade i nio olika moduler med tre träffar i varje. Dessa moduler är fristående från 
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varandra, vilket innebär att männen kan påbörja IDAP vid starten av varje ny modul. Teman i 

modulerna är: Icke-våld, icke hotfullt beteende, respekt, stöd och tillit, ärlighet och 

ansvarstagande, sexuell respekt, partnerskap, ansvarsfullt föräldraskap och förhandling och 

rättvisa (Danielsson, m.fl, 2011; Hasselrot & Fielding, 2008 Tobiasson & Eriksson, 2010; ). 

Förutom att delta i gruppsessionerna genomgår varje deltagare även fyra individuella 

sessioner med programpersonalen. I ett inledande skede hålls en djupintervju, brottsanalys, 

sedan ett mittsamtal och en slutgenomgång. Man har även en orienteringssession som föregår 

arbetet i gruppen, denna session kan även ske i grupp (Danielsson, m.fl, 2011; Tobiasson & 

Eriksson, 2010 ).  

När männen fullföljt gruppdelen följs de upp med individuella återfallsförebyggande 

insatser under övervakning. Denna insats innehåller fyra individuella sessioner med en IDAP-

handläggare. Denna handläggare är inte densamma som någon av programpersonalen 

(Danielsson, m.fl, 2011; Tobiasson & Eriksson, 2010). 

SARA-utredning 

Innan mannen kan påbörja IDAP genomgår han en riskbedömning enligt Spousal Assault 

Risk Assessment Guide (SARA). SARA är en klinisk checklista för riskfaktorer för 

partnervåld. SARA utformades i början av 1990-talet och innehåller 20 riskfaktorer som är 

grupperade i följade områden: kriminell bakgrund, psykosocial anpassning, tidigare 

partnervåld, aktuell brottslighet och andra överväganden. De män som blir aktuella för IDAP 

är de som enligt SARA anses ha hög- eller medelrisk att återfalla i partnerskapsvåld. Män 

med låg risk bör inte delta i programmet (Belfrage & Grann, 2006; Lidman & Hellberg, 

2011). 

Gruppträff 

Under arbetets gång hade jag en hel del kontakt med en av programledarna och blev 

medbjuden att närvara vid en av gruppträffarna. Vid mötet berättade programledaren att alla 

moduler i IDAP innehåller tre träffar och alla moduler är upplagda på samma sätt. Vid första 

träffen startar man med en ”incheckning”, då eventuellt nya medlemmar i gruppen blir 

presenterade. Man pratar om hur det varit sen förra träffen, om något hänt eller om tankar 

dykt upp. Sedan går programpersonalen igenom dagens agenda. Därefter definieras dagens 

tema och var och en i gruppen får beskriva vad temat innebär för dem. Man ser tillsammans 

på en kort film (2-3 minuter) som innehåller en sekvens där mannen tar till våld och som är 

relaterad till dagens tema. Därefter analyseras filmen: man pratar om handlingen, vilka åsikter 

som fanns med, vad intentionen var och om man kan göra på nått annat sätt. Man jobbar då 

mycket  med olika slags försvar och försöker förstå hur tanke -känsla -handling hör ihop. 

Avslutningsvis görs en ”utcheckning”, där dagens träff sammanfattas. Alla deltagare får då 

reflektera över hur träffen varit och vad man pratat om (Info vid möte 130425). 

Andra träffen i varje modul inleds, som den första, med en incheckning. Under denna träff 

analyseras något av deltagarnas egna exempel på sådant som de varit med om. Dessa exempel 

kan tas ur deltagarnas egna kontrollformulär som är ett arbetshäfte man jobbar med under sin 

tid i IDAP. Man tittar även på strategier för icke kontrollerande beteende. Avslutningsvis görs 

det en utcheckning och kontrollformulären lämnas in till programledarna (Info vid möte 

130425).  

Vid den tredje träffen början man åter igen med en incheckning. Sedan arbetar gruppen 

med en ny strategi för icke våldsamt beteende, detta kan även vara en gammal strategi som 

återkommer. Ur kontrollformulären har programledarna valt en situation som deltagarna får 

spela upp i ett rollspel inför de andra, där en spelar huvudpersonen och en annan spelar offer. 

Gruppen pratar sedan om och tränar på alternativa sätt att lösa situationen, på vilka andra 

bättre sätt kunde den ha lösts? Hur kunde situationen ha lösts men hjälp av de strategier som 
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deltagarna lärt sig? De deltagare som spelade rollspelet får även berätta hur det kändes i 

situation, vilka känslor kom upp och hur upplevdes det i stunden? Avslutningsvis görs åter en 

utcheckning och om det är någon av deltagarna som avslutar sin IDAP så sammanfattar denne 

sin tid i programmet och reflekterar över hur det varit att delta (Info möte 130425).  

Den gruppträff som jag deltog i var den andra träffen i modulen om ansvarsfullt 

föräldraskap. Gruppträffen sker i ett ganska litet rum som är möblerat så alla kan sitta runt 

bordet och se varandra under träffen. Programledarna sitter vid bordets ända och använder sig 

av en tavla där de skriver upp saker som kommer upp under träffen. På väggarna hänger 

deltagarnas handlingsplan för sitt deltagande i IDAP. Handlingsplanen är skriven på ett stort 

papper där brottsoffrets namn och namnen på barnen står, om man har några. På planen har 

deltagarna även skrivit vad de vill förändra och bli bättre på och vilka mål de har för sitt 

deltagande i programmet. Programledarna berättar att handlingsplanen är ett måste för att få 

delta i programmet och används som ett levande dokument, vilket innebär att deltagarna 

under programmets gång kan fylla på med nya mål eller nya saker de vill förändra och bli 

bättre på. På väggen i rummet finns även det så kallade Duluth-hjulet, eller makt- och 

kontrollcirkeln som visar komplexiteten i våldet och påminner om alla de aspekter som våldet 

har (figur 1).  
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Deltagarna har innan träffen gett sitt medgivande till att jag får närvara och är när som helst 

under träffen fria att be mig lämna rummet om de upplever att det är jobbigt med min närvaro.  

Träffen börjar med en incheckning och jag får presentera mig och berätta lite kort om varför 

jag är där. Jag upplever att deltagarna känner varandra väl och trots att jag är där så delger 

deltagarna många av sina egna erfarenheter och tankar kring föräldraskapet. Trots det förstår 

jag att diskussionerna blir ytligare än de brukar vara, vilket även bekräftas av programledarna 

efter mötet. Jag tycker det var modigt av deltagarna att låta mig vara med och det gav mig en 

ny förståelse av IDAP och en stor respekt för det arbetet som deltagarna gör under 

gruppträffarna.  

Bakgrundens begränsningar 

I beskrivningen av IDAP  redogörs för de delar av programmet som varit av intresse för 

studien. Detta ger dock inte en helt rättvis bild av vad IDAP är eftersom programmet innehar 

två viktiga hörnstenar, varav den ena endast djupare beskrivit, den som innehåller arbetet med 

männen. I IDAP finns även ett tydligt brottsoffersperspektiv där man arbetar med den 

våldsutsatta kvinnan via partnerskapskontakt och via en särskild brottsoffersluss. Arbetet med 

brottsoffret sker utifrån ett säkerhetsperspektiv. Brottsoffersluss finns dock inte på alla 

anstalter där programmet används men ett utvecklingsarbete pågår (Hasselrot & Fielding, 

2010).  
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Forskningsöversikt 
Forskning kring män med partnervåldsproblematik har under senare tid blivit ett allt mer 

angeläget forskningsområde. Utifrån studiens syfte  valdes att inrikta  forskningen kring 

behandlingar med inslag av KBT eftersom IDAP har sin grund i KBT. 

Forskningsöversikten ger först en generell bild över hur effektiv behandling av 

relationsbrottsdömda är. Där efter redovisas forskning om vad männen själva anser är 

verksamt vilket följs av ett avsnitt med forskning om begränsande faktorer vid behandling. 

Forskningsöversikten avslutas med forskning om vikten av en stödjande miljö för att 

behandlingen ska kunna vara verksam.  

Utvärderingar av behandling för män med partnervåldsproblematik 

I riksdagens uppföljning av kriminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld 

i nära relation som utfördes 2008 belystes att det fanns få utvärderingar av IDAP och de 

utvärderingar som fanns omfattar ett litet antal klienter. Justitieutskottet belyser att det är av 

största vikt att kriminalvården genomför utvärderingar av behandlingsprogram för män som 

är dömda för våld i nära relationer (Justitieutskottet 2008). 

I en första utvärdering av kriminalvårdens program för män som är dömda för våld i nära 

relation kan skönjas ett positivt resultat rörande återfall i partnervåldsbrott efter avslutad 

behandling, detta utifrån att klienten slutfört hela behandlingsperioden. Efter att ha justerat 

resultatet för tid till återfall och med beaktande av ”riskpoäng” antyder utvärderingen att 

deltagande i IDAP´s gruppdel i genomsnitt reducerar risken att återfalla i relationsbrott med 

26 %, denna siffra är dock inte statistiskt säkerställd. Generellt sett så uppvisade klienterna i 

undersökningen enbart något lägre återfallsantal i något brott, då även inräknat andra brott än 

relationsbrott. Detta visar en jämförelse med klientgrupper vid andra utvärderingar av 

behandlingsprogram i Kriminalvården. Av de klienter som påbörjade IDAP slutförde 73 % av 

dem behandlingen vilket författarna till utvärderingen anser är relativt högt i jämförelse med 

andra program inom Kriminalvården. Detta kan bero på att handläggare och programledare 

väljer motiverade klienter till programmet. Slutsatsen av utvärderingen är att IDAP verkar har 

en viss brottsreducerande effekt som syns tydligast hos klienter som genomgått alla de nio 

programmodulerna (Danielsson, m.fl, 2011).  

En metaanalys av behandlingsprogram med inslag av KBT för män med 

partnervåldsproblematik genomfördes för att undersöka effekter. Studien innehöll tolv 

utvärderingar som alla var utförda i USA. Forskningsunderlaget ansågs dock otillräckligt för 

att kunna dra några slutsatser kring effekten av KBT för att minska eller eliminera männens 

problematik. Det betyder inte att det inte finns bevis för någon effekt, men forskarna kan helt 

enkelt inte dra några slutsatser om huruvida behandlingen är till hjälp eller inte eller om den 

rent av kan vara skadlig (Smedslund, Dalsbø, Sterio, Winsvold & Clench-Aas, 2011) .  

En uppföljning av IDAP i England och Wales visar överlag på positiva resultat. Minskad 

omfattning av svartsjuka, förnekelse och sexuell besatthet av kvinnan samt ett större 

ansvarstagande för våldet är exempel på resultat som lyfts fram i rapporten. Dock belyser 

rapporten att trots det stora klientunderlaget gick en stor del av materialet inte att användas på 

grund av att testerna var felaktigt ifyllda. Utvärderingen fokuserade endast männens egna 

åsikter, vilket ansågs som en brist (National Offender Management Service, 2007).  

Männens syn på vad som är verksamt i behandlingen  

I flera utvärderingar där männen fått ge sin syn på vad de anser är verksamt i behandlingen 

belystes att mansgrupperna varit det mest uppskattade eftersom den gett männen möjlighet att 

utbyta tankar och idéer med varandra samt gett insikt i att de inte var ensamma om sitt 

problem. Männen tyckte även att personalen var viktigt och att den gav ett bra stöd och var 

lyhörda. De olika strategierna för att bemästra ilska och hantera konflikter är något som 
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många män upplever som värdefullt. De uppger även att de efter avslutad behandling mått 

psykiskt bättre och många av männen uppger även att de kommit till insikt i att de behöver 

arbeta med sin missbruksproblematik. Andra faktorer som varit verksamma menar männen är 

insikten i vad våldet gör med den kvinnliga partnern och eventuella barn. Männen uppgav 

även att de upplevde sig som en mer lyhörd och bättre förälder efter att ha gått behandlingen 

(Håkansson, 2010; Justitieutskottet, 2008; Almqvist, 2010 ). 

