
	   	   	   	  	  

Örebro Universitet 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete C 
C-uppsats 
Termin 6, Ht-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brottsofferperspektiv i klientarbete 
”Brottsofferslussen” 

 
 

 
En programteoretisk studie angående Brottsofferslussen på 

Kriminalvårdsanstalten Johannesberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Handledare: Claes Holm    Bohlin, Caroline 
     Falkerstedt, Johanna 
	  
	  



	   	   	   	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det är påtagligt lättare att tänka att det måste vara jobbigt för kvinnan, men hur det är för 
klienten är det lätt att man underskattar betydelsen av”  

Hanna Harnesk 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	   	  	  

Abstract	  
Men´s violence against women is a multifacated problem which constitute health- and social 
problem´s for many women in today´s society. The purpose with this study was to examine 
”victims sluice” through program theory. The research questions that was relevant for the 
study focused on the theoretical and methodological structures that victims sluice was 
designed after. A certain research question desired to examine whether vicims sluice work 
was consistent with the theoretical and methodological starting points. Another purpose with 
the research questions was to gain insight of both the staff and the author´s view around the 
questions. In this study we used a qualitative method through targeted and theoretical 
selections where the staff and the author of the vicims sluice was intervjued. The result was 
reported after different themes which was analyzed through programme theory, shame and 
normalization principle. The result was also analyzed through earlier research with focus on 
mediation, user oriented evaluation and men´s responses to mediation. Result from the 
Swedish prison and probation service evaluation on victims sluice was also used in this study. 
A result from the study shows that the term ”victims sluice” has a misleading accentuation, 
due to the fact that the functions should aim to the client and not the victim. The result also 
showed that Swedish prison and probation service has edited the victims sluice functions 
without a theoretical basis, based by the hypothesis that the victim was exposed in contact 
with the Swedish prison and probation service. Another conclusion from the result is that the 
victims safety strengthens through the victim sluice due to their controlled visits and 
monitored phonecalls between the victim and the client.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	   	  	  

Sammanfattning 
Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat problem som utgör både ett hälsoproblem och ett 
socialt problem för många kvinnor i samhället. Syftet med studien var att, med hjälp av 
programteori, undersöka Brottsofferslussens verksamhetsuppbyggnad. Forskningsfrågor som 
var aktuella för studien inkluderade teoretiska- och metodiska utgångspunkter i 
Brottsofferslussverksamhetens uppbyggnad. Ännu en forskningsfråga eftersträvade huruvida 
Brottsofferslussens reella arbetssätt överensstämmer med verksamhetens teoretiska och 
metodiska utgångspunkter. Syftet med forskningsfrågorna var att få ta del av både 
personalens- och upphovsmannens syn kring dessa frågor. I studien användes en kvalitativ 
metod genom målstyrda- och teoretiska urval, där personal i verksamheten och en av 
upphovsmännen till Brottsofferslussen intervjuades. Resultatet redovisades efter ett antal 
aktuella teman och analyserades med utgångspunkt i programteori, skam och 
normaliseringsprincipen. Resultatet analyserades även utifrån tidigare forskning såsom 
medling, brukarorienterad utvärdering och mäns respons på medling. I analysen användes 
även resultat från Kriminalvårdens egen utvärdering på Brottsofferslussens verksamhet. 
Resultatet av studien visade att begreppet; ”Brottsoffersluss” har en missvisande betoning, då 
verksamheten ska riktas till klienten och inte till brottsoffret. Det framkom även i resultatet att 
verksamheten utformats med utgångspunkt i Kriminalvårdens antagande kring att brottsoffret 
for illa i kontakten med Kriminalvården och utformningen har skett utan någon teoretisk 
grund. Ytterligare en slutsats i resultatet påvisar att brottsoffrets trygghet stärks genom 
Brottsofferslussens kontrollerade besök och telefonsamtal med klienten.  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	   	  	  

Förord 
Vi vill passa på att tacka Hanna Harnesk som delat med sig av sin erfarenhet och kunskap 
kring Kriminalvårdens Brottsofferslussverksamhet. Vi vill även tacka personalrespondenterna 
i Brottsofferslussen på Kriminalvårdsanstalten Johannesberg i Mariestad som låtit sig 
intervjuas och bidragit med sina kunskaper och erfarenheter utifrån deras arbete i 
verksamheten. Ett tack även till Kriminalvårdsanstalten Johannesberg som delgett oss 
nödvändig information till vår studie kring verksamheten. Avslutningsvis vill vi tacka vår 
handledare, Claes Holm, som väglett oss genom arbetet med studien.  
 
Tack! 
 
Caroline Bohlin & Johanna Falkerstedt 
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Inledning  

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) beskriver att det den 25:e november är Förenta 
Nationernas (FN) internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen innebär att 
våldet mot kvinnor uppmärksammas över hela världen som ett av de största hoten mot 
kvinnors liv och hälsa. I Sverige dödas i snitt en kvinna var tredje vecka av en man hon har 
eller har haft en nära relation med. Kvinnofridslinjen, den nationella stödtelefonen som drivs 
av NCK, har sedan starten 2007 besvarat över 170 000 samtal. Enligt Socialstyrelsen (2006) 
är våld mot kvinnor i nära relation ett mångfasetterat samhällsproblem som berör flera olika 
aktörer. Socialstyrelsen beskriver olika problemområden relaterat till mäns våld mot kvinnor 
och förklarar att det utgör ett rättsligt problem då våldet är en brottslig gärning. Våld mot 
kvinnor är både ett hälsoproblem och ett socialt problem som drabbar många kvinnor och 
barn i samhället. Det utgör även stora ekonomiska påfrestningar för samhället i form av 
kostnader för samhällsinsatser. Mäns våld mot kvinnor är ett jämställdhetsproblem i dagens 
samhälle, vilket utgör ett hot mot den utsatta kvinnans mänskliga rättigheter.  
         Heimer och Sandberg (2008) förklarar att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt 
samhällsproblem som påverkar kvinnors livssituation och anses idag vara det största hotet 
mot kvinnors trygghet och hälsa. Mörkertalet är stort och det är myndigheternas ansvar att 
minska detta mörkertal genom att arbeta för att fler kvinnor får det stöd de behöver. I socialt 
arbete är det av största vikt att kvinnor som upplevt våld i nära relation får det stöd och de 
insatser som behövs, vilket tydligt framhävs i Socialtjänstlagen (SoL) [2001:453] 5 kap. 11§ 
”Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation”.     

Cullberg (2003) belyser kvinnomisshandel som ett problemfält inom psykiatri och 
samhällsinstitutioner. En vanlig fråga i samband med kvinnomisshandel är varför kvinnan 
stannar kvar i förhållandet efter misshandeln. För de flesta kvinnor kan det vara svårt att bryta 
en relation då familjesituationen kan hotas av ett sådant uppbrott. Desto längre tid kvinnan 
blir utsatt för våld i relationen, desto svårare blir det att tänka klart och lämna förhållandet.  
Gränser för vad som är acceptabelt och inte acceptabelt i relationen suddas ut allteftersom 
misshandeln fortgår och slutligen utvecklas en normalisering, vilket innebär att våldet 
tenderar att ses som något ”normalt”. Statistiska Centralbyrån, SCB, (2014) påvisar att 12 660 
kvinnor, 18 år eller äldre, utsattes för våld i nära relation år 2013 i Sverige. Mäns våld mot 
kvinnor består ofta av upprepande kräkningar och år 2013 anmäldes 2 136 fall av grov 
kvinnofridskränkning i Sverige. Våld mot kvinnor i nära relation har ökat under lång tid, 
vilket kan bero på att mörkertalet minskat eller att kvinnor, vilka blivit utsatta för våld i nära 
relation, är mer benägna att anmäla brottet idag.  
         Heimer och Sandberg (2008) förklarar att kriminalvården arbetat med män som utövar 
våld mot kvinnor sedan 1980-talet. En vanlig föreställning var då att mäns våld mot kvinnor, i 
de flesta fall, var en direkt orsak av att mannen druckit alkohol. Andra anledningar ansågs 
bero på att mannen varit sjukligt svartsjuk, eller att kvinnan provocerat mannen till att bli 
svartsjuk. Då skuld lades på svartsjukan ledde det till att svartsjukan befriade männen från det 
egna ansvaret. Tragiskt nog lever dessa föreställningar, till viss del, kvar än idag.  

Enligt Harnesk (2007) ska Brottsofferslussens arbete fokuseras på den 
brottsförebyggande effekt som kan ske i ett möte mellan brottsoffer och gärningsman. 
Kriminalvårdens tidigare erfarenheter visade att männen fortsatte utöva makt och kontroll från 
fängelset via besök eller telefonkontakt, varför det var än mer viktigt att lägga fokus på det 
kontrollerande mötet mellan brottsoffer och gärningsman. Brottsofferslussen fungerar som ett 
stöd till brottsoffret under tiden gärningsmannen avtjänar sitt straff på anstalten. Det vilar på 
Brottsofferslussen att bland annat informera brottsoffret när, var och hur förövaren har sina 
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permissioner. Dessutom är det Brottsofferslussen, i samspel med brottsoffer, som avgör hur 
kontakten mellan förövare och brottsoffer ska se ut, eller om kontakt överhuvudtaget ska ske.  
 Studien fokuserar på Brottsofferslussen som är verksam på Kriminalvårdsanstalten 
Johannesberg i Mariestad. Johannesbergsanstalten i Mariestad är en särskild anstalt för män 
som är dömda för våld i nära relation (kriminalvården.se). Författarna finner ämnet intressant 
då Brottsofferslussen är en ytterst viktig verksamhet på Johannesbergsanstalten, i den mån att 
det är den som avgör hur kontakt mellan brottsoffer och klient ska se ut. Enligt 
Kriminalvården (2013) initierades Brottsofferslussen som ett projekt i Region Väst, 
finansierat av Brottsoffermyndigheten. 
 
Syfte 
Målsättningen med studien är att, genom programteori, undersöka Brottsofferslussens 
uppbyggnad.  
 
Forskningsfrågor  

• Vilka teoretiska- och metodiska utgångspunkter har Brottsofferslussen utformats 
efter? 

• Stämmer det faktiska arbetssättet överens med Brottsofferslussens teoretiska och 
metodiska utgångspunkter? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	   	  	  3	  

Uppsatsens disposition 
Härnäst följer bakgrundsinformation kring Kriminalvården och Kriminalvårdsanstalten 
Johannesberg i Mariestad. Därpå följer ett avsnitt över den aktuella forskningsöversikten för 
studien, där medling, mäns respons på medling, brukarorienterad utvärdering samt en 
utvärdering av Brottsofferslussen presenteras. I efterföljande avsnitt presenteras studiens 
teoretiska ram; programteori, våldets normaliseringsprocess och skam. I metodkapitlet 
illustreras bland annat; val av metod, urvalsprocess, studiens genomförande samt dess 
analysmetod. Därefter presenteras studiens analytiska resultat, vilka har strukturerats och 
tematiserats och fortlöpande analyserats. Avslutningsvis diskuteras de resultat som 
framkommit genom studiens analys så även den logiska modellen över Brottsofferslussens 
verksamhetsförlopp. Förslag ges även på framtida forskning kring Brottsofferslussens 
verksamhet.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt ges en allmän insyn i Kriminalvården som myndighet. Därefter presenteras 
Kriminalvårdsanstalten Johannesberg med dess särskilda uppdrag; våld i nära relation. 
Brottsofferslussen som verksamhet presenteras och avslutningsvis definieras aktuella begrepp 
i studien.  
 