I en utvärdering från USA undersöktes på vilket sätt männen uppgav att de hade förändrat 

sitt beteende efter att deltagit i behandlingsprogram för att undvika att återfalla i partnervåld. 

Undersökningen gjordes på fyra väletablerade behandlingsprogram som använde sig av en 

kognitiv modell. Resultatet visade att den mest använda metoden var ”time-out”, vilket 

innebär att mannen lämnar situationen tills ilskan lagt sig. En annan strategi som männen sa 

sig använda sig av var att försöka undvika konfliktfyllda situationer genom att innan 

handlingen tänka efter och att avlägsna sig från en bekymmersam situation för att inte 

använda sig av våldsamt beteende. Att använda sig av inlärda diskussionstekniker var det näst 

mest använda metoden enligt männen. Man kunde då diskutera sig fram till en lösning med 

sin partner. Det var inte många av männen som uppgav att de inte försökt att undvika 

våldsamt beteende på något sätt (Gondolf, 2000). 

En studie i England och Wales gällande hur kvinnor ser på sin partnerskapskontakt under 

sina mäns behandling visar att kvinnorna var nöjda med partnerskapskontakten men att den 

sågs mer som stödjande än skyddande. Dessutom var kvinnorna i allmänhet negativt inställda 

till den behandling som männen fick genom programmet. (Madoc-Jones & Roscoe, 2010).

  

Begränsningar i behandlingen 

Det som framstår som begränsningar i behandlingen av män med partnervåldsproblematik är 

att män med olika typer av psykisk problematik har inte kan tillgodogöra sig behandlingen. 

Behandlingen kräver även att mannen är drog och alkoholfri under behandlingen. IDAP är 

manualstyrt och har fasta teman för gruppträffarna vilket kan medföra att behandlingen inte 

blir så flexibel att programmet kan bemöta männens behov på ett helt tillfredställande sätt. 

Detta har andra mindre strukturerade program en större möjlighet att göra (Almqvist, 2010).  

Det som av männen själva lyfts fram som begränsningar i behandlingen har varit bland 

annat att de önskat mer individuell terapi, att det störde i gruppen att det hela tiden kom in nya 

män, att programmet innehöll för mycket upprepningar och att man ansåg sig behöva mer 

behandling än vad programmet kunde erbjuda (Almqvist, 2010; Håkansson, 2010). 

Eliasson (2000) menar att ett alltför strukturerat arbetsätt med våldsamma män kan verka 

hämmande på behandlingen och kan skapa passivitet hos mannen. Detta genom att det 

förmedlar att männen inte själva har förmåga att ta ansvar och förstå sitt eget bästa. De teman 

och problem som är viktiga i mannens behandling brukar dyka upp spontant och om detta tas 

upp när det är aktuellt i mannen liv är sannolikheten större att han tar till sig terapeutens och 

gruppmedlemmarnas erfarenheter och råd (Eliasson, 2000).  

Vid behandling på anstalt är det medintagna som har allra störst påverkan på en intagen. 

De som är positiva till behandling verkar inte ha lika stark röst som de som är negativa och 

detta verkar göra att de med positiva erfarenheter sällan hörs på avdelningarna. Detta kan bero 

på att de som är positivt inställda till behandling är mer introverta och reflekterande på grund 

av att de tänker igenom vad de gjort mot sina offer och hur de kan förändra sina liv. De som 

är negativt inställda har däremot ett behov att fly från sin problematik och lägga skulden på 

exempelvis kvinnorna, domstolarna, åklagarna och kriminalvården.  Att ständigt förneka är en 

uppgift som kräver en ansenlig kraftansträngning hos den intagne och kräver en stor del av 

den intagnes tankeverksamhet. Det blir dessutom lättare att upprätthålla bilden av att vara ett 

offer för andras ovilja, egen viktimisering, om det finns fler som förnekar sina brott. Detta 



 
 

11 
 

leder till att de som är positiva till behandlingen och jobbar med sig själva utgör ett hot mot de 

som inte vill kännas vid sina brott. Detta leder till att de positiva blir syndabockar, vilket i sin 

tur leder till att de som förnekar känner sig lite ”bättre” än de ”riktiga” kvinnomisshandlarna, 

våldtäktsmännen och pedofilerna (Hasselrot & Fielding, 2010).  

Vikten av ett stödjande klimat på behandlingsanstalter  

För att behandlingen ska vara verksam är det av stor vikt att de intagna får en bra relation med 

behandlarna. Den goda terapeutiska alliansen mellan behandlare och klient är ett första steg 

mot att klienten ska kunna återintegreras i samhället. En god allians motverkar den 

motståndsdynamik som är vanlig på fängelser där en känsla av ”vi och dom” lätt utvecklas 

(Seagram & Ginsburg, 2010).  

Relationen mellan intagen och personal är en viktig faktor för hur effektiv vården blir. En 

god relation kan å ena sidan leda till att den intagne blir stämplad som ”golare” men den 

innebär å andra sidan att behandlingen blir mer verksam om personalen förmedlar respekt och 

värme. Vårdarna har en stor betydelse för hur stämningen på avdelningen ser ut. De flesta 

intagna tycks tycka att det är viktigt att ha bra personal omkring sig. Detta medför att 

atmosfären inte blir lika kvinnoförnedrande och behandlingsfientlig. Dock är det av stor vikt 

att den personal som finna tillgänglig är kompetent och inte förmedlar osäkerhet och gömmer 

sig bakom paragrafer. Eftersom många intagna i grunden känner en stor maktlöshet och har 

problem med auktoriteter så blir personalens uppgift att, dels hävda kriminalvårdens gränser 

på ett respektfullt och humant sätt och dels skapa och upprätthålla en god atmosfär är ingen  

enkel uppgift (Seagram & Ginsburg, 2010; Hasselrot & Fielding, 2010).  

För ett lyckat behandlingsresultat är det av vikt att klienterna får hjälp med att bryta 

tystnaden, placera ansvaret för våldet och bearbeta det som hänt. Många som själva utövar 

våld har under sin uppväxt varit utsatta för våld och det är då viktigt att klienten får möjlighet 

berätta och reflektera kring detta. Det är även av vikt att klienten får hjälp att lägga ansvaret 

för våldet på rätt ställe, vilket är hos den som utsatt klienten för våld. Många barn som 

bevittnar våld har en benägenhet  att lägga skulden på sig själva och eftersom barn i en 

våldsam miljö inte kan påverka denna skapar detta känslor av vanmakt och skuld hos barnet. 

Denna vanmakt och skuld finns med, ofta som omedvetna beteendemönster, hos klienterna 

upp i vuxen ålder. Detta är grunden i att klienten själv utvecklar ett våldsamt beteende. Det är 

därför viktigt att klienten även får möjlighet att arbeta med sina egna upplevelser av våld och 

finna orsaken till varför de själva tar till våld i trängda situationer. Det är även viktigt att 

klienten tar ansvar för sitt eget våld och att klienten ges möjlighet att bearbeta sina 

upplevelser (Isdal, 2001). 

Det är även viktigt att arbetet med behandling involverar hela behandlingsanstalten och att 

behandlingen inte enbart stannar i behandlingsrummet. Ett gemensamt behandlingsansvar 

som spänner över hela anstalten ökar möjligheten för klienten att få god rehabilitering men 

bidrar förmodligen även till att personalen får större arbetsglädje känsla av meningsfullhet i 

sitt arbete. Behandling och säkerhet blir bättre om anstaltsmiljön bygger på 

behandlingsfrämjande principer som delaktighet och ansvarstagande, vilket även ger den 

intagne utrymme att utvecklas till en ansvarstagande individ (Hasselrot & Fielding, 2010).  

I vissa studier rörande det sociala klimatet på behandlingsanstalter ses att personalen 

överskattar hur de intagna upplever sin vistelse på anstalten. Det finns visst stöd för att 

klimatet på behandlingsanstalter skulle vara mer stödjande mellan intagna än på vanliga 

anstalter och att personalen vid behandlingsanstalterna uppger i större utsträckning att de har 

ett större engagemang i de intagna än vid en vanlig anstalt (Day, Cayse, Vess & Huisy, 2012, 

Krantz, 2010).  

Sammanfattningsvis kan ses att forskning på området visar att det egentligen inte finns 

några direkta bevis för att behandling med KBT är verksamt vid liknande typer av brott. 
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Kriminalvårdens egna utvärderingar visar endast en svag indikation på att IDAP är verksamt. 

Forskning visar att männen som deltagit i behandling säger sig uppleva att behandlingen varit 

värdefull och att gruppträffar och en känsla av högre välbefinnande efter behandlingen varit 

det mest positiva. Forskning visar även att ett allt för strukturerat arbetssätt påverkar 

behandlingen negativt, likaså att hjälpbehovet varit större än vad behandlingen lyckats 

tillfredsställa. Det finns även forskning kring vikten av en stödjande miljö kring arbetet med 

klienter på anstalt och det är av vikt att det finns goda relationer mellan behandlare och klient 

men även mellan våningspersonalen och klienten.  
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Teoretisk ram 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för analysen av 

resultatet. De perspektiv jag valt är makt och manlighet, roller och systemteori. Syftet med de 

valda teorierna var att kunna göra en analys som belyser hur samhälleliga strukturer påverkar 

mannen syn och uppfattning av sig själva och hur den påverkar interaktionen mellan 

klienterna och personal i anstaltsmiljön. Likaså att förklara och förstå de grupprocesser som 

äger rum på anstalten och påverkar arbetet med männens behandling 

Makt och manlighet 

Maktstrukturer i samhället formas utifrån normer och värderingar om hur saker och ting bör 

se ut i samhället och dessa är kontextberoende. Patriarkatet är en maktstruktur som länge varit 

dominerande i samhället och som utgår från att kvinnor ses som underordnade gentemot män. 

Det har bland annat sin grund i de skillnader i fysisk styrka som finns mellan män och 

kvinnor vilket historiskt sett skapat en norm som betraktar mannen som överlägsen. 

Patriarkatet betecknar mäns dominans och maktposition gentemot kvinnor där män har större 

tillgång till mer makt och maktrelationer, där kvinnor systematiskt utesluts från dessa och 

istället förväntas ha ansvar över hushållsarbetet (Mattsson, 2010). 

Män som utövar våld mot sin kvinnliga partner har i högre utsträckning än andra män ett 

behov av att vara familjens primära överhuvud, beskyddare och försörjare. För dessa män är 

manlighet stark förknippat med dominans, auktoritet och kontroll. Männen har även 

uppfattningen att de som män ska vara självsäkra och bestämda, de skall upprätthålla en bild 

av att vara fysiskt och psykiskt starka, kunna uppvisa sociala och ekonomiska framgångar, 

vara kvinnan överlägsen, har en pretentiös sexualitet och vara ständigt beredd att försvara sin 

manlighet om den skulle hotas (Söderberg, 2010). Dessa attityder kring vad det innebär att 

vara man utgår från de patriarkaliska maktstrukturerna som syftar till att underordna kvinnor 

för att männen ska bibehålla de fördelar som den patriarkala makten medför i form av 

exempelvis överordnade positioner på arbetsmarknaden och i skapandet av maktrelationer 

(Mattsson, 2010).  

Män med ovan beskrivna attityder riskerar att drabbas hårt känslomässigt om de inte kan 

leva upp till sina högt ställda ideal på hur en man ska vara. Detta kan medföra att mannen 

upplever att deras maskulinitet är ifrågasatt och frustration och aggression riktas mot den 

kvinnliga partnern. En särskild riskfaktor är om mannen är/blir arbetslös medan kvinnan har 

en anställning. Mannen kan då inte leva upp till sitt ideal som familjens överhuvud och 

familjeförsörjare och försöker hantera skammen genom att med övergrepp mot partnern återta 

sin maktposition i relationen (Söderberg, 2010). 

Rollteori 

Det rollteoretiska perspektivet kan sägas ha sitt ursprung i socialpsykologin och beskriver hur 

människan skapar en social identitet genom samspel i relationen till andra människor. Alla 

människor innehar en mängd olika roller som varierar beroende inom vilken kontext man 

befinner sig. Vi socialiseras in i samhället genom mötet med signifikanta andra, familj, vänner 

och andra närstående personer, vilket lär oss att agera på ett kulturellt accepterat sätt. 

Socialisationen bidrar även till att vi utvecklar en egen identitet och att vi lär oss att tolka 

samhället och förstå situationer på rätt sätt. Socialisationen ger oss förutsättningar för att bli 

sociala aktörer och veta hur vi bör bete oss i samhället (Johansson & Lalander, 2010).  

Människor har olika roller i de sociala strukturerna och rollerna har olika social status. En 

individ som innehar flera roller som inte är förenliga med varandra hamnar i en rollkonflikt. 

Rollkonflikt kan även vara att personens egen tolkning av sin roll inte överensstämmer med 

de förväntningar andra människor ha på rollen. Rollkonflikter kan skapa rollosäkerhet vilket 

innebär att människan inte vet hur den ska bete sig eftersom de olika rollerna är oförenliga i 
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situationen och motsäger varandra. Man skiljer på inter-rollkonflikt, vilket innebär att en 

persona innehar roller som inte är förenliga med varandra, och intra-rollkonflikt vilket innebär 

att människor har olika förväntningar på en människas roll. Människor som avviker från de 

förväntningar som finns på rollen riskerar att bli stämplade som avvikande. Då människor 

stävar efter att uppfylla de förväntningar som finns på rollen innebär det att det finns risk att 

förväntningar på ett avvikande beteende förstärker det som avviker ytterligare och detta leder 

till en ond cirkel av utanförskap. (Payne, 2008).  

Enligt den symboliska interaktionismen har människor en förmåga att se sig själv genom 

andras ögon, ett så kallat rollövertagande. Detta gör att individen beter sig som den tror att 

den andre förväntar sig att den ska göra. Detta är grunden i vårt känsloliv och våra tolkningar 

av hur andra ser på oss skapa känslor av stolthet men även av skam om vi blir sedda på ett 

ofördelaktigt sätt (Johansson & Lalander, 2010). 

Collins teori om sociala ritualer som skapar emotionell energi. Denna emotionella energi 

skapas enligt Collins genom att den sociala ritualen består av fysisk närvaro och närhet, ett 

gemensamt fokus, en känsla av ”vi och dom” och att en liknande känsla utvecklar sig mellan 

personerna som deltar (Collins, 2004). 

Systemteori   

Grundtankarna i systemteorin bygger på att ett studerat fenomen måste sättas in i en större 

helhet och att man inte kan tolka händelser utifrån ett orsak – verkan samband utan förståelse 

uppnås genom att synliggöra det komplexa påverkansmekanismer som  utgör en ömsesidig 

påverkan av systemets beståndsdelar. Systemet ses som en enhet med gränser mot 

omgivningen och inom systemet utväxlas fysisk och mental energi. I ett slutet system sker 

inget utbyte av energi över gränsen medan det i ett öppet system strömmar energi både ut och 

in ur systemet. Energin som tillförs systemet påverkar den dynamiska process som systemet 

ständigt befinner sig och förändras en del får det verkningar i hela systemet. Ett system utgör 

en helhet men inom systemet finns även delsystem och delsystemen kan delas i mindre 

delsystem (Payne, 2008).  

I samhället finns många olika slags system. Till informella system eller naturliga system 

räknas familj, kollegor och vänner och till formella system räknas exempelvis kommunala 

myndigheter och fackföreningar. Det finns även samhälleliga system och hit räknas till 

exempel sjukhus och skolor. En person ingår alltid i en rad olika system (Payne, 2008). 

Systemen är hierarkiskt ordnade där det övergripande systemet utövar en större påverkan 

än de underordnade systemen. Trots det är alla delar i ett system ömsesidigt beroende av 

varandra och förändras en del av systemet får det verkningar i hela systemet. Ett system är 

alltid mer än summan av sina delar eftersom det är processen i systemet som styr hur systemet 

fungerar (Payne, 2008, Thorsén, 2010). 
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Metod 
I kapitlet beskrivs vilken metod som ligger till grund för studien, hur informationssökningen 

har gått till, viss källkritik presenteras lika så författarens egen förförståelse. Vidare beskrivs 

hur studien genomförts och vilket urval som gjort samt intervjuteckningen som används och 

analysmetod av den insamlade empirin. Avslutningsvis belyses studien validitet, reliabilitet 

och en diskussion kring de etiska ställningstaganden som gjort under studien.  

Val av metod 

För att utföra denna studie har en kvalitativ metod (Bryman, 2011) använts, då syftet med 

studien var att uppnå en förståelse för hur klienterna på en kriminalvårdsanstalt upplever sitt 

deltagande i IDAP och hur anstaltsmiljön påverkar deltagandet. Genom att tolka det 

insamlade materialet har fokus i studien, utifrån en hermeneutisk ansats, varit att försöka 

förstå hur mänskliga handlingar och företeelser samspelar med varandra och med den kontext 

de befinner sig i (jfr: hermeneutik: Bryman, 2011). För att skapa en helhetsbild av klienternas 

upplevelser har mina tidigare kunskaper och erfarenheter från kriminalvården använts som ett 

verktyg, vilka tillsammans med övriga teoretiska perspektiv format de delar som utgjort 

grunden för att tolka och skapa förståelse för det resultat som redovisats i denna studie. Detta 

utifrån studiens intention att se en helhet i det studerade materialet och att genom en vidare 

tolkning försöka belysa klienternas hela upplevelse kring vården och anstaltsvistelsen (jfr: 

Bryman, 2011). 

Informationssökning 

När studiens syfte var bestämt påbörjades  en litteratursökning på området för att få en bild av 

hur forskningsläget såg ut kring ämnet men även för att öka min egen kunskap. Jag utgick 

från en systematisk litteraturgenomgång (Bryman, 2011). Forskning söktes via ett flertal 

sökmotorer på internet som divaportalen.se, libris.se, google scholar, Social Services 

Abstract, forskningar har även sökts via kriminalvården.se och via kriminalvården intranät. 

De sökord  som användes  var: våld i nära relation, behandling av våld, behandlingsprogram 

för män med våldsproblematik, domestic violence abuse, intimate parnter violence, integrated 

domestic abuse programme, IDAP, DAIP och domestic abuse programme. I studien har även 

kurslitteratur från socionomprogrammet som ansetts ha relevans för studien använts samt 

litteratur från  biblioteket. Jag har även använt en narrativ litteratursökningsstrategi där 

referenser från de studier som hittats användes för att kunna utöka sökområdet (Bryman, 

2011).  

Källkritik 

Under litteratursökningen uppmärksammades att delutredningen Stödjande miljö för 

relationsbrottsdömda (Hasselrot & Fielding, 2010) inte är sökbar förutom via 

Kriminalvårdens intranät. Under samtal med en av författarna, Bengt Hasselrot, fick jag veta 

att utredningen är publicerad men att ett fel uppstått som gör att den inte är sökbar. Dock är 

utredningen publicerad, både i sin helhet men även som en engelsk artikel. Utifrån att 

utredningen hade stor relevans för studien valdes  att inkludera denna i forskningsöversikten. 

Detta var möjligt eftersom Hasselrot via mail skickade utredningen till mig. Beslutet att 

använda utredningen baserades även på att båda författarna arbetar som psykologer på 

kriminalvårdens behandlingsanstalter och därför  ansågs som tillförlitliga källor.  

Förförståelse 

I en kvalitativ studie är alltid forskarens förförståelse en viktig del eftersom forskaren i 

processen använder sig själv som verktyg. Vår förförståelse bygger på de erfarenheter vi bär 
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med oss och som vi använder oss av i tolkningsprocessen (Bryman, 2011). Min egen 

förförståelse i ämnet är färgad av att jag arbetat som vikarie inom kriminalvården och det är 

därifrån jag fått mitt intresse för IDAP. Fördelar med detta har varit att jag rent praktiskt vetat 

vem jag skulle kontakta för att jag skulle få genomföra min studie och jag var heller inte 

obekant för de som arbetar på anstalten. Dessutom har jag haft nytta av min förförståelse vid 

utformandet av studien i sin helhet och syftet och intervjuguide i synnerhet. Nackdelarna kan 

ha varit att jag redan på förhand haft vissa antaganden om vilka resultat studien skulle få och 

att det kan ha hindrat att jag med öppet sinne tolka min empiri.  

Genomförande  

Arbetet påbörjades med att ett syfte och frågeställningar formulerades. Därefter påbörjade jag 

sökning efter relevant litteratur. Under tiden jag sökte forskning tog jag via telefon kontakt 

med en kriminalvårdsinspektör vid den anstalt jag arbetar som vikarie och där jag önskade 

utföra studien. Utav henne fick jag hjälp med att få ett godkännande för att jag få göra min 

studie genom att hon via mail skickade vidare min forskningsdesign till ansvarig för 

programverksamheten i Region väst. Då jag själv inte kunde kontakta varken klienter eller 

programpersonal vände jag mig åter till kriminalvårdsinspektören som hjälpte mig att få 

kontakt med en programledare, som under arbetets gång både hjälpt mig att få kontakt med 

klienter till studien och låt sig intervjuas, samt förmedlade kontakt med ytterligare en 

programledare som ställde upp på att delta i studien.  

Ett informationsbrev utformades om studien som programledaren kunde ge till de tilltänkta 

klienterna för att de skulle kunna ta ställning till om de ville medverka. Jag utformade även 

två informantbrev, ett till klienter och ett till programledare som användes vid intervjuerna. 

Därefter utformade jag två intervjuguider även där en till klienter och en till programpersonal. 

Under studien deltog jag även i en gruppträff för männen som programledaren ordnade, vilket 

medförde att intervjuguiden till klienterna omarbetades. De intervjuer som gjordes under 

studien skedde inne på anstalten både med klienter och programpersonal. Intervjuerna 

varierade i tid mellan 30 minuter och en timme beroende på hur uttömmande svaren var.  

Urval 

I studien har ett målinriktat urval används vilken innebär att informanterna har valts ut för att 

de hade egenskaper som ansågs relevanta för att kunna besvara forskningsfrågorna i studien. 

Detta kallas ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011). Intentionen var att alla klienter i studien 

skulle avslutat IDAP, detta var inte möjligt då de flesta var aktiva i programmet. Ett par 

informanter tackade nej till att medverka och en informant ångrade sig och ville inte delta. 

Till slut valde tre klienter att ge sitt samtycke till att delta, en som avslutat IDAP och två som 

fortfarande gick programmet. Jag ville i min studie även intervjua programpersonal och även 

här rörde det sig om ett bekvämlighetsurval genom att de programledare som kunde tänka sig 

ställa upp på intervjuer valdes.  I studien deltog alltså tre klienter och två programledare. 

Semistrukturerade intervjuer  

Jag valde att samla in min empiri genom semistrukturerade intervjuer på grund av den 

begränsade tid som fanns att förfoga över inom ramen för denna studie. Genom att ha en 

intervjuguide med teman var intentionen att alla ämnen som var intressanta för studien skulle 

kunna beröras utan att datamängden efter transkribering blev ohanterbar.  Semistrukturerade 

interjuver är vanligt förekommande i kvalitativ forskning och kan även kallas djupinterjuver 

eller kvalitativa intervjuer. Utmärkande för semistrukturerande intervjuer är att forskaren 

utarbetat en intervjuguide med specifika teman som ska beröras, trots det så har respondenten 

stor frihet att formulera svaren som de själva vill. Frågorna behöver inte ställas i samma 
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ordning som i intervjuguiden och om det är lämpligt kan forskaren ställa kompletterande 

frågor till svaren respondenten ger (Bryman 2011). 