Kriminalvården 
Kriminalvården är, enligt Ekbom et.al (2010) en statlig myndighet som ansvarar för häkte, 
anstalt och frivård, vilka är fördelade runt om i Sverige. Det finns idag 34 häkten, 47 anstalter 
samt 34 frivårdskontor i Sverige (kriminalvarden.se). Kriminalvårdens viktigaste uppgift i 
samhället, enligt Ekbom et.al (2010) är att tillsammans med polis, åklagare och domstol, 
verkställa straff samt minska återfall i brottslighet. Kriminalvårdens vision, ”bättre ut”, 
innebär ett preventivt arbete för att klienten ska kunna leva ett lagligt liv efter avtjänat straff i 
Kriminalvårdens regi. I Kriminalvårdens uppdrag ingår ett klientnära-, professionellt-, 
pålitligt- och rättssäkert arbete som skall vara brottsförebyggande och bidra till ett tryggare 
samhälle. Återfall i brott förebyggs bland annat genom Kriminalvårdens samarbete med andra 
myndigheter och organisationer i samhället.  
         I Sverige finns det tre olika säkerhetsklassificeringar på rikets anstalter. Den största 
anledningen till det är att den intagna ska avtjäna sitt straff på rätt plats beroende på brottets 
art. Detta för att ingen ska behöva underkastas mer övervakning än vad nödvändigheten 
kräver. Varje intagen bedöms individuellt med anledning av att denne ska avtjäna sitt straff på 
rätt anstalt. Sveriges anstalter är indelade i tre säkerhetsklasser; 1, 2 och 3. Den högsta 
säkerhetsklassen, klass 1, är slutna anstalter vilka är rustade för att klara de mest riskfyllda 
intagna. Säkerhetsklass 2 innefattar också slutna anstalter, dock med lägre säkerhetsnivå än 
klass 1. Säkerhetsklass 3 är så kallade ”öppna” anstalter som saknar direkta rymningshinder. 
(kriminalvarden.se). 
        Enligt Harnesk har det alltid funnits ett uppdrag att Kriminalvården ska utveckla ett 
verksamt arbetssätt och innehåll samt att kriminalvården ska arbeta för att få en så likartad, 
och därmed rättssäker, verksamhet som möjligt. Det ses som en positiv faktor att svensk 
Kriminalvård får möjlighet att bidra till klientens kontakt med utomstående och då särskilt 
närstående. 
 
Kriminalvårdsanstalten Johannesberg i Mariestad 
Kriminalvårdsanstalten Johannesberg är en anstalt som enbart riktar sig till män som är 
dömda för relationsvåld och invigdes i april år 2005. I dagsläget består anstalten av två 
byggnader med sammanlagt 70 platser med säkerhetsklass 2. På anstalten finns en verksam 
Brottsoffersluss, vilken utreder den intagnes möjligheter för permission-, besök- och 
telefontillstånd. Den intagnes egen inställning till brottet samt dennes riskfaktorer för återfall i 
brott är vägledande för de kontaktmöjligheter Kriminalvården kan erbjuda. Johannesberg är 
en behandlingsanstalt för män som är dömda för relationsbrott (kriminalvarden.se).  
          Det behandlingsprogram som är centralt på anstalten är ”Integrated Domestic Abuse 
Programme” (IDAP), vilket riktas till män som använt hot, våld eller annat kontrollerande 
beteende mot sin kvinnliga partner alternativt före detta partner. IDAP är ett kognitivt 
beteendeterapeutiskt program som grundas på social inlärningsteori och har använts i 
Kriminalvårdens regi sedan år 2004. Programmet är utvecklat i USA och England och bygger 
på teorier om makt, kontroll och jämställdhet. Programmet omfattar 27 träffar i grupp och 
innehåller 9 moduler (teman). Enskilda uppföljningsträffar ingår i programmet efter avslutade 
gruppsessioner. Under tiden programmet bedrivs sker uppföljande mittsamtal som efterföljs 
av ett avslutande samtal (kriminalvarden.se). IDAP har en viktig betydelse för klientens 
besök- och telefonkontakt med brottsoffret. En förutsättning för att genomgå IDAP är att 
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klienten har insikt i sin problematik. Klientens probleminsikt är även av betydelse för 
Brottsofferslussens beviljande av besök- och telefonkontakt med brottsoffret. 
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Forskningsöversikt 
Brottsofferslussens verksamhet i svensk Kriminalvård är en relativt ny verksamhet i 
myndigheten. Forskning och utvärdering av verksamheten är därför tunn, vilket har föranlett 
att studien fokuserar på aktuell forskning som går att generalisera till Brottsofferslussens 
verksamhet. Forskningsöversikten ger en allmän inblick i medling, mäns respons på medling, 
brukarorienterad utvärdering och slutligen ges en inblick i Kriminalvårdens utvärdering som 
gjorts kring Brottsofferslussens verksamhet.  
 
Medling	   
Enligt Wahlin (2005) är medling vid brott, enligt svensk lagstiftning, till för både förövaren 
och brottsoffret och är en form av konfliktlösningsmetod. Syftet med medling är att förövaren 
ska få insikt i de konsekvenser som uppstått till följd av brottet och därmed påverkas till att 
inte återfalla i nya brott. Förövaren ges samtidigt möjlighet att reparera de åsamkade skador 
brottsoffret fått i samband med det aktuella brottet. Brottsoffret ges möjlighet att bearbeta sina 
upplevelser så att dess negativa konsekvenser upphör, alternativt minskar. Medlaren har en 
viktig roll i medlingen och dennes uppgift är att upprätthålla en balans, hjälpa parterna att 
kommunicera samt se till att ingen av parterna kränks. Medling vid brott, i Sverige, regleras 
av Medlingslagen (2002:445 om medling med anledning av brott) som upprättades i juli 
2002. Lagen är en ramlag och omfattar medling som organiseras av stat eller kommun. 
Medling är alltid frivilligt och frivilligheten är en förutsättning för att medlingen ska vara 
lyckad. Wahlin (2005) menar att medling bygger på filosofin om reparativ rättvisa. Ett 
reparativt rättssystem skiljer sig från det gällande rättssystemet, det retributiva (bestraffande). 
Detta innebär att de inblandade parterna blir huvudpersoner i den rådande processen i stället 
för den sekundära roll de har i dagens process. Inom den retributiva processen för parterna 
alltså ingen dialog, utan processen handhålls av ombudsmän. Reparativ rättvisa bygger på 
idéen om att gärningsmannen får erkänna sin skuld till offret genom en omedelbar dialog där 
denne ges möjlighet att reparera den skada som åsamkats brottsoffret genom någon form av 
gottgörelse.  
        Wahlin (2005) påtalar att tidigare forskning på medlingens effekter för förövarens 
återfall är komplex och framställer en splittrad bild där vissa av studierna visar på en lägre 
återfallsfrekvens medan andra inte gör det. Wahlin förklarar att forskningen hittills visar på att 
medling medför positiva effekter på återfall i brott för vissa gärningsmän, vid vissa 
brottstyper och under vissa omständigheter. Vad det gäller brottsoffers upplevda effekter efter 
medling visar tidigare studier på gynnsamma effekter, då främst för brottsoffer som blivit 
personligt kränkta. Medlingen har i dessa fall bidragit till att brottsoffren upplevt att de 
känslomässiga negativa konsekvenserna av brottet de blivit utsatta för har minskat.  
Bradt och Bouverne- De Bie (2009) förklarar att medling i händelser mellan förövare och 
brottsoffer är viktigt för socialt arbete världen över. Medling mellan förövare och brottsoffer 
innebär, enligt författarna, att brottsoffret ges möjlighet att möta förövaren i en säker och 
strukturerad miljö. Målsättningen är att reparera relationen mellan brottsoffer och förövare. 
Trots detta arbetas det många gånger enbart efter att hålla förövaren direkt ansvarig för 
brottet. Förövaren ska även ge brottsoffret en känslomässig kompensation, för att brottsoffret 
ska kunna minska sina negativa känslomässiga följder som härstammar från det aktuella 
brottet. Det finns, enligt Bradt och Bouverene De- Bie (2009) en sårbarhet i detta arbetssätt då 
medlingen tenderar att bli ett instrument för att skuldbelägga förövaren istället för att försöka 
reparera relationen, samt de negativa följder som offret fått till en följ av brottet.    
         Sehlin (2009) beskriver att medling ser ut att vara som mest verksamt vid mer allvarliga 
brott där det finns ett brottsoffer som blivit kränkt av det aktuella brottet. En viktig aspekt vid 
medling, menar Sehlin (2009) är att medlingen är återfallsförebyggande i den mening att 
förövaren får känna skam. Skammen i sin tur fungerar som en straffmekanism, i form av 
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samvetskval och socialt ogillande. Skammen kan, enligt författaren delas upp i två olika 
kategorier; inre- och yttre skam. En inre skam innebär att förövaren känner skam som innebär 
samvetskval och ångest, medan en yttre skam innebär att förövaren stämplas som kriminell 
och samtidigt känner skam från exempelvis familj och dennes omgivning. Förövaren hålls 
direkt ansvarig för det aktuella brottet och får också insikt i hur brottet påverkat brottsoffret. 
Medling ska innebära att det skapas möjligheter för förövaren att återanpassas in i samhället, 
vilket bidrar till att denne får känslan av att vara accepterad av samhället igen. Det är, under 
medlingen, viktigt att den brottsliga handlingen tydliggörs. Genom att förövaren ges tillfälle 
att träffa brottsoffret ansikte mot ansikte är tanken att denne ska lära sig att ta ansvar, hantera 
ilska, frustration och skamkänslor. Genom att förövaren får ta del av brottsoffrets 
känslomässiga konsekvenser efter brottet skapas möjligheter till försoning. Rytterbo (i Sehlin, 
2009) menar att medling bygger på denna typ av specifika möten.  
 
Mäns respons på medling 
Gottzén (2013) förklarar att skam kan utgöra ett hinder för klienten att berätta om våldet, men 
skam kan även fungera som en resurs i berättandet. Scheff (2003, i Gottzén, 2013) förklarar 
att människor ständigt pendlar mellan emotioner av skam och stolthet. Skammen är dock ofta 
tabubelagd och svår att uttrycka då skammen kräver att den enskilda erkänner sig själv som 
otillräcklig, underlägsen och moraliskt bristfällig. Skam ses, enligt Scheff, som en central 
utgångspunkt för att förstå mäns våld mot kvinnor. Skam anses vara särskilt tabubelagt för 
män, då de socialiseras med att svagheter är något som ska undertryckas och inte vara synligt 
för omgivningen. Män kan, istället för att dra sig undan vid skamkänslor, reagera med ilska 
och ibland även genom våldshandlingar. Goffman (1970, i Gottzén, 2013) förklarar att 
skamkänslor synliggör våldshandlingen som ett moraliskt problem, men det räcker således 
inte med att erkänna och uppleva skammen inombords. Det krävs att skammen uppvisas för 
andra för att skammen ska få en social effekt. Detta tar sig i uttryck genom att det är viktigt att 
andra uppfattar skammen och ”förstår” att förövaren är ångerfull, vilket även är 
grundläggande i medling där tanken är att förövare och brottsoffer ska mötas och offret ska få 
förövaren att skämmas och ångra sin brottshandling. Skam kan ses som en tänkbar respons på 
mäns våld mot kvinnor, då skammen är relaterad till en rädsla för att bli dömd av det sociala 
nätverket. Vilket kan ge konsekvenser för hur mannen berättar om våldet för andra, 
exempelvis för familj, vänner och bekanta. Gottzéns studie påvisar att förövarna, i 
medlingsmöten, oftast möts av fördömande av våldet, men att de samtidigt möts av en 
förståelse för den egna personen och dennes handlingar.  
 