I arbetet med att utforma en intervjuguide användes forskning som inspiration för att fånga 

in de teman som skulle ge de mest relevanta svaren i förhållande till studiens syfte. Vid 

utformandet av intervjuguiden har  även min egen förförståelse av att ha arbetat som 

kriminalvårdare haft stor betydelse. Dock omarbetades vissa delar i intervjuguiden efter att 

jag deltagit i gruppträffen då nya intressanta teman belystes.  

Bearbetning av materialet och analysmetod  

För att inte riskera att förlora information spelades intervjuerna in. Detta möjliggjorde att 

intervjuerna kunde lyssnas igenom och transkriberas.  Det är av vikt att spela in intervjuer för 

att det i kvalitativ metod krävs noggrann analys av materialet. Om forskaren vid 

intervjutillfället spelar in vad informanterna säger kan denne mer exakt återge vad 

respondenten sagt, vilket inte är möjligt om endast minnesanteckningar förs vid intervjun 

(Bryman 2011).  

Efter transkriberingen lästes materialet igenom och teman i texten sorterades ut för att 

kunna redovisas.  Jag har i mitt analysarbete tagit inspiration av Framework, denna metod 

bygger på att forskaren utformar en matris för att kunna ordna och systematisera den 

insamlade data. I matrisen skapas ett index över teman och subteman. Teman och subteman är 

resultatet av flera noggranna genomläsningar av den transkriberade texten som utgör data. 

Detta är ett tillvägagångssätt som ger vägledning i sättet att tänka kring teman och data i 

kvalitativ forskning och syftar till att vara ett ramverk i tematisk analys (Bryman, 2011).  

De teman som framkom efter transkriberingen var: Mansgruppens betydelse för 

behandlingen, Skuld, skam - att jobba med motståndet, Anstaltens ramar och hur de påverkar 

behandlingen och Klimatet på anstalten. Dessa teman analyserades sedan utifrån ett makt- och 

manlighets perspektiv, rollteorin samt utifrån systemteorin. Teorierna valdes för att kunna 

belysa resultatet utifrån ett individ- och gruppnivåperspektiv samt även för att kunna belysa 

strukturella påverkningsmekanismer.   

Validitet  

Validiteten i en kvalitativ studie kan kopplas till graden av informationsrika beskrivningar och 

forskarens förmåga att analysera sin data, snarare än till urvalsstorlek. Det som dock är av stor 

vikt är att intervjufrågorna är formulerade så de verkligen ”fångar in” det som studien har för 

avsikt att undersöka. Forskaren i en kvalitativ studie fungerar själv som ett instrument vilket 

gör att undersökningens validitet till stor del är beroende av forskarens kompetens, skicklighet 

och empati. Författaren bör ha en god förmåga att strukturera intervjun på ett bra sätt och 

kunna ställa korta tydliga frågor som leder till utförliga svar med riklig information. 

Validiteten kan även knytas till forskarensförmågan att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt 

tolka sina upptäckter (Bryman, 2011).   

Validiteten i min studie kan ha stärkts av att jag innan intervjuerna med klienterna deltog i 

en IDAP-träff vilket bidrog till att intervjuguden kunde justeras utifrån den erfarenheten. Jag 

gjorde även en provintervju på en bekant vilket bidrog till att vissa frågor justerades för att ge 

mer information vid de riktiga intervjuerna. Även min erfarenhet från att ha arbetat på 

anstalten gav en god vägledning i vilka frågor och teman som behövde beröras i 

intervjuguiden för att besvara mina forskningsfrågor. 

Inom kvalitativ forskning används begreppet extern validitet vilket berör om studiens 

resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Dock är generaliser 

barheten inom kvalitativ forskning begränsad av det ofta används fallstudier och begränsade 

urval (Bryman, 2011). Generaliserbarheten i denna studie begränsas av att den genomfördes 

på en behandlingsanstalt, vilket gör det svårt att generalisera resultatet till andra sociala 
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miljöer och situationer. Möjligen kan studien generaliseras till liknande kontexter men då bör 

beaktas att ett målstyrt urval användes och att urvalet endast var tre klienter och två 

programledare.  

Reliabilitet  

I kvalitativa studier talar man hellre om pålitlighet än om reliabilitet. Detta betyder att det ska 

finnas en transparens i forskarens beskrivning av sin studie. Det ska tydlig framgå hur 

förfarandet sett ut genom hela forskningsprocessen. Man kan även stärka reliabiliteten i en 

kvalitativ studie genom respondentvalidering, vilket innebär att forskaren ber de som varit 

föremål för studien att ta del av resultatet för att bekräfta dess riktighet (Bryman, 2011).  

Det hade varit önskvärt för min studies pålitlighet att ha genomfört en 

respondentvalidering då materialet efter transkribering blev relativt omfattande, dock fanns 

inte utrymme för detta inom tidsramen för denna studie. Det som kan stärka studiens 

reliabilitet är att förfarandet under hela forskningsprocessen så noggrant som möjligt 

beskrivits. Detta med intentionen att studien skulle leva upp till kravet om transparens som 

ökar möjligheten att replikera studien.  

Etiska ställningstaganden  

I studien har det etiska perspektivet ständigt varit närvarande eftersom de klienter som 

deltagit i studien är att betrakta som en särskilt utsatt grupp i samhället. Lagen (2003:460) om 

etiskprövning av forskning som avser människor slår fast att forskning rörande människor 

måste genomgå en etikprövning. Detta för att skydda enskilda människor och respekten för 

människovärdet vid forskning. Men eftersom min studie är utförd inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå är den undantagen från kravet om etikprövning. Detta har 

dock inte medfört att etiken varit mindre viktigt i mitt arbete under studiens gång.  

I en studie är de fyra grundläggande etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet av största vikt (Bryman, 2011, 

Vetenskapsrådet, 2011). Dessa är något jag har beaktat i mitt arbete med studien. För att 

klienterna skulle kunna ta ställning till huruvida de ville medverka i studien eller inte 

utformades ett informationsbrev, där jag gav en presentation av vem jag är och vilket syftet 

var med studien. Brevet belyste även att deltagandet var helt frivilligt och att klienterna när 

som helst under studiens gång kunde ta tillbaks sitt medgivande att delta. Ytterligare 

information i brevet vara att det som sades under intervjuerna skulle spelas in och i ett senare 

skede transkriberas för att centrala teman skulle kunna tas ut ur intervjumaterialet. Jag 

informerade om att tematiseringen syftade till att minska risken för att kunna identifiera några 

av de som medverkade och de tilltänkta deltagarna fick även information kring att ingen 

förutom undertecknad skulle komma ha tillgång till inspelningen eller det transkriberade 

materialet och att materialet endast skulle användas till denna studie och sedan raderas.  

Informationsbrevet omarbetades för att kunna användas som ett informantbrev vid 

intervjuerna (Bilaga 1). Jag utarbetade även ett informantbrev till programpersonalen (Bilaga 

2). Vid intervjutillfällena gavs även muntlig information om det jag skrivit i informantbreven, 

detta för att vara säker på att deltagarna var medvetna om att de även i efterhand kunde ta 

tillbaks sitt medverkande i studien och att studien var helt frivillig att delta i.  

Mitt syfte med studien var att intervjua informanterna kring deras upplevelse och 

erfarenhet av att ha genomgått kriminalvårdens program IDAP och hur programdeltagandet 

påverkats av att de samtidigt avtjänar verkställighet på anstalt. Utifrån syftet kom 

intervjuguiden utformas med frågor endast rörande detta och jag har inte efterfråga 

information rörande informantens personliga situation varken före eller efter verkställigheten. 

Jag var medveten om att jag under intervjuerna ändå skulle kunna få information kring 

deltagarna personliga situationer, vilket även var fallet, denna information har dock 
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utelämnats vid transkribering och i studien finns inga uppgifter kring några personliga 

sakförhållanden för enskild person att återfinna.  

Resultatet för studien har, som nämnts ovan, redovisats i teman för att minska risken för att 

någon av deltagarna skall kunna identifieras. Resultatet har även illustrerats med citat och 

dessa har valts ut noggrant för att inte välja citat som innehåller karakteristiska uttryck eller 

formuleringar vilket skulle kunna göra det möjligt att identifiera vem som sagt vad.        

Det faktum att jag även arbetar som vikarie vid anstalten är naturligtvis något som kan 

påverkat de klienter som intervjuats. Vid intervjutillfällena informerades klienterna noga om 

att så är fallet men att författaren vid genomförandet av studien agerar utifrån rollen som 

student och inte som kriminalvårdare. Ingen av klienterna ville avbryta sitt deltagande efter att 

fått denna information men det kan ändå inte utesluta att detta påverkat dem under intervjun.  
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Resultat och analys  
Resultatet har sammanställt i följande teman: Mannsgruppens betydelse för behandlingen, 

Skuld, skam – att jobba med motståndet, Anstaltens ramar och hur de påverkar behandlingen 

och Klimatet på anstalten. Temana kommer fortlöpande att analyseras utifrån de teoretiska 

perspektiven makt och manlighet, roller och systemteorin.  

Mansgruppens betydelse för behandlingen  

Både programledare och klienter är samstämmiga i att gruppen är det mest betydelsefulla i 

programmet. Programledarna framhåller att gruppen är ett bra verktyg där klienterna får höra 

andras historier och får insikt i att deras situation inte på något sätt är unik, de är inte 

ensamma om sina problem. Alla tre klienter framhåller även de, vikten av att höra varandras 

historier och menar att det är lärorikt och väcker många tankar och funderingar. De säger även 

att de trivs i gruppen och att den är viktig. En av klienterna uttrycker att han tycker IDAP är 

lärorikt eftersom de som deltar har olika erfarenheter men att om samma sak, dock menar han 

att programmet kan bli ”tjatigt” eftersom det innehåller många upprepningar. Han belyser 

även att han tycker att det i hans grupp är bra män som deltar. En annan fördel menar han är 

att man kan hjälpas åt att sätta ord på känslorna. 

 

Jag tycker de är rätt givande…  Ja allra helst med tanke på att vi 

sitter ett par stycken där som har olika erfarenheter, fast om 

samma sak…  Man lär sig mycket den vägen… Och som jag 

säger det är jävligt bra folk hela tiden liksom… Ja… och xxx 

(en annan deltagare) han är duktig på det här att sätta ord på 

känslor. 

 

Båda programledarna menar att just att man har rullande intag i gruppen är positivt då de som 

redan varit med ett tag kan agera som mentorer för de som kommer nya. Programledarna 

menar att de som varit med i gruppen ett tag kan ge bra hjälp för de nya att känna trygghet 

och våga öppna sig och det är när de våga släppa på försvaren som det riktiga arbetet börjar. 

De nya som kommer in i gruppen kan även göra att de som redan varit med ett tag och som 

varit negativt inställda ändrar sin egen attityd och stöttar den nytillkomne. 

 

Visst händer det att de här killarna som är väldigt anti i början… 

sen när det kommer in ytterligare killar… lite olika hur lång tid 

de tar men inte alls ovanligt att den som varit väldigt anti då 

säger att sådär sa jag också i början men vänta ska du se. 

 

Ingen av klienterna uttryckte något som de ansåg var negativt som kunde knytas direkt till att 

IDAP genomförs i grupp. Programledarna belyser att det i vissa grupper kan finnas mycket 

motstånd, att deltagarna inte har insikt i sina problem. Arbetet kan då bli tungt och särskilt om 

många i gruppen saknar insikt. Då kan det rullande intaget i gruppen bidra till att det kommer 

in nya deltagare som har mer insikt och detta kan förändra klimatet i gruppen och minska 

motståndet i gruppen. 

 

Det är bra för de blir mentorer för varandra på nått sätt… är det 

en bra grupp är det jättebra… är det en grupp med mycket 

motstånd kan det bli väldigt jobbigt å andra sidan kan det också 

bli så att har du en grupp med mycket motstånd och så kommer 

det ner en (deltagare) som är väldigt klar över att: det här måste 

jag jobba med. Då kan man få ett helt nytt klimat i gruppen. 
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Programledarna menar att för personer med olika slags funktionsnedsättningar kan 

gruppträffarna vara till stor nackdel, även för personer med missbruk och psykiska störningar 

kan det bli problematiskt att IDAP genomförs i grupp. Exempelvis menar den ena 

programledaren att en person med Aspergers syndrom kan bli arg på att programmet 

innehåller så mycket upprepningar medan en person med en psykisk funktionsnedsättning 

kanske inte kan ta till sig programinnehållet trots de många upprepningarna.  Även deltagare 

som är väldigt blyga eller som lider av socialfobi har svårt att tillgodogöra sig nyttan av att 

programmet genomförs i grupp och programledarna menar att man då har svårt att hjälpa 

dessa deltagare. Man försöker nå dessa deltagare genom att erbjuda enskilda samtal om det 

finns tid och möjlighet till det. En annan synpunkt som en av programledarna framför är att 

diskussionerna blir ytliga eftersom hela gruppen måste engageras. Detta gör att programledare 

inte kan gå så djup i diskussionerna med enskilda deltagare som den skulle önska och som 

deltagare skulle behöva. 

Analys 

Alla klienter uttrycker att de anser att gruppen är viktig och att det är värdefullt att få höra 

varandras erfarenheter och tankar. Även programledarna menar att gruppen är ett bra verktyg 

i arbetet med klienterna eftersom gruppen bidrar till att klienterna kan lära av varandra och få 

insikt i att de inte är ensamma om sin problematik. Sett utifrån ett rollteoretiskt perspektiv 

som belyser att människor har olika roller i olika situationer (Payne, 2008), kan det tolkas som 

att klienternas roll under gruppsessionerna är väl definierad och att i en bra grupp, som de 

grupper klienterna beskriver sig ingå i, skapar detta en trygghet i rollen som klient. Utifrån 

Collins teori om emotionell energi (Collins, 2004), kan det klienterna säger ses som att de 

genom ett gemensamt fokus och liknande erfarenheter skapar emotionell energi vilket 

fungerar som en sammanhållande kraft i gruppen. I ett systemteoretiskt perspektiv där man 

talar om öppna och slutna system (Payne, 2008), kan IDAP- grupperna betraktas som relativt 

slutna system, vilket i detta fall kan ses som positivt eftersom jag tänker att detta är grunden 

till att klienterna kan finna trygghet i rollen som klient i gruppen och att gruppen kan utveckla 

en god emotionell energi som gör att det upplevs värdefullt att delta i programmet. 

Programledarna uppger att de tycker det rullande intaget i gruppen är bra eftersom det i en 

bra grupp resulterar i att de som varit med längre blir mentorer för de som är nya. Det kan 

även få en gruppdeltagare som tidigare varit negativ till IDAP att bli positiv. Utifrån rollteorin 

som beskriver att roller har olika status i olika sociala sammanhang (Payne, 2008), kan detta 

tolkas som att den längre tiden i IDAP ger en högre status och ger deltagarna med mer 

erfarenhet en mer betydande roll och att de utifrån detta känner att de vill förmedla den 

kunskap de har till de som kommer nya. Makt- och manlighets perspektivet gör gällande att 

män med partnervåldsproblematik vill se sig själv som överhuvud i familjen och har en 

önskan att framstå som en person med hög social status (Söderberg, 2010). Det skulle kunna 

tolkas som att bytet från att vara negativ  till att bli positiv till behandlingen beror på att 

klienten genom detta intar en överordnad position gentemot den nytillkomne och att detta i 

klientens ögon tillskriver honom högre status i gruppen. En av programledarna belyser även 

att det i en grupp med mycket motstånd kan räcka med att det kommer en deltagare som är på 

det klara med att han behöver arbeta med sin problematik för att klimatet ska förändras. 

Systemteorin beskriver den ömsesidiga påverkan som systemets beståndsdelar har på 

varandra utifrån att det inom systemet utbyts mental energi (Payne, 2008), vilket skulle kunna 

vara anledningen till att klimatet kan förändras. Detta genom att en ny klient i gruppen tillför 

ny mental energi som påverkar de andra deltagarna och på så vis påverkar motståndet i 

gruppen. Det skulle även kunna förklaras utifrån det makt- och manlighetsteoretiska 

perspektivet som belyser att dessa män är måna om att upprätthålla en bild av sig själva som 
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självsäkra och bestämda, de skall även upprätthålla en bild av att vara fysiskt och psykiskt 

starka (Söderberg, 2010). Denna bild av manlighet står i stark kontrast till det arbete som 

klienterna förväntas gör under IDAP och min tanke är att om det kommer in en klient i 

gruppen som vågar bryta mot denna norm för manlighet är det lättare för de andra att släppa 

på sina försvar.  

Skuld, skam – att jobba med motståndet  

Vid intervjuerna är skam och skuld ett ofta återkommande tema i både programledarnas 

berättelse men även i klienternas utsagor, dock har man olika sätt att prata om skam och 

skuld. Programledarna har den teoretiska kunskap och förståelse kring vad skam och skuld är 

och hur det påverkar arbetet i gruppen. Programledarna menar att många av klienterna tror att 

de ses som dåliga människor och att de känner sig dömda på förhand, vilket gör att klienterna 

använder sig av olika försvar och att det kan leda till ett stort motstånd hos klienten till att 

arbeta med sig själv. På frågan hur programledarna tror att klienterna upplever sitt deltagande 

i IDAP svara en av programledarna att det är väldigt mycket skam förknippat med IDAP. 

Programledaren menar att man både före och under IDAP förklarar att det är handlingen som 

döms, inte personen ändå tror deltagarna att programledarna dömer dem.  

 

Det är mycket skam… Väldigt mycket skam. Jag vet inte hur många 

gånger vi får förklara… innan de deltar i programmet… under 

programmet…  att vi tror inte att alla män är onda… det finns väldigt 

mycket bra också… ändå kommer det gång på gång att ni tro, ni 

tycker, ni säger att alla män är si och alla män är så… Det bollar vi 

jätteofta med. Och vi säger att det är handlingen vi dömer inte dej som 

människa och det är jättesvårt.. (för dem).. att ta till sig. Så där får vi 

fortsätta att upprepa och upprepa eller försöka visa men just det… 

Väldigt många har den här skammen och den gör ofta att man sätter 

taggarna utåt. Så jag tror att det är många som kommer ner och tror 

sig kunna läsa våra tankar och tror att vi tycker att de är dåliga. 

 

 

En av klienterna uttrycker just den här rädslan om att gå i IDAP och bli dömd för det man 

gjort som person. Han menar att han var rädd för att programpersonalen skulle döma honom 

och att han skulle få bekräftat för sig att det han gjort gjorde honom till en dålig människa  

Även i klienternas berättelse är skam och skuld närvarande. Två av klienterna menar att de 

aldrig kommer sätta sig en situation igen som gör att de blir dömda för våld i nära relation.   

 

Sätta mig i den här situationen kommer jag aldrig göra igen… 

aldrig… det finns inte en möjlighet… Då går jag heller därifrån… 

 

Det framkommer även i klienternas berättelser att bli dömd för våld i nära relation är 

skambelagt och inte är något som man vill prata om i privatlivet och det är heller inget brott 

som ger hög status på andra anstalter. Alla tre klienterna menar ett tung vägande skäl till 

förändring är att de inte vill hamna på behandlingsanstalt igen. En av klienterna uppger även 

att det han gjort är något som väcker självförakt och att det är det värsta han varit med om.  

 

Det är så långt ner man kan komma… har man våldtagit någon är väl 

sämre men det är inte så högt upp på listan det vi sitter för här… Det 

är inget man kommer prata om när man kommer ut liksom, det är det 
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inte. Man får bara, inte glömma bort det heller… för man vill ju inte 

sätta sig i samma situation men man får försöka börja om bara.  

 

Programledarna belyser att skammen och skulden skapar stort motstånd hos klienterna och att 

de använder sig av olika försvar för att slippa konfronteras med sin egen rädsla. 

Programledarna menar att jobba i IDAP- gruppen är att titta nära på sig själv och inse att man 

gjort illa personer som man älskar. Detta är ett tungt och svårt arbete och alla har inte insikt i 

att det bara är sig själva de kan förändra. En av programledarna menar att det är när klienten 

kan känna trygghet i gruppen och börjar öppna sig som dennes verkliga arbete börjar. Det är 

då som det går att titta närmare på vilka värderingar klienten har och detta arbete väcker 

många rädslor. Människor vill hitta orsaker till att de har handlat som de gjort och kan eller 

vill man inte erkänna att problemet ligger inom sig så utvecklar man olika försvar menar 

programledaren. Detta kan ta sig uttryck i att klienten försöker förminska eller förneka 

händelsen, man skyller på andra saker som samhället, feminismen eller på lagarna. 

Programledaren belyser att det blir svårt för programledarna att bemöta klienter som använder 

sig av många försvarsmekanismer, när klienterna vill flytta fokus från sig själva. 

Alla tre klienterna talar om att de anser att det är för mycket fokus på bara männen. De 

hade önskat att även kvinnorna fick vara delaktiga eller rent av gå sitt eget IDAP. Två av 

klienterna säger att det vore bra att involvera kvinnorna för att kunna arbeta med 

relationsproblemet tillsammans. Den tredje klienten uttryckte att han ansåg att kvinnan 

behövde förändra sitt beteende.  Trots detta så säger klienterna att de förstår att det är så stort 

fokus på männen eftersom det endast är möjligt att förändra sig själv. Programledarna uppger 

att det är ofta som männen framför denna åsikt och de är naturligtvis medvetna om att detta är 

ett sätt att försvara sig men även att man är två i ett förhållande. En av programledarna menar 

att man i ett förhållande är duktiga på att veta varandras svagheter och att det ofta används i 

pressade situationer. Men det är viktigt att få insikt i sin egen roll och kunna hitta andra 

handlingsalternativ än att använda sig av våld eller kontrollerande beteende.  

Analys 

Både klienter och programledare vittnar om att arbetet i IDAP- grupperna är förknippat med 

mycket skam och skuld och att männen är rädda för att de av programpersonalen ska bli dömd 

som en dålig människa på grund av sitt brott. Klienterna belyser att deras brott inte ger hög 

status på andra anstalter och att det brott de blivit dömda för är inget de kommer prata om i 

privatlivet. De uppger även att de aldrig vill sätta sig i en sådan situation igen så de blir 

dömda för våld i nära relation igen. Detta kan förstås utifrån ett makt- och manlighets 

perspektiv som belyser att män med partnervåldproblematik har ett behov av att vara 

familjens beskyddare och primäre överhuvud. Dessa män har även ett behov av att ha kontroll 

och anser det viktigt att upprätthålla en bild av sig själva som självsäkra och psykiskt starka 

(Söderberg, 2010). Utifrån detta kan en tolkning vara att bilden av manlighet som dessa män 

har är den motsatta i förhållande till det brott de är dömda för och detta skapar skuld och 

skam. Arbetet i IDAP- gruppen förutsätter att männen erkänner att de inte lycktas beskydda 

sin familj och att de inte har ett gott självförtroende vilket kan vara svårt då många män även 

har ett behov av att vara i kontroll, och ett erkännande kan ses som att mista denna. Att 

våldsbrott i nära relation inte har hög status på andra anstalter kan förstås utifrån att den bild 

som männen har kring manlighet även finns mer eller mindre befäst i det samhälle vi lever i, 

detta utifrån det resonemang Mattson (2010) för kring att patriarkatet är en maktstruktur som 

länge varit befäst i samhället och gör gällande mäns överordning gentemot kvinnan. 