Brukarorienterad utvärdering  
Sandberg och Faugert (2012) beskriver brukarorienterad utvärdering som en modell där 
berörda parter kontaktas och medverkar i en utvärdering av exempelvis en verksamhet. 
Berörda parter kan exempelvis vara brottsoffer eller förövare som då ska ges chans att skapa 
nya möjligheter i interventionen samt för att dessa parter även ska kunna påverka det som 
utvärderas. En brukarorienterad utvärdering startar med att identifiera och lokalisera 
”brukaren” varpå denne sedan ska ges möjlighet att bedöma den aktuella insatsen. Författarna 
menar att en brukarorienterad utvärdering, i sin extrema form, låter brukaren delta i urvalet 
och utformningen av utvärderingsfrågorna. Fördelar med detta förfarande är att brukare inom 
offentlig verksamhet kan bidra till att en utvärdering inte bara mäter det som professionella, 
exempelvis tjänstemän, anser vara viktigt. Brukaren ges även möjlighet till att komma till 
rätta med den maktposition och det tolkningsföreträde som experter och forskare ofta har i 
utvärderingssammanhang. Genom att brukare involveras i utvärderingen kan man alltså 
reducera vissa trovärdighetsproblem i utvärderingen. Sandberg och Faugert (2012) menar att 
det även finns begränsningar med en brukarutvärdering. Detta kan ges i uttryck genom att 
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brukaren oftast vill att den aktuella insatsen de använder sig av ska förbättras, men samtidigt 
kan det vara svårt för en brukare att bedöma kvaliteten i den aktuella insatsen. Perspektivet 
begränsas även i vissa områden där brukaren står i beroendeställning till exempelvis en 
myndighet och många gånger saknas en kunskap om vad brukaren kan förvänta sig av den 
aktuella insatsen. Inom områden där brukare underkastas av tvångsmedel, exempelvis intagna 
inom kriminalvård, är det av särskild vikt att förmedla information till brukaren om vad 
utvärderingsperspektivet syftar till. Detta för att inte skapa falska förhoppningar hos brukare 
om deras möjligheter att faktiskt påverka åtgärder i den aktuella verksamheten.      
 
Utvärdering av Brottsofferslussen 
Enligt Nylén et. al. (2011) genomförde Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet 
(FoU) under 2009 och 2010 en utvärdering på verksamheten i Brottsofferslussar på de sex 
anstalter i landet som hade en sådan verksamhet. Syftet med utvärderingen var att undersöka 
om Brottsofferslussens intervention ökade den upplevda säkerheten för presumtiva brottsoffer 
och om interventionen bidrog till att stärka det återfallspreventiva arbetet. Utvärderingen 
genomfördes med hjälp av telefonintervjuer och resultatet visade på att verksamheten i stort 
nådde målet att implementera säkrare och tryggare möten mellan klient och brottsoffer på 
anstalt. Majoriteten av de kvinnor som intervjuades, upplevde en trygghet både under mötet 
och under telefonsamtal på anstalten. De klienter som intervjuades uppgav ett missnöje med 
verksamhetens organisation. Klienterna uppgav att de kände ett missnöje över att de inte 
kunde påverka förberedelserna inför besök och telefonsamtal i någon större utsträckning. En 
majoritet av personalen upplevde att verksamheten bidrog till att minska risken för upprepat 
övergrepp av brottsoffren. Förslag gavs efter utvärderingen kring att öka den interna 
samverkan samt att vidareutveckla arbetet i Brottsofferslussen genom utbildning, 
handledning, gemensamma riktlinjer och ökad samverkan med externa aktörer såsom 
kvinnojourer. 
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Teoretisk ram 
Under detta avsnitt redogörs för den teori och de teoretiska begrepp som ligger till grund för 
analysen av resultaten. Syftet med val av teori och teoretiska begrepp var att åskådliggöra 
verksamhetens uppbyggnad utifrån de rådande insatser och processer som sker i 
verksamheten.  
 
Programteori 
Studien genomförs ur en Programteoretisk synvinkel då ambitionen med studien är att 
undersöka Brottsofferslussens uppbyggnad genom programteori.  
Programteori används som ett analytiskt verktyg för att lyfta fram interventionens 
beståndsdelar. Detta genom att bryta ned verksamheten i aktuella beståndsdelar för att utröna 
verksamhetens syfte och önskade effekter. 

Johansson (2014) menar att programteori syftar till att söka svar på hur förändring 
uppnås inom exempelvis en verksamhet eller en behandling och innefattar den process som 
sker i samband med ”interventionen”. Det som gör effekten möjlig, kan liknas vid en ”svart 
låda”, då det antas att innehållet i interventionen ger upphov till förändring. Detta innebär att 
det är omöjligt att hävda att det är interventionen som bringat upphov till det aktuella 
resultatet. Syftet med programteori är, enligt Johansson, att identifiera de mekanismer i 
interventionen som föranleder någon form av förändring samt att påvisa de kontextuella 
förutsättningar som anses mest relevanta i syfte att uppnå ett framgångsrikt utfall. 
Interventioner är ofta uppbyggda på någon form av teori eller antagande kring vad som 
orsakar det problem som ska bearbetas. 

Enligt Lindblom et al. (2012) har programteorier sina rötter i utvärderingsforskning, där 
programteorier använts som analysverktyg för att beskriva olika processer i ett 
utvärderingssammanhang. Programteori kan belysas genom en verksamhets aktiviteter, 
prestationer och resultat som leder till att det önskade målet uppnås, det vill säga de 
interventioner som föranleder att de önskade effekterna uppfylls. Författarna definierar 
programteori som en modell över hur en intervention är tänkt att fungera med hänseende till 
de prestationer som ska leda till önskvärda effekter. Modellen i programteorin illustreras av 
två led, förändringsteori och handlingsteori (Sue. C Funnell, 2011, citerad i Lindblom et al. 
2012). Lindblom et al. (2012) förklarar att förändringsteorins innebörd är ett systematiskt sätt 
att beskriva vad och varför något ska förändras, vad som är påverkbart, vilken avgränsning av 
frågeställningar som anses nödvändig, samt vilka förväntade effekter som bör inträffa för att 
nå det önskade målet. Det är tänkt att beprövad erfarenhet, evidens eller annan vedertagen 
kunskap ska ha inverkan på de önskvärda effekterna i utfallet och att det ska leda till att det 
uppsatta målet uppfylls och förverkligas. Förändringsteorin söker svar på frågorna varför, och 
vad? Handlingsteori är en beskrivning av hur den önskvärda förändringen ska genomföras, 
vilket görs genom att utse de specifika faktorer som används för att avgöra om verksamheten 
uppfyller det tänkta syftet. Detta görs genom att utreda vilka yttre faktorer som kan ha 
inverkan på det uppsatta målet. Slutligen definieras de resurser som är nödvändiga samt de 
aktiviteter och prestationer som ska vara verksamma i interventionen. En viktig utgångspunkt 
är även att definiera de aktuella aktörerna som ska medverka i interventionen. 
Handlingsteorin söker svar på frågan; hur? 

Chen (1990, i Abrahamsson och Bing 2011) förklarar att programteori kan beskrivas 
efter hur personal utför ett arbete och vad utförandet av arbetet förväntas leda till. Detta kan 
illustreras i en verksamhets- eller ett programs arbetssätt där det finns vissa eftersträvansvärda 
effekter i relation till personalens utförande av arbetet. Programteori kan användas för att 
utvärdera insatser och därmed eventuellt höja kvaliteten på det undersökta studieobjektet. 
Genom programteori ges möjlighet att utvärdera, exempelvis, huruvida personalens arbetssätt 
bidrar till gynnsamma effekter genom verksamhetens insatser. Chen (1990) beskriver i sin 
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programteoretiska modell nedan hur utvärderingen ser ut. Fokus ligger på syftet med insatsen, 
processen och dess effekt samt de implementeringssammanhang som sker i processen.  
 

 
Teoridriven utvärdering 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figur 1. Källa: Chen, Huey-Tsyu (1990). Theory-driven evaluations. Sage Publications, 

Newbury Park, CA. 
 

Figur 1, kan exemplifieras genom Brottsofferslussens arbete med att möjliggöra möten mellan 
brottsoffer och klient där möjliggörandet kan ses som syftet med insatsen och mötet kan ses 
som den rådande processen. Implementeringssammanhang i programteori kan härledas till 
Kriminalvårdens uppdrag om att skydda personer som kommer och besöker klienter på 
landets olika anstalter. Effekten av interventionen kan sedan undersökas genom 
uppföljningssamtal med de medverkande parterna. Detta för att genomföra en utvärdering 
kring utfallet av processen. Programteori gör det möjligt att utvärdera om exempelvis 
Brottsofferslussens arbetssätt bidrar till gynnsamma effekter i verksamheten. Även 
Alexandersson (2013) beskriver programteori genom att förklara att det är en beskrivning av 
hur en verksamhet, metod och ett arbetssätt logiskt hänger ihop. Programteori består i 
praktiken av flera olika delar, en normativ utsaga, en kausal utsaga samt bakomliggande 
antaganden. En normativ utsaga innebär vad, när, hur och med vilka vi ska göra något. En 
kausal utsaga inbegriper vad detta ska leda till på kort och lång sikt. Bakomliggande 
antaganden innebär att vi bedömer effekten av den normativa och kausala utsagan. 
          Sandberg och Faugert (2012) menar att programteori länkar samman medel och mål i 
en utvärdering, genom att beskriva de teoretiska antaganden som ligger bakom en viss åtgärd. 
Meningen är att förstå ett program eller en verksamhets teori och logik, vad som förväntas ske 
inom verksamheten samt hur dessa effekter är tänkta att uppnås. Den programteoretiska 
modellen ska påvisa samband mellan uppmätta effekter och accepterade förklaringar till 
varför dessa effekter har uppstått. Det är idealiskt att använda sig av en programteoretisk 
utvärdering i de fall där en verksamhet har en medveten strategi för att ena aktiviteter och 
händelser med effekter och mål. Sandberg och Faugert (2012) förklarar vidare att 
programutvärdering syftar till att reda ut olika kvaliteter och egenskaper hos en viss 
verksamhet, vilket ämnar utveckla och förbättra verksamheten som utvärderas. Det kan 
exempelvis innefattas av åtgärder för att motverka mobbning eller ett behandlingsprogram 
som syftar till att förhindra återfall i brott hos intagna i Kriminalvården. Grundfrågorna för 
utvärderingen tar fasta på programmets olika egenskaper och kvaliteter, exempelvis om 
programmet åstadkommer målsättningen med insatsen och svarar programmets mål mot 
identifierade behov inom området. Programutvärdering kan ses som ett önskvärt 
utvärderingsperspektiv som kan tillämpas i syfte att mäta effekter och förstå under vilka 

Implementerings- 
sammanhang 

Insats Process Effekt 
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förutsättningar dessa effekter uppstår eller inte.  
Faugert och Sandberg (2012) menar att programutvärderingar många gånger är av omfattande 
natur i sitt utförande och det krävs olika sak- och metodkompetenser för att genomföra en 
utvärdering.  
  