Att arbetet i IDAP är förknippat med mycket skam och skuld och att detta aktiverar 

klienternas försvar skulle kunna förstås utifrån ett rollperspektiv. Payne (2008) beskriver att 

en person som innehar flera roller som inte är förenliga med varandra hamnar i en 
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rollkonflikt. En inter- rollkonflikt innebär att de olika rollerna en person innehar är oförenliga 

i situationen och motsäger varandra, och detta skapar rollosäkerhet vilket innebär att 

människan inte vet hur den ska bete sig. Utifrån ovanstående diskussion om makt och 

manlighet kan man tolka att mannen ser sig själv i rollen som familjens överhuvud och 

beskyddare som är självsäker och psykiskt stark men i IDAP- gruppen får mannen en roll som 

förövare och även en roll som underställd den kvinnlige och manlige programledaren. Detta 

tolkar jag som att männen hamnar i en inter- rollkonflikt som gör att de inte vet hur de ska 

hantera situationen. Detta i sin tur skapar ångest som gör att männen tar till olika försvar för 

att slippa hantera denna ångest. Detta stämmer med Seagram & Ginsburgs (2010) och 

Hasselrot & Fieldings (2010) resonemang om att många intagna känner stor maktlöshet och 

har problem med auktoriteter.  

Anstaltens ramar och hur de påverkar behandlingen   

Anstaltens ramar är ett ämne som är frekvent återkommande under alla fem intervjuerna. 

Programledarna menar att anstaltens reglar och lagar på sätt och vis kan begränsa 

verksamheten i behandlingen. En av programledarna säger att det vore bra med en egen 

avdelning för de klienter som är extra motiverade där det finns mindre regler och mer frihet i 

själva anstalten. För mycket regler gör att klienterna inte känner sig betrodda och det påverkar 

behandlingen negativt eftersom det hela är en kedja, en process mot att ta ansvar. Båda 

programledarna vittnar om att klienter ofta uttrycker att de går programmet endast för att de 

måste för att de ska kunna få förflyttning eller få möjlighet att komma till behandlingshem. 

 

Många kommer därför att de… de tycker så men även att de 

säger så… att enda sättet att komma vidare härifrån är att delta i 

programmet för annars får man ingen förflyttning, annars får 

man inte komma vidare till behandlingshem… och hur mycket 

det är den egna tanken eller om det är så att det är tuffare att 

säga så än att säga att jag behöver gå det här programmet… det 

kan man ju diskutera… Men visst många kommer till 

programmet med de orden i alla fall.  

 

Det som klienterna påpekar är negativt med att gå programmet är inget som har med själva 

programmet att göra utan det är mer bundet till de regler och ramar som finns för anstalten.  

Två av klienterna menar att just tvånget att gå IDAP känns negativt och att det kan bli fel om 

man känner sig tvungen att gå. Dock menar de att de själva valt att gå IDAP och att de anser 

att det är bra. En av klienterna menar att just tvånget gör att en del deltar i IDAP trots att de 

inte vill och att det då kan bli så att de förstör för de som verkligen vill gå. En av 

programledarna menar att tvånget för en del klienter kan vara en bra orsak att skylla på 

eftersom det kan kännas lättare att säga att jag måste gå programmet än att jag behöver gå 

programmet.  

Programledarna talar om att olika beslut och framför allt när klienter får avslag på 

exempelvis telefontillstånd, besökstillstånd och permissioner kan påverka klienternas 

deltagande i IDAP på ett negativt sätt. Mycket av den frustration som avslagen medför kan 

riktas mot programmet och en del klienter försöker straffa programledarna genom att hota 

med att sluta programmet på grund av detta, men det är ändå ovanligt att man gör verklighet 

av hoten. Dock menar programpersonalen  att en stor del av det som händer utanför 

programmet tas med till gruppträffarna och kan ibland störa det som man egentligen ska prata 

om. I den mån det går får programledarna vara tydliga med att det inte går att ta upp detta just 

under IDAP utan man får försöka prata om det efter gruppträffen eller vid ett annat tillfälle, 

men ibland kan det vara svårt för klienterna att inte få prata om det som hänt just nu. 
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Analys  

Både klienter och programledare menar att de regler och ramar som finns för anstalten 

påverkar behandlingen negativt och att många går programmet för att de känner sig tvingade 

till det för att inte råka ut för sanktioner från anstalten.  Programledarna berättar att olika 

negativa beslut i form av avslag påverkar arbetet i IDAP genom att klienterna tar med sig sin 

frustration ner i gruppen. Detta kan förstås utifrån systemteorin som menar att vi ingår i en rad 

olika system som är hierarkiskt ordnade och att delar i systemet påverkar varandra (Payne, 

2008). Utifrån detta kan man tolka att anstalten är det övergripande systemet som bestämmer 

regler och ramar för hur klienternas tillvaro är beskaffad. Klienterna kan ses som ett 

delsystem i anstalten och de klienter som ingår i IDAP- gruppen är ytterligare ett delsystem av 

klientsystemet. Då det överordnade systemets förmedlar negativa beslut till en klient som är 

en del i IDAP- systemet medför det en frustration för klienten som påverkar hela IDAP 

systemet genom att skapa en obalans och det blir svårt att fokusera på det som man ska prata 

om under gruppträffarna. Det som sker i det större systemet får alltså verkningar i delsystemet 

och framför allt för klienten.  

Programledarna menar att de ofta hör att klienter på grund av dåliga beslut säger att de 

tänker sluta i IDAP och att de på så vis försöker straffa programpersonalen för de dåliga 

besluten. Detta kan tolkas utifrån ett makt- och manlighetsperspektiv, som belyser att dessa 

män ofta innehar ett starkt behov av att kontrollera och dominera och att manlighet är stark 

förknippat med att vara auktoritär (Söderberg, 2010). Utifrån detta skulle man kunna se 

männens vilja att straffa programpersonalen som att de genom anstaltens beslut måste 

underställa sig en starkare auktoritet och detta skapar förvirring och ångest hos dem. Denna 

förvirring och ångest försöker de sedan lindra genom att försöka återta kontrollen på så sätt att 

de hotar med att sluta programmet.  

Klimatet på anstalten  

En av programledarna menar att det skulle kunna göras mer för att anstalten ska se ut som en 

behandlingsanstalt, exempelvis skulle det finnas mer material rörande våldsproblematik ute 

på avdelningarna som klienterna skulle kunna låna och läsa. Själva atmosfären, rent fysiskt, 

skulle även kunna göras mer trevlig och mindre anstaltslik. Det borde även finnas mer 

kommunikation mellan programledarna och vårdarna på avdelningarna för att bättre kunna 

möta upp de känslor som deltagandet i IDAP väcker. En av klienterna belyser att han ibland 

när han varit på IDAP känner sig nedstämd eftersom det väcker många jobbiga känslor. Dock 

menar alla tre klienterna att de skulle kunna vända sig vårdarna som finns på avdelningen om 

de mår dåligt. Trots det säger de att de inte brukar göra det, en av klienterna säger att han 

brukar vända sig till sin kontaktperson som han har förtroende för och som är bra att prata 

med.  

 

Det var jobbigt att komma därifrån vissa dagar, man var sådär 

nedstämd. Då har man fått gå in på rummet och lagt sig… Men 

folk här respekterar ju om man inte mår bra liksom… det ser 

dom ganska fort… så det är inga problem… Det är vissa dagar 

när man hört vissa historier och folk har varit helt knäckta… det 

är inte kul och så ska man upp igen och vara helt normal.  

 

Både programledarna och klienterna vittnar om att det finns en relativt stödjande atmosfär 

mellan klienterna på avdelningarna. En av programledarna säger att det funnits tillfällen då 

den hört och sett hur klienter försöker uppmuntra varandra att gå IDAP. Både programledare 

och klienter menar bestämt att det som sägs under gruppträffarna inte används mot varandra 

på avdelningarna. Alla tre klienterna säger att det som sägs under gruppträffarna inte förs 
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vidare till någon annan, dels på grund av att det är något man kommer överens om när man 

börjar IDAP och dels för att man inte gör så helt enkelt. Programledarna säger att de inte hört 

att någon klient sagt att det man talar om under gruppträffarna skulle föras vidare till någon 

utanför gruppen. Däremot kan det hända, menar den ena programledaren, att klienterna kan 

träffas och prata och ge varandra stöd även på avdelningarna. En av klienterna säger att det 

kan hända att man pratar även på avdelningarna men att det aldrig blir samma öppenhet då 

som det blir när man träffas på IDAP och att man då väljer sina ord.  

Programledarna belyser att i deras roll som programledare är det viktigt att kunna skapa en 

god relation med deltagarna. Det är av vikt att kunna lyssna utan att döma och bekräfta vid 

rätt tillfällen. En av programledarna säger att det är viktigt att man måste vara ärlig i 

relationen till klienterna, det går inte att låtsas i rollen som programledare eftersom man måste 

förmedla äkta känslor. Är man som programledare inte hundra procent närvarande märker 

klienterna det. En programledare menar att arbetet i grupperna är krävande eftersom det 

ställer stora krav på ledarna, de blir påverkade av de historier de får höra och att det krävs 

mycket träning att ändå kunna lyssna och bekräfta klienterna för att skapa trygghet i gruppen. 

Klienterna säger att de är nöjda med hur programledarna agerar. En av klienterna säger att han 

under sin tid i IDAP har bytt programledare och att det har varit lite olika upplägg beroende 

på vilken personal som lett träffarna. Det har han upplevt som lite förvirrande men han menar 

ändå att det inte spelar någon större roll vilken programledare det varit eftersom alla som 

arbetar med program är bra. 

 

Men de är avslappnade. Jag tycker de är skitbra. 

 

Klienterna uppger även att de tycker att de har en bra relation till övrig personal på anstalten. 

En klient menar att det är från person till person men han har inga problem med personalen. 

Två av klienterna, som även varit på andra anstalter, menar att det är stor skillnad här än på 

andra anstalter. En av klienterna menar att det finns många som kommer från andra anstalter 

eller som tidigare har suttit på andra anstalter som har ”plitskräck” och av princip inte pratar 

med vårdarna på avdelningarna. Han menar att på andra anstalter han varit har vårdarna inte 

vistats så mycket ute på avdelningarna som de gör här. På andra anstalter blir de intagna tysta 

så fort en vårdare vistas ut bland klienterna men så är det inte här menar han, här kan man gå 

in till vårdarna och prata utan att man blir en ”golare”. Även en av programpersonalen 

uttrycker att det finns skillnad i hur relationen ser ut mellan vårdare och klienter på anstalten 

mot hur det ser ut å andra anstalter. Programledaren talar om att anstalten kallats för en ”Kalle 

anka -anstalt” av andra intagna med erfarenhet från andra anstalter eftersom den inte följer de 

vanliga normerna för hur en anstalt ska vara. Detta på grund av att personalen är ute och 

pratar mycket med klienterna, det menar programledaren är något att vara stolt över och 

bygga vidare på.   

En av klienterna med erfarenhet från en annan anstalt uppgav att han var beredd på att det 

skulle vara ett tufft klimat på anstalten men han uttrycker att hans farhågor inte besannades 

eftersom det inte råder någon ”kåkmentalitet” på den här anstalten.  

 

Jag var beredd på det värsta liksom… men här är det lugnt… det är 

ingen kåkmentalitet. Det är annorlunda här… jag har varit på andra 

ställen och där är det helt annorlunda… Där sattes man på plats direkt 

liksom… där är det inte som det kan vara här att folk springer 

omkring och skriker och håller på… Det skulle aldrig hända på ett 

annat fängelse… då skulle det smälla direkt.  
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Även den andra klienten med erfarenhet från andra anstalter vittnar om att det är annorlunda 

klimat på anstalten. Han uttrycker att de intagnas beteende på den här anstalten aldrig skulle 

tolereras på en annan anstalt. Här kan det vara som ett ”vuxendagis” menar han. Men det är 

både på gott och ont eftersom det kan vara bra att hämningarna släpper ibland. Han uttrycker 

även att han tror att personalen är mer toleranta här än på andra anstalter, dock säger han att 

det nog måste vara så för att få allt att flyta på. Han uttrycker även att han tycker att vårdarna 

är bättre här än på andra anstalter där han träffat på en del vårdare som han anser bär sin 

uniform av fel orsaker. Men på den här anstalten är det förskonat från sådana vårdare menar 

han.  

På frågan om hur klienterna pratar om IDAP på avdelningarna så svara en av klienterna att 

många uttrycker att IDAP är det värsta som händer på veckan och att man lider av att behöva 

sitta i grupperna med en massa idioter. Dock menar han att det bara är tomt prat. De som 

pratar illa om IDAP är de som i störst utsträckning är med i olika grupperingar på anstalten 

menar en av klienterna. Han själv är inte intresserad av att ingå i någon gruppering eftersom 

han inte är på anstalten för att skaffa vänner. Han vill göra sin tid och sedan gå vidare i livet. 

En av de andra klienterna menar även han att det finns olika grupperingar men han brukar 

bara gå förbi och vill inte dras med i ”den där skiten”. Även den tredje klienten menar att 

finns grupperingar men inte heller han säger sig vara intresserad utan vill sköta sitt. En av 

programledarna menar att de som talar illa om IDAP uppe på avdelningarna är de klienter 

som ännu inte går i programmet eller de som har svårast att erkänna att de behöver förändra 

något och som är mest rädda för att jobba med sina problem.  

Analys 

Både klienter och programpersonal belyser att det finns ett relativt stödjande klimat mellan 

klienterna på anstalten och att det som sägs under gruppträffarna stannar inom gruppen. Detta 

kan tolkas utifrån Collins (2004) teori om att grupper med ett gemensamt fokus och en närhet 

skapar emotionell energi som binder dem samman. Sett utifrån detta kan så drar jag slutsatsen 

att det i IDAP-gruppen skapas emotionell energi och att detta gör att klienterna får ett mer 

stödjande förhållningssätt gentemot varandra och eftersom alla delger berättelser om sig 

själva, som är förknippade med skam och skuld, blir det angeläget för gruppen att det som 

sägs inte förs vidare. Detta skulle även kunna förklara att klimatet på anstalten ses som 

relativt stödjande eftersom alla klienter är dömda för samma brott skapar det, om inte en 

gemenskap så åtminstone en gemensam nämnare för alla klienter, vilket skulle kunna tolkas 

som ett gemensamt fokus för anstaltstiden.  

Klienterna säger att de tycker programpersonalen är bra och belyser även att relationen 

med de övriga vårdarna på anstalten är god. De med erfarenhet från någon annan anstalt 

vittnar om att det råder ett annorlunda klimat på anstalten eftersom det finns en tätare 

kommunikation mellan klienter och vårdare än vad de upplever att det finns på andra 

anstalter. Detta skulle kunna förstås utifrån systemteorin som menar att olika system påverkar 

varandra och att det övergripande systemet har tolkningsföreträde (Payne, 2008). Det kan 

tänkas att eftersom anstalten är en behandlingsanstalt och har anammat ett 

behandlingsperspektiv har anstalten som övergripande system stor påverkan på 

personalsystemet som även de tillskansat sig ett behandlingsperspektiv. Detta gör att 

personalen är mer angelägen om att skapa en god relation med klienterna som en del i 

behandlingen för att uppfylla visionen om ”Bättre ut”. Eftersom personalsystemet har som 

intention att skapa goda relationer med klienterna påverkar det även klientsystemet. Detta kan 

ses genom att man på anstalten kan gå in på vaktrummet och tala med vårdare utan att bli en 

”golare” och även genom att klienterna beskriver att vårdarna finns närvarande ute på 

avdelningarna utan att ”det blir tyst” bland klienterna. 
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Både klienter och programpersonal menar att det på avdelningarna kan höras en hel del 

negativa kommentarer om IDAP och klienterna menar att de flesta av dessa kommentarer 

kommer från klienter som ingår i olika grupperingar på avdelningarna. Programpersonalen 

belyser att de som talar mest illa om IDAP är de som är mest rädda för att erkänna och arbeta 

med sina problem. Detta skulle kunna förstås utifrån makt- och manlighetsperspektivet som 

belyser att män med partnervåldsproblematik vill framstå som självsäkra och har ett behov av 

att kontrollera. Dessa män drabbas hårt känslomässigt om de inte kan leva upp till sina ideal 

om hur en man ska vara (Söderberg, 2010). Utifrån detta kan man tolka vissa klienters 

negativa inställning till IDAP på avdelningarna som att de genom att tala illa om programmet 

behåller någon form av kontroll för att inte drabbas känslomässigt av att behöva rucka på sin 

självbild och erkänna att de är i behov av hjälp. Detta erkännande skulle kullkasta den syn 

männen har på maskulinitet och medföra ångest över kontrollförlusten men även över att de 

behöver visa svaghet inför andra klienter.  

Det framkommer även i resultatet att en del klienter med erfarenhet från andra anstalter av 

princip inte vill interagera med personalen och att det finns viss ”plitskräck” bland dessa 

klienter. Detta kan förstås utifrån ett rollteoretiskt perspektiv som belyser att människor 

innehar olika roller i olika sociala sammanhang och att man genom rollövertagande vill leva 

upp till hur man tror att andra ser på den roll man har (Johansson & Lalander, 2010). Jag 

tolkar detta som att de klienter som tidigare varit klient inom Kriminalvården har en 

förförståelse av de förväntningar som finns på klientrollen. Utifrån ovanstående resonemang 

om att det på denna anstalt råder ett annorlunda klimat eftersom det finns goda relationer 

mellan klient och personal, drar jag slutsatsen att klienterna intar den roll de antar att de 

förväntas ha och sedan har svårt att förändra bilden för rollen. Man kan även se detta i Collins 

(2004) perspektiv som emotionell energi, och då tolka det som att motståndet till IDAP ger 

dessa klienter en känsla av samhörighet och skapar en känsla av ”vi och dom” vilket jag 

tänker kan ge en trygghet. Detta i kombination med hur dessa män ser på manlighet 

(Söderberg, 2010) gör att det kan ses som att de känner trygghet i rollen som klient utifrån hur 

de ser på rollen. Den emotionella energin skapar en trygghet i gruppen av ”IDAP- 

motståndare” och skapar en känsla av ”vi och dom” som ger ett skydd mot att behöva 

förändra sin syn på sin maskulinitet vilket skulle utlösa ångest och kontrollförlust.  
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Diskussion  
Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur männen upplever sitt deltagande i 

IDAP och undersöka hur de upplever det är att få behandling på en anstalt. Jag hade även för 

avsikt att undersöka hur programledarna såg på detta och om det fanns en samsyn kring 

klienternas upplevelser.  

De slutsatser som kan dras i denna studie utifrån resultat och analys belyser att klienterna 

som intervjuades upplever sitt deltagande i IDAP som bra och meningsfullt. Den viktigaste 

komponenten i programmet är mansgruppen, där klienterna kan utbyta tankar och erfarenheter 

som bidrar till insikt i att de inte är ensamma i sin problematik. Programledarna är en viktig 

del i programmet och klienter upplever att de har en bra relation med programledarna. Dock 

belyser en av klienterna att han upplevt det som förvirrande att byta programledare eftersom 

han upplevt att de arbetat lite olika. Arbetet i IDAP är starkt förknippat med skam och skuld 

och detta startar processer hos klienterna som utlöser ångest. Det männen framhåller som 

negativt och som kan knytas till själva programmet är att det innehåller många upprepningar 

men framför allt att programmet endast fokuserar på mannen. 

Vid en jämförelse av studiens slutsats och tidigare forskning kan jag se att det finns en god 

överensstämmelse av vilka faktorer som klienterna upplever positiva i sitt deltagande i IDAP. 

Män i tidigare studier av IDAP-liknande program belyser även de att gruppen varit det 

viktigaste redskapet och att de upplevt det positivt att höra andras historier vilket gett dem 

insikt i att de inte var ensamma om sina problem. Även i tidigare studier av IDAP hade 

männen en positiv relation till programledarna vilket de upplevde som positivt för 

behandlingen (Håkansson, 2010; Justitieutskottet, 2008; Almqvist, 2010) Att klienterna anser 

sig ha en bra relation till programledarna är positivt utifrån ett behandlingsperspektiv eftersom 

forskningen visar att en god relation till behandlaren är avgörande för om behandlingen ska 

vara verksam eller inte. Likaså är en god relation en hindrande faktor för att utveckla en 

känsla av ”vi och dom” som lätt utvecklas på anstalter (Seagram & Ginsburg, 2010). 

En annan slutsats är att anstaltens kontext påverkar klienternas deltagande i negativ 

riktning. Deltagande i programmet upplevs som ett tvång och de klienter som inte vill delta 

drabbas av sanktioner, vilket kan vara att de får svårare att få förflyttning eller får avslag på 

permissioner. Dock menar deltagarna i denna studie att de gått IDAP för att de inte vill hamna 

i liknande situationer igen, men belyser att de som inte vill gå kan förstöra för de andra i 

gruppen. Det finns ett relativt stödjande klimat på anstalten mellan klienterna, vilket borde 

påverka deltagandet i positiv riktning. Trots det menar klienterna att det finns olika 

grupperingar som är negativt inställda till IDAP men klienterna i studien uppger att de inte är 

intresserade att ingå i någon av grupperingarna.  Det finns även en god relation mellan 

klienter och personal på anstalten, vilket är något som klienterna tycker är bra. Studiens 

resultat stämmer bra överens med vad tidigare forskning belyser om att det som påverkar en 

intagen allra mest är de medintagna och de med en positiv inställning till behandling ofta har 

en svagare röst än de som är negativa (Hasselrot & Fielding, 2010). Min uppfattning är att de 

som deltog i studien är positiva till sitt deltagande i IDAP och det kan förklara varför de inte 

vill delta i några grupperingar.  Forskningen visar att de som är positiva till behandling är mer 

introverta och reflekterar mer över vad de gjort och hur de kan förändra sina liv (Hasselrot & 

Fielding, 2010), vilket tyckts stämma in på de klienter som valde att delta. Det som skapar 

grupperingar på avdelningarna förklaras i den tidigare forskningen av att de som är negativa 

till behandling har ett behov av att fly från sin problematik och lägga skulden på exempelvis 

domstolar eller Kriminalvården. Det blir lättare upprätthålla sin egen viktimisering om det 

finns fler som förnekar och detta skapar en känsla av ”vi och dom” (Hasselrot & Fielding, 

2010). Även om de som deltagit i studien varit positiva till behandlingen så vittnar deras och 

program personalens berättelse om att detta fenomen är högst närvarande på avdelningarna 

och att det påverkar även arbetet i IDAP-grupperna.  Klienterna i studien vittnar dock om att 
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även om det finns destruktiva krafter på avdelningarna så är relationen mellan klienter och 

avdelningspersonal god vilket i ljuset av den tidigare forskningen måste anses som mycket 

positivt. Forskningen framhåller att relationen med vårdarna har en stor betydelse för hur 

stämningen på avdelningen ser ut. En god relation mellan vårdare och klienter och att 

vårdarna vistas ute på avdelningarna minskar risken för att atmosfären ska bli 

behandlingsfientlig. (Hasselrot & Fielding, 2010). 

Det kan konstateras att programledarnas och klienternas beskrivning av hur IDAP upplevs 

av klienterna är överraskande lika. Slutsatsen kan även dras att arbete i IDAP påverkas av det 

som händer på avdelningarna och att klienternas motstånd och olika försvarsmekanismer 

påverkar klienternas deltagande i IDAP. Det är av yttersta vikt att programpersonalen har en 

förståelse för hur klientens vistelse på anstalten ser ut i sin helhet, inte bara hur det är i 

behandlingsrummet, för att kunna bedriva en god vård och behandling. Utifrån resultat och 

analys så är det uppenbart att denna insikt finns hos programpersonalen. Hasselrot & Fielding 

(2010) belyser vikten av att hela behandlingsanstalten är involverade i behandlingen. Utifrån 

ovanstående diskussion och analys kan man tolka det som att det finns ett stort engagemang 

för behandlingen av klienterna som spänner över hela anstalten. 