Våldets normaliseringsprocess 
Enligt Nordborg (2008) syftar begreppet normalisering i detta sammanhang till att våldet 
succesivt blivit ett normalt inslag i vardagen. Gränserna för vad som uppfattas som normalt 
förskjuts och våldets allvarlighet förminskas. Samtidigt som våldets allvarlighet förminskas, 
förstoras många gånger de positiva perioderna eller händelserna i relationen. Det är oftast 
kvinnan som förstorar de positiva stunderna i ett försök att förstärka sin kvinnlighet utifrån 
mannens önskningar. I ett tidigt skede är detta ett försök från kvinnans sida att få ett slut på 
våldet, men i ett senare skede kan det även fungera som en överlevnadsstrategi för kvinnan. 
Normaliseringsprocessen kan vara behjälplig i förklaringen till varför kvinnan inte vill bryta 
den destruktiva relationen eller varför kvinnan har svårt att bryta relationen trots att hon 
utsätts för våld. Nordborg (2008) beskriver olika steg i normaliseringsprocessen och förklarar 
att den tidiga effekten på mannens övertag på kvinnan i relationen är att kvinnan livsrum 
alltmer krymper och mannens kontroll över kvinnan ökar. Mannen kontrollerar kvinnan 
genom svartsjuka reaktioner såsom nedvärderingar av anhöriga och vänner eller att han 
ständigt är närvarande då kvinnan träffar dessa. När första våldshandlingen inträffar lägger 
både kvinnan och mannen ansvaret på mannen, men i takt med mannens nedvärderingar och 
personliga kritik av kvinnan ger mannen henne skulden och hon blir orsaken till våldet. 
Kvinnans isolering som en effekt av mannens kontrollbehov begränsar henne att samtala 
kring mannens kommentarer med andra, vilket minskar hennes möjligheter att få motbilder på 
mannens kritik. För kvinnans del kan det vara enklare att stå ut med att hon är orsaken till 
våldet än att tvingas inse sin utsatthet. Enligt Nordborg (2008) kan kvinnan många gånger 
verka passiv men kan i själva verket aktivt använda sig av överlevnadsstrategier, vilka kan 
inbegripa att söka undvika mannens våld samt att reducera våldets effekt och varaktighet. 
Kvinnans uppbrott sker allt som oftast mot mannens vilja och behöver inte innebära ett 
uppbrott mot våldet. Kvinnans insikt om detta och rädslan inför att våldet ska trappas upp kan 
fördröja hennes beslut om ett uppbrott.  
          Nordborg (2008) förklarar att det i professionella möten är viktigt att se helheten i 
relationen, för att respektera att kvinnan inte ser ett uppbrott från mannen som en självklar 
lösning. Det är viktigt att inte påtvinga kvinnan ett uppbrott eller att skynda på hennes egen 
process mot ett eventuellt uppbrott. Det kan istället vara av betydande att kvinnan ges insikt i- 
samt tid att reflektera över situationen utan mannens närvarande och påverkan. Detta kan 
möjliggöras genom rättsväsendet då mannen har blivit gripen och befinner sig på anstalt. 
Oavsett om kvinnan väljer att stanna kvar i relationen eller om hon väljer att bryta upp från 
mannen måste hennes beslut respekteras. Likaså är det viktigt att kvinnan får rätt information 
om vilka rättigheter hon har och var hon kan vända sig som brottsoffer, det vill säga att 
förmedla kvinnan hennes möjligheter till stöd och skydd.    
 
Skam 
Starrin och Scheff (2013) förklarar att skam och dess koppling till sociala band är en central 
punkt i förståelsen och lösningen av sociala problem. Skammens motpol är stolthet och båda 
dessa begrepp har stor påverkan på individens självkänsla, även i den sociala interaktionen. 
Skam anses vara den viktigaste emotionen i samspelet med andra människor och skam 
inbegriper fler sociala och psykosociala funktioner än andra emotioner. Skam är en emotion 
som är primär för samvetet, varför skam kan anses utgöra en moralisk kompass. Det förefaller 
mer vanligt att man skiljer på konstruktiv- och destruktiv skam. Den konstruktiva skammen 
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värnar om goda sociala relationer och varnar samtidigt om situationer som kan skada en god 
relation. Skammen kan dock bli destruktiv i de fall individer utsätts för andras förödmjukelser 
och kränkningar. Den destruktiva skammen kan sedan ta två vägar, antingen kan den leda till 
våldsamheter eller psykisk ohälsa på grund av att skammen förblir instängd. En person som 
upplever destruktiv skam kan känna en skamlöshet, vilket innebär att personen inte känner var 
gränsen går och att denne inte innehar respekt för andra människor.  Karaktäristiskt för en 
skamlös person är att denne är destruktiv, manipulativ och ljuger för att nå sina egna 
personliga syften. En sådan person befinner sig, enligt författarna, i ett tillstånd av djup skam 
utan egen självinsikt i den egna skammen. Beck-Friis (2009, i Starrin och Scheff, 2013) 
förklarar skamfrihet som en förmåga att åsidosätta sina skamkänslor, men samtidigt känna 
skam. Skamfriheten skiljer sig från skamlösheten genom att skamfriheten inte undviker 
skammen, men kan åsidosätta de känslor som skammen medför. Nathanson (1992 i Starrin 
och Scheff, 2013) beskriver skammens kompass som efter en händelse där en person som 
känner skam innehar två val; antingen att acceptera och erkänna sitt misstag eller att försvara 
eller skydda sig från misstaget. I det sistnämnda valet ingår det ett tillbakadragande i 
skamreaktionen, det vill säga exempelvis att personen vänder bort ansiktet, sänker blicken för 
att inte konfronteras med skammen. Skamkänslan kan sedan framkalla en känsla av 
utanförskap vilket i sin tur leder mot en ”attack mot självet”, så kallat självförakt. Skammen 
kan bli så plågsam att bära att den kan leda till att personen drar sig undan riskfyllda 
situationer, det vill säga situationer individen tror kan väcka skam. Skamkompassens fjärde 
och slutliga riktning definieras av ”attack mot andra”, vilket kan visas via fysiska och verbala 
attacker såsom våld, kränkningar och hot.  
         Goffmans interaktionsbegrepp förklaras av Lindström (2001) och begripliggörs genom 
en social interaktion mellan två eller flera individer. Goffman (1983:2, i Lindström 2001) 
hävdade att interaktionsordningen innehar en direkt inverkan på samhällets makrostrukturer i 
den bemärkelsen där aktörerna i olika sociala organisationer kan övertalas eller på annat sätt 
påverkas av de effekter, vilka endast kan uppstå genom sociala interaktioner. 
Persson (2012) menar att den skuldkänsla en individ upplever då denne bryter mot 
interaktionsordningens normer kan beskrivas som skam. Även de personer som identifierar 
sig med normbrytaren känner skam. Persson beskriver Goffmans studier gällande 
interaktionen mellan människor som befinner sig i varandras omedelbara närhet. I dessa så 
kallade möten kan individerna få fram social information som förmedlas genom utryck, vilket 
kan ske genom exempelvis ord eller kroppsspråk. En person vars stigma, skam, upptäckts av 
omgivningen påverkas av personens sätt att samspela med andra. 
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Metod 
I följande avsnitt beskrivs den metod som ligger till grund för studien. Det beskrivs även hur 
informationssökningen genomförts samt författarnas egen förförståelse. Beskrivs görs även 
den urvalsmetod som använts. Analysmetoden av empirisk data presenteras, likaså kvaliteten 
i kvalitativ forskning, bearbetning av materialet och analysmetod, analysmetod i tolkningen 
av empirisk data och slutligen presenteras etiska ställningstaganden.  
 
Val av metod 
Fejes och Thornberg (2009) förklarar att kvalitativ forskning bejakar forskarens tolkningar, 
närheten till datamaterialet samt ett intresse av att ”gå på djupet” i en undersökning. I studien 
beskrivs, genom programteori, Brottsofferslussens arbetssätt i relation till dess syfte och det 
slutgiltiga utfallet. 
Studien genomfördes genom en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. Dels med 
upphovsmannen till Brottsofferslussen dels med personal som arbetar inom Brottsofferslussen 
på anstalten Johannesberg. Det faktum att valet föll på en kvalitativ studie istället för en 
kvantitativ studie är att avsikten inte vara att mäta effekterna av Brottsofferslussens stödjande 
arbete till kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Studien inbegrep, att genom 
programteori, undersöka Brottsofferslussens verksamhet. Fejes och Thornberg (2009) 
förklarar att forskare, inom samhällsvetenskapen, väljer att allt som oftast göra en uppdelning 
mellan kvalitativ- och kvantitativ forskning. Detta då den kvantitativa forskningen inriktar sig 
kring att förklara något genom sifferdata, det vill säga att göra något mätbart. En kvalitativ 
undersökning innebär däremot att forskaren beskriver verkligheten genom orddata, det vill 
säga data som består av språkliga utsagor som till exempel nedtecknade beskrivningar, 
observerade händelser eller inspelningar av intervjuer. Studien syftade till att undersöka hur 
Brottsofferslussens verksamhet är uppbyggd, varför studien beskriver verksamheten genom 
orddata. Det krävdes, för ett genomförande av studien, att författarna intervjuade verksam 
personal i Brottsofferslussen samt verksamhetens upphovsman. Genom intervjuerna gavs 
författarna sedan beskrivningar av empirin utifrån respondenternas utsagor av deras 
verklighet, vilket var värdefullt för författarnas förståelse av verksamhetens uppbyggnad. 
Respondenternas utsagor gjorde det möjligt att söka besvara studiens syfte.      
 
Informationssökning  
Vid en första sökning gällande tidigare forskning kring studiens ämne använde vi oss av 
Örebro Universitetsbiblioteks sökportal Summon. Sökord som användes var victim offender 
mediation programme, i syfte att få fram internationell forskning kring mannens, klientens, 
upplevelser av ett medlingsmöte. I urvalet söktes endast vetenskapligt granskade artiklar.  Vi 
har även funnit nationell forskning under sökordet medling. Även här valdes endast 
vetenskapligt granskade artiklar ut. Vår metod här bestod av att välja ut, alternativt förkasta 
artiklar utifrån titeln på artiklarna. Vetenskapliga artiklar söktes även med hjälp av sökorden 
”gärningsmän medling” och gav 15 träffar. En av dessa 15 artiklar ansågs lämplig för vår 
studie. Övriga vetenskapliga artiklar i studien fann författarna via Kriminalvårdens intranät. 
Författarna sökte även litteraturkällor vid Örebro Universitetsbibliotek, vilket renderade i två 
litteraturkällor som ansågs centrala för studien. Författarna har även använt sig av tidigare- 
och aktuell kurslitteratur inom socionomprogrammet vid Örebro Universitet. 
 