 Dock belyser programledarna att programmet inte passar alla slags klienter, exempelvis de 

med psykiska funktionsnedsättningar eller de med grov kriminalitet eller missbruks 

problematik, vilket bekräftas även av tidigare forskning (Almqvist, 2010; Håkansson, 2010). I 

behandlingen med dessa klienter kan anstaltens tvång om att gå IDAP bidra till att de 

misslyckas med att gå behandlingen, även om viljan finns, vilket kan leda till att deras 

situation snarare försämras än förbättras varför det skulle vara önskvärt med någon alternativ 

behandling som riktar sig mer till målgruppen, möjligen någon form av individuell IDAP. 

Utifrån Isdals (2001) resonemang om att det viktigaste i behandling av män som utövar våld 

är att bryta tystnade kring våldet, placera ansvaret för våldet och framför allt bearbeta våldet 

så borde även en behandling utan gruppträffar kunna hjälpa dessa klienter att uppnå någon 

form av rehabilitering under verkställigheten.  

Under studiens gång har tankar uppkommit rörande komplexiteten och motsatsförhållandet 

som finns inbyggt i Kriminalvårdens uppdrag. Å ena sidan ska man ansvara för 

verkställdheten av en straffpåföljd som domstolen ålagt klienten och ansvara för säkerheten, å 

andra sidan ska man rehabilitera och behandla klienten till att bli en bättre 

samhällsmedborgare. På så vis blir Kriminalvården både bestraffare och hjälpare. Är dessa två 

roller förenliga eller måste den ena stå tillbaks till förmån för den andra? Klienternas 

berättelse vittnar om att klimatet på anstalten kan bli relativt högljutt och en av klienterna 

menar att det aldrig skulle förekomma på en annan anstalt. Hur upplever personalen själva 

detta? Är det ett problem eller måste det se ut så för att den ångesten som arbetet i IDAP 

väcker hos männen måste få utlopp någonstans? Detta är en komplex och intressant aspekt av 

kriminalvårdares arbetsuppgift som vore intressant att studera närmare, möjligen i en studie. 

Hasselrot och Fielding (2010) diskuterar även de kring detta motsatsförhållande i 

avdelningspersonalen roll, där de menar att det inte är någon lätt uppgift att hävda 

Kriminalvårdens gränser på ett respektfullt och humant sätt och samtidigt upprätthålla en god 

relation med klienterna. 

Som nämndes inledningsvis finns det relativt mycket forsknings kring mäns våld mot 

kvinnor och området har fått större och större uppmärksamhet och betraktas idag som ett stort 

samhällsproblem. Så var finner då denna studie sin plats i den forskning som finns? Sett 

utifrån ett Kriminalvårdsperspektiv borde det vara av intresse att få sin behandlings- 

verksamhet utvärderad för att kunna få en fingervisning om hur behandlingen upplevs av 

klienter. Finns det aspekter som skulle kunnas förbättras eller komponenter i behandlingen 

som fungerar bra men skulle kunnas förstärkas eller utvecklas ytterligare? Utifrån att studien 

belyser anstaltsklimatet påverkan av behandlingen är den intressant därför att studier rörande 
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detta i dagsläget är få. Studien är även intressant för socialt arbete i stort på så vis att många 

av de klienter som får vård inom Kriminalvården även har kontakt med socialarbetare inom 

andra områden inom socialt arbete. Att ha insikt i vilken vård som bedriv inom 

Kriminalvården kan ha värde både i arbetet med de män som utövar våld i nära relation men 

även i arbetet med brottsoffren. Detta på så vis att med kunskap om den vård männen får på 

anstalten kan vården utanför anstalten utformas för att antingen bygga vidare på 

Kriminalvårdens program eller komplettera det. Detta skulle kunna tjäna syftet att vården blev 

bättre vilket skulle leda till färre återfall och ett högre välbefinnande både hos männen själva 

men även för deras brottsoffer, i de fall som relationen fortsatt eller framtida partners. Sett 

utifrån ett samhällsekonomiskt perspektivs så skulle en bättre vård, med färre återfall, 

naturligtvis leda till att kostnaden för våldet skulle minska.  

Brister och förslag till forskning 

I studien deltog endast tre klienter och två programledare vilket är ett mycket litet urval av 

alla de som går eller arbetar med IDAP. Detta gör att frågor väcks kring huruvida resultaten i 

studien är representativa för hur programmet upplevs av alla som berörs av det. Det kan även 

ses utifrån ovanstående diskussion att de klienter som valde att delta i studien möjligen var de 

som var mest positiva till programmet, vilket medför att de som har en negativ inställning till 

IDAP inte blivit hörda i denna studie. Möjligen kan studien också ha påverkats både positivt 

och negativt av författarens förförståelse och tillhörighet av organisationen men detta är svårt 

att bedöma.  

Förslag till vidare forskning är, utifrån ovanstående diskussion om kriminalvårdares 

komplexa arbetsuppgift, att det vore centralt att studera hur de upplever sitt arbete. Det vore 

även av vikt att utöka denna studie och förhoppningsvis fång in även de klienter som 

eventuellt har en annan syn på programmet, vilket skulle ge en mer nyanserad bild av hur 

klienter upplever sitt deltagande i IDAP.  
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Bilaga 1 

Information om intervju  

Jag heter Linda Gustafsson och studerar till socionom på universitet i Örebro. Som en del i 

utbildningen ingår att skriva en C-uppsats där jag ska undersöka och skriva om något jag 

tycker är intressant och viktigt för socialt arbete. Det är därför Du fått förfrågan om att prata 

med mig idag.  

Jag har valt att skriva min uppsats om IDAP och skulle vara mycket tacksam om Du vill dela 

Dina erfarenheter av att ha deltagit i programmet med mig. Syftet med min uppsats är att 

undersöka vad Du anser om Ditt deltagande i IDAP. Jag kommer även att göra intervjuer med 

programpersonalen och syftet med detta är att jämföra om deras uppfattning om hur Du 

upplever Ditt deltagande i IDAP stämmer överens med de upplevelser som Du själv 

beskriver. Jag spelar in vår intervju som ett stöd för mitt minne.  

Jag vill poängtera att Ditt deltagande är helt frivilligt och att Du när som helst kan välja att 

avbryta din medverkan. Inspelningen kommer raderas så snart jag sammanställt innehållet. 

Det är heller ingen annan som kommer att lyssna på inspelningen. Dina svar kommer enbart 

att användas till denna uppsats och Dina svar kommer inte att delges någon annan.  

När uppsatsen är färdigskriven kommer det inte gå att utläsa vilka svar som är just Dina och 

jag kommer inte skriva något personligt om Dig som kan avslöja vilka svar du gett eller vem 

Du är.  

Jag vill tacka Dig för Ditt deltagande och Din hjälp med att göra min uppsats! Genom att 

skriva under på raden bekräftar du bara att du fått denna information och att Du ger Ditt 

samtycke till att delta.  

 

 

 

__________________________________ 

Namn 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2 

Information om intervju  

Jag heter Linda Gustafsson och studerar till socionom på universitet i Örebro. Som en del i 

utbildningen ingår att skriva en C-uppsats där jag ska undersöka och skriva om något jag 

tycker är intressant och viktigt för socialt arbete. Det är därför Du fått förfrågan om att prata 

med mig idag.  

Jag har valt att skriva min uppsats om IDAP och skulle vara mycket tacksam om Du vill dela 

Dina erfarenheter av att arbeta som programledare med mig. Syftet med min uppsats är att 

undersöka vad klienterna anser om sitt deltagande i IDAP. Jag vill även veta hur Du upplever 

klienternas deltagande i programmet. Syftet är även att jämföra om klienternas upplevelse av 

deltagandet i IDAP stämmer överens med hur Du som programpersonal uppfattar att de 

tycker det är. Jag spelar in vår intervju som ett stöd för mitt minne.  

Jag vill poängtera att Ditt deltagande är helt frivilligt och att Du när som helst kan välja att 

avbryta din medverkan. Inspelningen kommer raderas så snart jag sammanställt innehållet. 

Det är heller ingen annan som kommer att lyssna på inspelningen. Dina svar kommer enbart 

att användas till denna uppsats och Dina svar kommer inte att delges någon annan.  

När uppsatsen är färdigskriven kommer det inte gå att utläsa vilka svar som är just Dina och 

jag kommer inte skriva något personligt om Dig som kan avslöja vilka svar du gett eller vem 

Du är.  

Jag vill tacka Dig för Ditt deltagande och Din hjälp med att göra min uppsats! Genom att 

skriva under på raden bekräftar du bara att du fått denna information och att Du ger Ditt 

samtycke till att delta.  

 

 

 

__________________________________ 

Namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide (klient) 

 
Allmänt 
Hur länge har du varit här? Hur trivs du? Har du lång tid? När går du på vf? 

 

Har du gått klart IDAP ? Hur lång tid är det kvar? 

 

Har du tidigare deltagit i något program? Vilket? Var det en positiv upplevelse? 

 

Om IDAP 
Hur tycker du att det varit att delta i IDAP? Vad har varit bra? Vad kunde göras annorlunda? 

 

Vad tycker du om att IDAP genomförs i grupp?  

 

Har din inställning till IDAP förändrats under programmets gång? På vilket sätt? 

 
Vilken roll spelar programpersonalen för ditt deltagande i programmet? Berätta, på vilket 

sätt? 

 

Motivation 
Hur ser du på ditt eget deltagande? Motiverad/ inte motiverad? Berätta varför/varför inte? 

 

Anser du att din motivation har förändrats under programmets gång? På vilket sätt? 

 

Anser du att IDAP kan vara till hjälp för dig? Hur?  

 

Kan du använda dig av det du lärt dig under IDAP när du blir frigiven? På vilket sätt? 

 

Anstaltens påverkan  
Hur påverkas ditt deltagande av att du är här på anstalten?  

 

Finns det ämnen/händelser du undviker att prata? Varför? 

 

Hur pratar man om IDAP på avdelningarna?  

 
Hur upplever du att klimatet är på anstalten? Mellan klienterna? Mellan klient och personal? 

 
Tror du att det skulle vara annorlunda att gå IDAP i Frivården? På vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 4 

Intervjuguide (personal) 

 

Allmänt 
Hur länge har du jobbat inom kriminalvården? Hur länge som programledare? 

 

Trivs du med jobbet som programledare? Vad är bra? Vad är mindre bra? 

 

Om IDAP 
Hur tror du som ledare att klienterna upplever det att delta i IDAP? 

 

Vad anser du är fördelar respektive nackdelar med att IDAP genomförs i grupp? Vad tror du 

att klienterna tycker om att programmet genomförs i grupp? 

 

Brukar klienterna ändra uppfattning om IDAP under programmets gång? På vilket sätt i så 

fall? 

 

Hur tror du att din roll som programledare påverkar klienternas deltagande i programmet? 

 

Motivation 
Är klienterna motiverade när de börjar IDAP?  

 

Anser du att motivationen förändrats under programmets gång? På vilket sätt? 

 

Tror du att klienterna upplever att IDAP kan vara till hjälp för dem? Hur?  

 

Anstaltens påverkan på deltagandet 
Hur tror du att det påverkar klienternas deltagande i programmet att det genomförs på anstalt? 

 

Kan det finnas ämnen/händelser som klienterna undviker att prata om tror du just för att de 

bor tillsammans på anstalten? 

 

Hur tror du att man pratar om IDAP på avdelningarna?  

 

Hur upplever du att klimatet är på anstalten? Mellan klienterna? Mellan klient och personal? 

 

 

 
 