Förförståelse 
Enligt Westlund (2009, i Feijes och Thornberg, 2009) kan vår förförståelse liknas vid våra 
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fördomar, övertygelser och förutfattade meningar vi har i tolkningsprocessen kring olika 
sorters fenomen. Förförståelsen byggs upp genom den bakgrund och de erfarenheter vi som 
individer har fått med oss genom livet. I tolkningsprocessen gäller det att vara medveten om 
förförståelsen och förhålla sig till den genom hela tolkningsprocessen. I studien genomfördes 
detta enklast genom att inta en öppen inställning till verksamheten som studerades samtidigt 
var det viktigt att inte avskräckas inför oväntade riktningar i tolkningsarbetet. Det vill säga att 
inte låta sig avskräckas om tolkningsarbetet inte visar sig besvaras på det sätt som författarna, 
i sin verklighetsuppfattning, föreställt sig. Rökenes (2007) förklarar att förförståelsen grundas 
utifrån individuella erfarenheter och färgas av det vi upplever och ser runt omkring oss. 
Förförståelsen består bland annat av individens människosyn, värderingar och normer men 
även av yrkesrelaterade paradigm, teorier och metoder. Yrkesrelaterade paradigm kan liknas 
vid yrkesutövarens professionella referensramar, det vill säga en yrkesmässig förförståelse 
som forskaren har med sig i mötet med undersökningsdeltagaren eller det tänkta 
undersökningsobjektet. I individens strävan att förstå ett fenomen ingår alltid förförståelsen 
som kan förstås mot bakgrund av individens tidigare erfarenheter kring förståelsen av 
fenomenet. Då studiens författare är anställda inom Kriminalvården finns det sedan tidigare 
en kunskap och förståelse för det arbete som bedrivs inom verksamheten på 
Kriminalvårdsanstalten Johannesberg. Det var därför av vikt att författarna till studien 
reflekterade över den egna förförståelsen genomgående under studien.   

Gilje och Grimen (2007) menar att människan inte kan förstå ett fenomen utan tidigare 
kunskap. Förförståelsen är i den benämningen ett nödvändigt villkor för att förståelse 
överhuvudtaget kan ske. Förförståelsen liknas vid de idéer vi använder i den stund vi ska söka 
svar på ett fenomen, det vill säga att det krävs uppställda idéer om vad som ska studeras. 
Idéerna gav upphov till studiens riktning, det vill säga vad studien skulle uppmärksamma.  
 
Urvalsprocess 
Enlig Bryman (2008) innefattar målstyrda urval i kvalitativ forskning att forskaren väljer ut 
intervjupersoner utefter hans eller hennes forskningsfrågor. Intervjuer genomfördes med 
personer som vi vet besitter den kunskap som krävs för att kunna inbringa den information 
som är nödvändig för vår studie. Dessa personer är våra nyckelinformanter. Ett visst antal 
personer med direkt anknytning till Brottsofferslussen och dess verksamhet väljs ut. Det är 
därför inte aktuellt att använda något annat urval än det målstyrda urvalet i vårt sökande av 
intervjupersoner.  
 Då studien bedrevs var tre personer specifikt anställda inom Kriminalvårdsanstalten 
Johannesbergs Brottsoffersluss. I vår studie genomfördes enskilda intervjuer med dessa tre 
personer. En intervju genomfördes även med upphovsmannen till Brottsofferslussen med säte 
på Skogomeanstalten i Göteborg. Studien inbegriper specifikt Brottsofferslussens verksamhet 
på Kriminalvårdsanstalten Johannesberg i Mariestad och verksamheten var positivt inställd att 
delge författarna information som var nödvändig för studiens genomförande. 
         Feijes och Thornberg (2009) förklarar att ett teoretiskt urval innefattas av att en studies 
analys samt datainsamling sker parallellt under studiens gång. Detta innebär att forskaren 
analyserar data som samlas in, vilket kan vägleda eller styra den fortsatta datainsamlingen. 
Även Glaser och Strauss (1967, i Bryman, 2008) beskriver vad ett teoretiskt urval innebär och 
att det handlar om en kontinuerlig process där forskaren utvecklar teorin i takt med att det 
framkommer ny information. Syftet med en teoretisk urvalsinsamling är att alstra teori 
samtidigt som forskaren samlar in, kodar och analyserar inkommen data. Forskaren kartlägger 
vilken information som ska samlas in därnäst samt var denna information går att finna. Detta 
för att utveckla teorin i samband med att olika mönster framkommer i datainsamlingen. 
 Författarna ansåg det gynnsamt för studiens validitet att använda ett teoretiskt urval 
under datainsamlingen. I tillvägagångssättet ingick det att genomföra en intervju med Hanna 
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Harnesk, en av upphovsmännen till Brottsofferslussen. För att säkra validiteten i studien 
ansåg författarna att det var av vikt att genomföra en första intervju med Harnesk, då hon 
innehar erfarenhet och en bred kunskap kring varför Brottsofferslussen är ett viktigt arbete 
inom Kriminalvården. Harnesk har, under studien, fungerat som nyckelinformant. Genom 
Harnesks erfarenhet och kunskap gavs författarna en god insyn i Brottsofferslussens syfte och 
grundläggande arbetsmetod. Detta gav författarna en god grund att stå på i utformningen av 
frågeställningarna till personalen i Brottsofferslussen, då detta genererade aktuella och valida 
frågeställningar i relation till Brottsofferslussens syfte och grundläggande arbetsmetod.  
 
Genomförande 
Studiens genomförande påbörjades med att ett syfte och frågeställningar formulerades. 
Utifrån det uppställda syftet samt frågeställningar valdes, i ett första skede, att undersöka 
relevanta intervjurespondenter för studiens genomförande. Kontakt togs med Hanna Harnesk 
via mejl med förfrågan om deltagande i studien. Vid samma tidpunkt kontaktades även 
personal i Brottsofferslussen på Kriminalvårdsanstalten Johannesberg i Mariestad. Denna 
kontakt skedde i ett personligt möte där vi efterfrågade ett deltagande av personalen i studien. 
Samtliga respondenter valde att deltaga i studien. En intervju planerades med Harnesk innan 
en intervju genomfördes med personal i Brottsofferslussen. Efter genomförd intervju med 
Harnesk kontaktades återigen personalen i Brottsofferslussen på Johannesbergsanstalten, 
denna gång via telefon, och ett datum för intervju bestämdes. Innan genomförda intervjuer, 
med Harnesk och personal i Brottsofferslussen, utformades en samtyckesblankett där var och 
en av respondenterna gavs möjlighet att skriftligt samtycka till ett deltagande i studien. 
Samtyckesprincipen inbegriper att deltagande personer i en studie ska ges fullständig 
information om studiens syfte och upplägg (Bryman, 2011). Samtyckesblanketten utformades 
genom att information kring studien framställdes, detta för att informera deltagarna ytterligare 
och mer utförligt kring studiens syfte. I samtyckesblanketten valdes även att delge en kort 
beskrivning av författarna och i vilken egenskap studien genomfördes. De intervjuer som 
bedrevs under studiens gång ägde rum på respektive respondents arbetsplats. Harnesk intervju 
ägde rum på Rättscentrum i Göteborg och intervjuerna med personal genomfördes på 
Johannesbergsanstalten. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt.   
 
Kvaliteten i kvalitativ forskning- tillförlitlighet och äkthet 
Fejes och Thornberg (2009) menar att det inom kvalitativ forskning är mer önskvärt att 
använda sig av begrepp som exempelvis trovärdighet och tillförlitlighet istället för begreppet 
validitet. Dessa begrepp syftar till att utröna forskarens noggrannhet och systematiska 
tillvägagångssätt under forskningsprocessen. Fokus ligger på hur trovärdigt och tillförlitligt 
forskarens resultat är i förbindelse till tillvägagångssättet vid datainsamling och analys. I 
kvalitativ forskning fungerar forskaren själv som ett instrument för att samla in och analysera 
data. Detta ställer, enligt Merriam (1998, i Feijes och Thornberg, 2009), höga krav på 
forskaren som måste inneha en stor tolerans för vagheter och tvetydigheter, då det inte finns 
några självklara tillvägagångssätt som forskaren kan följa under forskningsprocessen. 
Forskarens roll inom kvalitativ forskning är informationssökande och forskaren behöver 
inneha tålamod i sitt sökande efter ledtrådar och spår för att ”sätta ihop pusslet”. Forskaren 
bör även vara strikt medveten om sina personliga värderingar och förförståelse samt hur dessa 
kan komma att påverka undersökningen. Likaså behöver forskaren vara en god kommunikatör 
då denne kan behöva leva sig in i informanternas situation för att på så vis inneha förmågan 
att etablera goda relationer, ställa relevanta frågor samt lyssna intensivt. För att söka ge 
studien en tillförlitlighet och trovärdighet har författarna haft intuitionen att vara noggranna 
och systematiska i tillvägagångssättet under forskningsprocessen. Detta har gestaltats genom 
att författarna haft för avsikt att formulera intervjufrågorna utifrån det uppställda syftet, detta 
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för att söka säkra att syftet med studien var i fokus under processen. På så vis ökade 
författarna möjligheten att studien undersökte det som studien avsåg att undersöka. Det vill 
säga, Brottsofferslussens uppbyggnad utefter de teoretiska och metodiska utgångspunkter 
verksamheten utformats efter. I kvalitativ forskning finns det inga givna tillvägagångssätt och 
forskaren fungerar själv som ett verktyg i forskningsprocessen. Författarna till studien har 
genomgående under forskningsprocessen satt ihop de pusselbitar som ansågs nödvändiga för 
att uppnå ett gynnsamt forskningsresultat. Författarna sökte respondenter till studien utifrån 
respondenternas erfarenhet och kunskap i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. 
Även tidigare forskning och aktuell teori som presenteras i studien användes som instrument 
för att söka stärka och problematisera kring det resultat som framkommit utifrån de 
kvalitativa intervjuer som genomfördes. Genom denna process har författarna haft för avsikt 
att stärka tillförlitligheten och trovärdigheten i studien.   
 Bryman (2008) menar att det inom kvalitativ forskning finns två grundläggande kriterier 
vid bedömning av den kvalitativa studien; tillförlitlighet och äkthet. Inom begreppet 
tillförlitlighet finns det fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet 
att styrka och konfirmera. Forskaren bör kunna säkerställa en trovärdighet i resultaten och 
säkerställa att forskningen bedrivs i enlighet med uppställda regler samt att forskaren 
bekräftar att denne uppfattat verkligheten på rätt sätt. Överförbarhet innebär att forskaren ska 
ge en tydlig och djup bild av detaljer som ingår i den undersökta miljön för att resultatet ska 
kunna appliceras på andra miljöer. Pålitlighet innebär att forskningsresultatet granskas av 
andra, exempelvis kolleger, för att säkerställa pålitligheten i forskarens beskrivning och 
tolkning av resultatet. Forskarens möjlighet att kunna styrka och konfirmera sin studie innebär 
att denne försöker säkerställa att personliga värderingar inte har påverkat slutsatserna i 
studien. Kriterierna för äkthet skapar mer generella frågor kring om studien ger en rättvis bild 
av respondenternas åsikter och uppfattningar och om studien bidrar till att andra respondenter 
i studien får en skarpare bild av hur andra personer upplever det som studeras. För att uppnå 
en tillförlitlighet och äkthet i studien har författarna sökt förmedla en tydlig bild av 
verksamhetens miljö för att studien skall ges möjlighet att generaliseras till andra studier i 
liknande miljöer. Detta genom att författarna sökt beskriva och bryta ned studiens syfte i olika 
beståndsdelar för att ge läsaren en bild av forskningsområdet i allmänhet och 
Brottsofferslussen i synnerhet.  
 Kvaliteten i studien kan stärkas genom att författarna, innan studien påbörjades, arbetat 
inom Kriminalvården och därigenom givits insyn i Brottsofferslussens arbete. Intervjuguiden 
kunde därför justeras utifrån den tidigare erfarenheten. Erfarenheten av arbetet inom 
Kriminalvården gav en god vägledning i de frågor som behövde beröra intervjuguiden för att 
besvara de uppställda forskningsfrågorna. I denna kvalitativa studie fungerar författarna själva 
som instrument, varför det är extra viktigt att vara är kritiska till den egna förförståelsen och 
de egna värderingarna. Detta blir än mer viktigt då det inte finns några givna tillvägagångssätt 
i en kvalitativ forskningsprocess. Förmågan att fungera som goda kommunikatörer gynnas av 
den tidigare erfarenheten i arbetet inom Kriminalvården. Detta då författarna, genom arbetet, 
fått insyn i Brottsofferslussens arbete och på så vis har en insyn i informanternas 
arbetssituation. Samtidigt som författarna ser den tidigare erfarenhet som gynnsam, kan den 
också tänkas påverka studien på ett mindre gynnsamt sätt. Genom förförståelsen för 
Brottsofferslussens arbete är det möjligt att författarna tolkar informanternas svar efter egna 
föreställningar.  
 
Bearbetning av materialet och analysmetod 
Vi har, under intervjuarbetet, använt oss av inspelningsverktyg i form av mp3-spelare. Detta 
för att inte gå miste om viktig information som framkommit under intervjuerna. Materialet har 
sedan transkriberats, varefter vi läste igenom befintligt material. Enligt Fejes och Thornberg 
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(2009) är det viktigt att transkriptionen fångar upp vad som sägs och hur detta sägs. I en 
transkription är det av betydelse att varje detalj skrivs ned då dessa detaljer vid analysen kan 
visa sig vara meningsfulla för deltagarna själva. Efter genomläsning av materialet granskades 
texten för att sedan sorteras i aktuella teman. Detta för att få en överskådlig och lättbegriplig 
struktur i studien. De aktuella teman som framkom efter genomarbetad strukturering i studien 
ansågs inneha en betydelse för studiens helhet relaterat till studiens syfte, frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkter. Bryman (2012) beskriver begreppet framework som bygger på att 
centrala teman skapas och dessa ställs sedan upp i en mall. De teman som identifierats i 
studien är centrala och fungerar som en röd tråd i studien. Dessa teman är resultatet av en 
grundlig läsning av det transkriberade empiriska materialet. En strukturering av teman ansågs 
nödvändig för att de centrala delarna i studien skulle belysas på ett överskådligt sätt. 
Framework, vilket också benämns ramverk, utgör en ram för den tematiska analysen av 
kvalitativ data. Teman som framkom genom vår granskning av materialet var; antagande, 
resurser/aktiviteter och prestation/resultat. Dessa teman utkristalliserades i analysarbetet efter 
den färdigställda transkriberingen. Tematiseringen var viktig för att centralisera viktiga 
aspekter som framkommit genom intervjuerna. 
 
Analysmetod i tolkningen av empirisk data 
Fejes och Thornberg (2012) beskriver den teoretiska kodningen som kan utgöras av teoretiska 
tankefigurer som exempelvis orsak (input), förutsättningar (putput) samt verkan (output). De 
koder eller kategorier som framställs genom substantiv kodning, kallas för substantiva koder. 
Forskaren försöker, under den teoretiska kodningen, utröna hur de substantiva koderna kan 
relateras till varandra, detta i syfte att samordna koderna till en teoretisk modell. En av 
kodfamiljerna som Feijes och Thornberg (2012) nämner är; orsaker- förutsättningar- 
konsekvenser. Forskaren relaterar, genom denna kodfamilj, aktuella begrepp till en modell 
som kan möjliggöra en förklaring till vad som händer i data genom att beskriva orsaker, 
förutsättningar och konsekvenser. Vi härleder vår studies teoretiska utgångspunkt till den 
aktuella kodfamiljen; orsak, förutsättning och konsekvens, detta för att få fram en modell som 
kan förklara vad som händer i Brottsofferslussens intervention i relation till de uppnådda 
effekterna. I studien har en teoretisk kodning utformats genom de centrala teman studien 
grundas på. Författarna har genom denna kodning sökt utröna de substantiva koder som 
relaterar till varandra och har betydelse för orsak, förutsättningar och verkan. Det vill säga, 
finna de substantiva koder som är av betydelse i förklaringen av den undersökta 
verksamheten.  
	  
Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) beskriver fyra huvudkrav som är av vikt för 
forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 
konfidentialitetskravet. Informationskravet preciseras utifrån det faktum att forskaren alltid 
ska informera uppgiftslämnare samt undersökningsdeltagare om studiens syfte samt det 
villkor som är förenat med ett deltagande i studien. I enlighet med informationskravet är det 
av yttersta vikt att deltagarna blir informerade om att deltagandet är frivilligt och att de har all 
rätt att avbryta medverkan om så önskas. Forskaren har skyldighet att delge information till 
deltagarna angående studien, även om informationen kan tänkas påverka ett deltagande i 
studien. I genomförandet av studien delges samtliga respondenter information kring studiens 
syfte samt vilka villkor som är förenade med ett deltagande i studien. Respondenterna delges 
även information kring att ett deltagande i studien är frivilligt samt att de har rätt att avbryta 
medverkan närhelst under studiens gång.  

Samtyckeskravet förklaras av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) genom att det i 
detta krav inbegrips att forskaren ska inhämta samtycke från uppgiftslämnare och 
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undersökningsdeltagare. Deltagarna ska självständigt få bestämma deltagandets när, var och 
hur. Det vill säga att deltagaren sätter sina egna villkor på hur deltagandet i studien ska se ut 
samt att de ska kunna avbryta sin medverkan när de vill, utan att detta medför några som helst 
nackdelar för dem. I vår strävan att delge respondenterna information kring studien har en 
samtyckesblankett utformats. Samtyckesblanketten innehåller information kring studiens syfte 
och villkor. Blanketten medföljer som en bilaga i studien. 
         Nyttjandekravet, i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002), innebär att uppgifter om 
enskilda inte får användas i icke-vetenskapliga syften och- eller för kommersiellt bruk. Det 
aktuella intervjumaterialet är endast avsett för den vetenskapliga studiens syfte och kommer 
därför inte användas i icke vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. 
          Konfidentialitetskravet, i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002), inbegriper att 
personer som ingår i en studie ska anonymiseras och uppgifter om respondenterna ska hållas 
oåtkomligt för obehöriga. Medverkande respondenter i studien är tjänstemän i 
Kriminalvårdens regi, varför dessa respondenter inte kräver en avidentifiering för en 
medverkan i studien. Studien är inte heller av etisk känslig karaktär för de medverkande 
respondenterna. Samtliga respondenter ansåg sig inte heller behöva anonymiseras i studien. 
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Intervjuresultat och analys 
Resultatet har sammanställts i följande teman; Antagande, resurser/aktiviteter, prestationer 
och konsekvenser. Dessa teman kommer att analyseras fortlöpande under varje enskilt avsnitt. 
 
Brottsofferslussen 
Enligt Harnesk och Hasselrot (2007) grundades Brottsofferslussen år 2005 och finansierades 
av Brottsoffermyndigheten. Den huvudsakliga målsättningen för 
Brottsofferslussverksamheten inom Kriminalvården är att värna om brottsoffret. Ytterligare 
målsättningar är bland annat att förhindra klientens fortsatta brottslighet, förhindra otillbörlig 
påverkan och mental stress på brottsoffren. Kriminalvården vill kunna fördjupa den metod 
som används för att fånga upp brottsoffer, hur man skyddar dem på bästa sätt samt hur man 
arbetar i samtal med paret. Detta då kriminalvården vill skapa förutsättningar för att båda 
parter, på ett bra sätt, ska kunna ta ansvar för sig själva och relationen.  

Brottsofferslussen bygger på att kontakt mellan brottsoffer och förövare först kan ske då 
den relationsbrottsdömde innehar förmågan att ta ansvar för sina handlingar. Denna 
bedömning görs av Brottsofferslussens personal i samarbete med programpersonal på 
anstalten. Brottsofferslussens arbete syftar till att motverka förövarens användande av 
relationen som verktyg. Det vill säga att förövaren inte ska använda relationen i syfte att 
kontrollera kvinnan. Harnesk och Hasselrot (2007) förklarar att personalen inom 
Brottsofferslussen arbetar med att möta kvinnliga målsäganden som önskar kontakt med 
förövaren. Brottsofferslussens personal involveras först då förövare och målsägande önskar 
kontakt och en utredning gällande kontakt påbörjas. Denna utredning inleds med ett 
telefonsamtal mellan brottsoffret och personalen inom Brottsofferslussen. I utredningen kan 
det stundtals krävas kontakt med andra myndigheter såsom; åklagare och socialtjänst. Om 
kvinnan, brottsoffret, önskar fortsatt kontakt med Brottsofferslussen är hon välkommen att 
besöka Brottsofferslussen för ett enskilt samtal med aktuell personal. I detta sammanhang 
vilar fokus på att etablera en god kontakt och personalen lägger inga värderingar i kvinnans 
relation till förövaren eller det faktum att hon vill ha fortsatt kontakt med honom. Vid ett 
informativt möte med personal från Brottsofferslussen Johannesberg, påtalas vikten av att inte 
döma kvinnan om hon vill ha fortsatt kontakt med förövaren. Dessa situationer är intrikata 
och det är viktigt att lyssna på kvinnans önskemål och inte vara snabb med att döma. Det är 
av stor vikt att mötet mellan brottsoffer och förövare är positivt för kvinnans del för att 
anstalten överhuvudtaget skall bevilja besökstillstånd. Av stor vikt är även att förövaren visar 
förmåga att bemöta kvinnan med respekt vid besöket. Även här bedöms klientens förmåga att 
visa respekt gentemot brottsoffret av personalen i Brottsofferslussen och programpersonal 
från anstalten. 
        Nedan följer en schematisk struktur på Brottsofferslussens verksamhet, med syfte att 
framhålla de aktuella komponenter som är av relevans för verksamhetens förekomst. De 
aktuella komponenter som framhävs i figuren har genom en programteoretisk struktur delats 
in i; antagande, resurser/aktiviteter, prestation/resultat och effekter.  
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Brottsofferslussen i en schematisk struktur 
	  
	   	   	   	  
	   	  
	   	   	   	  
	   	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	    
 
 
 
Figur 2. Förändringsteoretisk modell enligt programteori 
 
Antagande, resurser och aktiviteter  
Enligt Harnesk är brottet våld i nära relation av en subtil valör som kräver ett särskilt innehåll, 
det vill säga det behövs personal som har en särskild kompetens och som innehar kunskap om 
klienten och hans problematik. Personalen behöver också förstå, poängterar Harnesk, vad som 
sker när en individ är utsatt för våld i nära relation. Tidigare var den förståelsen ett blankt kort 
i Kriminalvården och konsekvensen av den tidigare okunskapen var att många kvinnor blev 
illa behandlande när de kom i kontakt med Kriminalvården. Kvinnorna kunde bli illa 
behandlade genom provocerande frågor från personal på telefon som till exempel varför 
kvinnorna valde att besöka klienten. På frågan kring om Brottsofferslussen utformats utefter 
någon teoretisk grund förklarar Harnesk att verksamheten utformades efter antagandet att 
brottsoffren for illa i kontakten med Kriminalvården och verksamheten saknar teoretisk 
förankring.  
 
Utifrån brottsofferperspektivet är det av vikt, enligt Harnesk, att som personal inneha en 
förståelse för brottsoffret i Brottsofferslussens arbete. Detta för att förstå vilken svår situation 
brottsoffret befinner sig i samt för att inte döma henne då hon besöker klienten i anstalten. 
Samtidigt är det viktigt att inneha instrument i form av kompetens och utveckling. Genom 
kompetens och utveckling i brottsofferfrågor ges insyn i det brottsofferperspektiv som är av 
vikt för samtlig personal i Brottsofferslussens arbete. I de fall där personalen innehar en 
förståelse för vad det kan innebära att bli utsatt för ett övergrepp, blir det lättare för 
personalen att lotsa klienten genom en svår process. Harnesk menar att Kriminalvården, under 
de senaste åren, arbetat starkt för ett brottsofferperspektiv. Det vill säga att alla personer som 
arbetar inom Kriminalvården måste ha en grundläggande förståelse och kunskap kring 
brottsoffrets perspektiv och utsatthet. Det är viktigt, menar Harnesk, att verksamheten inte är 
splittrad, att alla kan ta ansvar för de beslut som anstalten Johannesberg fastställt. Likaså att 
all personal känner sig trygg i att delge klienten beslut som kan uppfattas som negativa och att 
inte överlåta ”svåra” delgivningar till andra, exempelvis till personalen inom 
Brottsofferslussen. Samtliga personalrespondenter anser att det är av stor vikt att personalen 
kan balansera kvinnan och mannens perspektiv, att hitta en balans mellan kvinnan och 
mannens historier. En empatisk förmåga är även av vikt, att man kan se människan bakom 
brottet. Klienten är redan dömd och det är inte Kriminalvårdens uppgift att döma honom. 
Personalrespondenterna förklarar vidare att det måste finnas empati både för klient och 
brottsoffer, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Kriminalvården arbetar med 
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klienten. Att känna empati för såväl klient som brottsoffer är av stor vikt i verksamhetens 
arbete för att personal, i kontakten med klient och brottsoffer, ska visa förståelse för- och 
respektera den svåra situation som de båda parterna befinner sig i. I arbetet är det viktigt att 
vara medveten om att man är en representant för Kriminalvården och inte en representant av 
sig själv.  
 
Analys 
I studien framgår det att arbetet i Brottsofferslussen förutsätter att personalen innehar en 
personlig lämplighet. En lämplighet genom kompetens och utveckling är viktigt för 
verksamhetens arbete. Det faktum att personalen behöver inneha verktyg i form av kompetens 
och förståelse för brottsoffret i arbetet kan förstås utifrån förförståelsen. Kompetensen bör 
bestå av utbildning, erfarenhet och en empatisk förmåga. Detta för att personalen, genom 
utbildning, ska inneha rätt verktygslåda för att vara behjälpliga i mötet med såväl klient som 
brottsoffer. Erfarenhet och empatisk förmåga är viktigt ur den aspekten att personal i 
verksamheten kan få en djupare förståelse och kunskap kring klientens- och brottsoffrets 
svåra situation. Förförståelse består bland annat av individens människosyn, värderingar och 
normer, men även av yrkesrelaterade paradigm. Yrkesrelaterade paradigm kan liknas vid 
yrkesutövarens professionella referensramar (Rökenes, 2007). Detta kan relateras till att det är 
av stor vikt att personalen besitter en yrkesmässig förförståelse som de sedan har med sig i 
mötet med klient och brottsoffer. Harnesk påtalar att Kriminalvården, de senaste åren, arbetat 
för att alla anställda ska inneha ett brottsofferperspektiv. Det vill säga, att personalen behöver 
förstå hur brottsoffret, i sin utsatta situation, reagerar i kontakt med Kriminalvården. 
Förförståelsen kan ses som en viktig del i Kriminalvårdens brottsofferperspektiv som bland 
annat består av värderingar kring människosyn samt tidigare kunskap och erfarenhet. Även 
Lindblom et.al. (2012) förklarar att personals erfarenhet i en verksamhet är viktig. Författaren 
förklarar vidare att det genom förändringsteorin är tänkt att erfarenhet, evidens eller annan 
vedertagen kunskap ska inverka på de önskvärda effekterna i utfallet och att dessa effekter ska 
bidra till att verksamhetens mål uppfylls. Genom att personalen innehar en yrkesmässig 
förförståelse kan det alltså bidra till att verksamhetens mål på ett eftersträvansvärt vis 
uppfylls, varför yrkesmässig förförståelse och ett brottsofferperspektiv i verksamheten kan ses 
avgörande för att uppfylla de önskvärda effekterna. En individs förförståelse grundas, enligt 
Westlund (2009, i Feijes och Thornberg, 2009), i den bakgrund och de erfarenheter som 
individen fått med sig genom livet. Vidare menar författaren att det är av stor vikt att vara 
medveten om den egna förförståelsen och förhålla sig till den genom tolkningsprocessen i 
exempelvis verksamhetsbeslut. Likt Westlunds argument kring förförståelsen är det av vikt att 
vara medveten om den egna förförståelsen i mötet med klient och brottsoffer för att på bästa 
sätt använda sig av den kunskap som förförståelsen frambringar. Det visar sig vara viktigt att 
analytiskt och kritiskt granska den egna förförståelsen för att inte låta den färga mötet på ett 
negativt sätt. Alla individer är olika, vilket även bidrar till att varje möte är unikt, varför det är 
viktigt att vara uppmärksam på den egna förförståelsen under tolkningsprocessen i 
verksamhetsarbetet.  
 
Harnesks påstående kring att det är av stor vikt att personalen i Brottsofferslussen innehar 
kunskap om vad som sker när en individ utsatts för våld i nära relation går att relatera till 
vikten av att förstå och inneha kunskap kring våldets normaliseringsprocess. Harnesk 
förklarar vidare att den förståelsen tidigare saknades hos personal i Kriminalvården och 
konsekvensen av den tidigare okunskapen var att många kvinnor blev illa behandlande i 
kontakt med Kriminalvården. Det vill säga, då kvinnan valde att besöka sin man i anstalten 
kunde hon många gånger bli ifrågasatt och illa bemött på grund av personalens oförståelse. 
Okunskapen bidrog till ett utvecklingsarbete där personal med särskild behörighet skulle 



	   	   	   	  	  22	  

arbeta med dessa frågor, vilket bland annat bidrog till dagens Brottsoffersluss. 
Kriminalvårdens antagande kring att brottsoffren for illa i kontakt med Kriminalvården var 
även det ett startskott för dagens Brottsoffersluss. Brottsofferslussens utformning kan härledas 
till vikten av att inneha förståelse och kunskap kring våld i nära relation, detta i beaktande av 
antagandet att kvinnan for illa i kontakt med Kriminalvården. Detta kan relateras till 
Nordborgs (2008) förklaring av normaliseringsprocessen som i detta sammanhang innebär att 
våldet succesivt blivit ett normalt inslag i vardagen. Att personal i verksamheten innehar 
kunskap kring våldets normaliseringsprocess kan vara behjälplig i förklaringen till varför 
kvinnan inte vill bryta den destruktiva relationen eller att kvinnan har svårt att bryta relationen 
trots att hon kontinuerligt utsätts för våld. Det vill säga att mannen kunde fortsätta att begå 
brott mot kvinnan under verkställigheten och personalens okunskap kring 
normaliseringsprocessen samt kvinnans utsatthet bidrog till att kvinnan for illa i kontakt med 
Kriminalvården.  
 Programteori syftar till att förstå en verksamhets teori och logik (Sandberg och Faugert, 
2012). Harnesk menar att verksamheten inte utformats utefter en teoretisk grund utan på 
antagandet att kvinnan for illa i kontakt med Kriminalvården. Utformningen av dagens 
Brottsoffersluss bygger alltså på antagandet att kvinnan for illa i kontakt med Kriminalvården. 
Sandberg och Faugert (2012) beskriver att det inom programteori bör finnas teoretiska 
antaganden som ligger till grund för en viss åtgärd. Det faktum att en teoretisk grund saknas i 
verksamheten bidrar till att ett mer kritiskt förhållningssätt bör intagas till verksamheten. En 
verksamhet utan teoretisk grund gör det svårt att utvärdera och bedöma huruvida insatsen är 
av godo. Risken finns att verksamheten kan vara kontraproduktiv, vilket kan ge förödande 
konsekvenser för klienten. Detta med tanke på att det inte går att utvärdera verksamheten och 
vilken i grad insatserna påverkar klienten. Johansson (2014) menar att en verksamhets 
interventioner ofta är konstruerade utefter någon form av teori eller antagande om vad som 
förorsakar det problem som ska bearbetas. Trots att Brottsofferslussens verksamhet grundades 
utefter antagandet att kvinnor for illa, torde det finnas en teoretisk bakomliggande grund till 
verksamhetens utformning. 
 
Prestationer   
Respondenterna i personalen förklarar att Brottsofferslussens arbete påbörjas i den stund 
klienten ansöker om kontakt med målsägande, brottsoffer samt nya partners. När klienten 
kommer till anstalten har Kriminalvården skyldighet att bidra med information angående 
klientens rättigheter att få kontakt med målsägande och barn. Inom första veckan görs en så 
kallad ”brottsofferkarta”, vilket är ett omfattande arbete där alla målsägande, brottsoffer och 
nya partners identifieras. Personalrespondenterna förtydligar att nya partners också kan vara 
potentiella brottsoffer. Under arbetet med brottsofferkartan skickas en målsägandeförfrågan 
ut, vilket görs till alla målsäganden. I arbetet innehas ett brottsofferperspektiv där det 
undersöks var klient och brottsoffer bor, samt om det finns tidigare- eller pågående 
kontaktförbud. Klienten kartläggs noggrant, vilket innebär att allt material som finns 
tillgängligt om klienten, exempelvis tidigare domar och förundersökningsprotokoll granskas. 
Av denna sammanställning görs sedan en riskbedömning. Riskbedömningen används sedan 
som ett underlag i bedömningen av klientens besök- och telefontillstånd. Bedöms risken för 
återfall i brott som hög beviljas inte klienten besök- och telefontillstånd till brottsoffret.  
 
Personalrespondenterna förklarar att de nyligen fått nya instruktioner, vilka innebär att de 
numer alltid ska närvara vid det första behandlingskollegiet (BK) och delge klienten vilka 
risker för återfall som finns identifierade hos honom, vad klienten bör tänka på och arbeta 
med under verkställighetstiden. Ett experiment som startat alldeles nyligen är att personal från 
Brottsofferslussen ska deltaga i mitt- och slutsamtal i IDAP som är tänkt att växa efter hand. 
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Meningen är att diskutera klientens risker med klienten själv samt hur klienten kan arbeta med 
sina risker i framtiden. En annan tanke med ett deltagande i mitt- och slutsamtal i IDAP, 
förklarar en av personalrespondenterna, är att ena arbetsgrupperna vilket innebär att personal i 
brottsofferslussen får mer kontakt med klienten, programpersonal och kontaktman och 
därmed frambringas en gemensam syn på den aktuella situationen.  
 
Slussbesök är ytterligare en arbetsuppgift i Brottsofferslussen och personalrespondenterna 
förklarar att slussbesök är en speciell form av bevakat besök. I slussbesöken är personalens 
roll aktiv och det är alltid två personal närvarande vid besöken. Det krävs stora förberedelser 
inför dessa besök och för att ens överväga ett slussbesök krävs det att klienten har en 
ansvarstagande inställning till brottet. Enligt personalrespondenterna behöver klienten 
nödvändigtvis inte erkänna allt i brottet, men han ska kunna problematisera kring sina 
handlingar och sin problematik. Detta för att klienten annars inte anses mottaglig till 
förändring, det vill säga att han inte anses inneha insikt i sin problematik och då bedöms 
risken för återfall i brott som hög. En hög risk för återfall anses vara ett hot för brottsoffret i 
dessa besök. Personalen förklarar att slussbesöken utgår från målsägandens önskemål och för 
personalen är det viktigt att veta vilka frågor och svar som kvinnan söker konfrontera mannen 
med. Personalen i brottsofferslussen förbereder kvinnan så gott det går då det är mycket 
känslor som uppkommer under mötet.  
 
Harnesk förklarar att Brottsofferslussens verksamhet är en del av det återfallspreventiva 
arbetet i Kriminalvården, det vill säga att hantera risker kring klienter som är dömda för våld i 
nära relation. Målsättningen är, enligt Harnesk, att förhindra risk för nya övergrepp, men 
också att möjliggöra kontakt med anhöriga under verkställigheten. En målsättning är också att 
Kriminalvården inte ska upprätthålla destruktiva relationer som kan innebära risker för nya 
övergrepp. Personalen förklarar att målet med arbetet är att förhindra att mannen återfaller i 
partnervåld samt att brottsoffret ska få insikt i mannens problematik. En personalrespondent 
uttrycker att Brottsofferslussen ska vara väldigt försiktig med kontakt mellan brottsoffer och 
klient, men att grundförutsättningen med arbetet ändå är att möjliggöra slussbesök. Arbetet 
grundas även i att skydda brottsoffret, då brottsoffret har rätt att veta var klienten befinner sig 
under dennes verkställighet.  
 
Enligt Harnesk ska inte Brottsofferslussens arbete riktas mot brottsoffret överhuvudtaget, utan 
arbetet ska endast riktas mot klienten. Därför, menar Harnesk, är hela begreppet 
Brottsoffersluss missvisande och istället borde det heta klientsluss, då Kriminalvården inte 
arbetar med någon brottsofferjourverksamhet. Det är klienten som är föremål för insatserna 
och inte brottsoffret och att arbeta med brottsoffer är utanför Kriminalvårdens gränser, ramar 
och uppdrag. I de fall där personalen tappar sin professionalitet kan det vara lättare att känna 
empati för brottsoffret än för klienten, men det får inte styra klientarbetet. Harnesk fortsätter 
och menar att det är ett perspektiv Kriminalvården behöver beakta, interventionen ska inte 
riktas mot brottsoffret. Arbetet ska alltså inte riktas mot den som kommer och besöker, utan 
det ska riktas till den som tar emot besöket. Kriminalvården har inget ansvar för brottsoffer, 
men har ett samverkansansvar i exempelvis de fall där personalen hänvisar kvinnan till 
exempelvis kvinnofridslinjer eller kvinnojourer runt om i Sverige. Harnesk påtalar att det 
aldrig får förglömmas att det gör något med människor att komma in i ett fängelse. Det är 
många känslor i omlopp, men det är ändå klienten som ska förberedas inför mötet på ett bra 
sätt. Vidare förklarar Harnesk att det är påtagligt lättare att tänka att det måste vara jobbigt för 
kvinnan, men hur det är för klienten är det lätt att man underskattar betydelsen av. Hur svårt 
det faktiskt är för honom att ta ansvar för en sådan händelse. En av personalrespondenterna 
hävdar att huvuduppgiften är att arbeta med klienten, men brottsofferperspektivet ska vara 
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med i arbetet och personalen har skyldighet att skydda målsägande, brottsoffer och nya 
partners på utsidan. Klienten verkställer sitt straff på Johannesbergsanstalten, varför det är 
viktigt att Brottsofferslussen ser till att klienten inte begår nya brott under sin verkställighet. 
En annan respondent i personalen uppger att Brottsofferslussens arbete riktas till klienten och 
att brottsoffrens hjälp ska finnas på utsidan. Samma respondent menar att omtanke bör finnas 
för brottsoffret och som personal bör man vara lyhörd och noggrann med 
målsägandeinformation samt vara behjälplig i hänvisandet till exempelvis stöd- och 
kvinnofridslinjer. Personalrespondenterna menar att det är lätt att engagera sig brottsoffren, 
men det är inget personalen ska arbeta med. Personalen ska heller inte påverka brottsoffret, 
det är inte Kriminalvårdens uppdrag. En personalrespondent förklarar att verksamheten är 
relativt ny och frågar sig om Kriminalvården ska satsa på den överhuvudtaget, om den har 
någon effekt? Samtliga respondenter i personalen är överens om att Brottsofferslussens arbete 
innefattas av att ge ett skydd åt brottsoffren och möjliggöra kontakt mellan brottsoffer och 
klient.  

Analys 
Respondenterna förklarar att Brottsofferslussens arbete bland annat innefattas av att 
konstruera en så kallad brottsofferkarta. Syftet med brottsofferkartan är att identifiera 
eventuella brottsoffer och målsäganden i klientens dom och var dessa befinner sig geografiskt 
i landet. Målet är att brottsoffret ska skyddas från klienten samt att minska risken för att 
klienten ska återfalla i ny brottslighet. Arbetet med brottsofferkartan kan liknas vid en del av 
handlingsteorins innehåll där verksamheten avser att identifiera de specifika faktorer som 
används för att uppnå det tänkta syftet och målet med verksamheten. Handlingsteorin gör 
gällande att det är viktigt att identifiera vilka aktörer som är aktuella för interventionen 
(Lindblom et.al. 2012). I arbetet med brottsofferkartan identifieras aktörer såsom brottsoffer, 
målsägande samt nya partners, vilket är avgörande i arbetet med ett brottsofferperspektiv och 
i samband med att en målsägandeförfrågan skickas ut. Det framkommer, genom studien, att 
utformningen av brottsofferkartan har en viktig funktion i dagens verksamhet för att kartlägga 
klientens riskfaktorer.  
 
Verksamhetens nya arbetsmetoder, i form av deltagande i klientens mitt- och slutsamtal i 
IDAP är framarbetat, enligt respondenterna, för att få en större medvetenhet och insyn i 
klientens förutsättningar och för att på så vis uppnå ett mer framgångsrikt utfall i arbetet. 
Detta arbetssätt kan med lätthet relateras till programteori. Syftet med programteori är att 
identifiera de processer i interventionen som leder till någon form av förändring samt för att ta 
fram de förutsättningar som anses relevanta, i syfte att uppnå ett framgångsrikt utfall 
(Johansson 2014). Vid verksamhetens deltagande i mitt- och slutsamtal ges personalen i 
Brottsofferslussen insyn i klientens förändringsprocess, vilket kan tänkas vara gynnsamt för 
såväl klient som personal. Häri kan det antas att samarbetet mellan de olika arbetsgrupperna 
stärks och en gemensam syn på klientens förändringar och nuvarande situation kan växa fram.  
Lindbloms et. al. (2012) beskrivning av handlingsteori, där önskvärda förändringar är tänkta 
att genomföras, kan appliceras på verksamhetens nya arbetssätt, det vill säga att personalen 
deltar i mitt- och slutsamtal i IDAP. Genom detta deltagande ges verksamheten möjlighet att 
identifiera de specifika faktorer som kan tänkas uppfylla det tänkta syftet med 
Brottsofferslussen.  
 
Verksamhetens slussmöten fungerar likt ett medlingsmöte där förövare och brottsoffer möts, 
med brottet i fokus. Sett utifrån Wahlins (2005) syfte med medling ska förövaren ges insikt i 
de konsekvenser som uppstår till följd av brottet och därmed påverkas till att inte återfalla i 
nya brott. Förövaren ges, genom medling, även möjlighet att reparera skadan han åsamkat 
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brottsoffret. Brottsoffret ges samtidigt möjlighet att bearbeta sina upplevelser så att dess 
negativa konsekvenser av brottet upphör alternativt minskar. Starrin och Scheffs (2013) teori 
om skam och dess koppling till sociala band är en central punkt i att förstå och lösa sociala 
problem, detta då skam är av stor betydelse och anses vara den viktigaste emotionen i 
samspelet mellan människor. Det framgår, genom studien, att Brottsofferslussens uppgift 
innebär att främja kontakt mellan klient och brottsoffer samt mellan klient och närstående. 
Detta för att minska isolering för klienten samt för klientens ”bättre ut”. Även Sehlin (2009) 
förklarar att det är viktigt att den brottsliga handlingen tydliggörs under medlingsmötet för att 
skapa möjligheter för klienten att känna sig accepterad av samhället igen. Genom att 
förövaren ges tillfälle att träffa brottsoffret ansikte mot ansikte är tanken att denne ska lära sig 
att ta ansvar, hantera ilska, frustration och skamkänslor. Förövaren får ta del av brottsoffrets 
känslomässiga konsekvenser efter brottet varpå möjlighet till försoning skapas. Bradt och 
Bouverne-De Bie (2009) menar att målsättningen med medling är att reparera relationen 
mellan förövare och brottsoffer till följd av att förövare och brottsoffer möts i en strukturerad- 
och skyddad miljö. Verksamhetens slussmöten kan alltså tänkas inneha liknande komponenter 
som ett rättsligt medlingsmöte, då slussmöten möjliggör en kontakt mellan klient och 
brottsoffer i en säker och trygg miljö. Parterna ges även tillfälle att reparera relationen och 
bearbeta följderna av brottet. Det finns dock en sårbarhet i detta arbetssätt, då medlingen kan 
tendera att bli ett verktyg för att skuldbelägga förövaren istället för att inriktas på att söka 
reparera relationen och de följder som uppstått som en konsekvens av brottet (Bradt och 
Bouverne-De Bie, 2009). Även här går det utröna vikten av personalens yrkesmässiga 
förförståelse i mötet mellan klient och brottsoffer. Detta för att använda rätt instrument under 
mötet med syfte att reparera relationen istället för att använda mötet som ett sätt att 
skuldbelägga klienten. Det går att tyda en viss sårbarhet i Brottsofferslussen då verksamheten 
saknar teoretisk förankring. Detta kan härledas till verksamhetens slussmöten. Likt Bradt och 
Bouverne- De Bie (2009) skriver finns det en sårbarhet i arbetssättet med medlingsmöten, då 
det finns en risk att förövaren skuldbeläggs under mötet. Utan en teoretisk grund inom en 
verksamhet kan det tänkas svårt att utvärdera vilken effekt mötet har för förövaren, det vill 
säga om mötet har en positiv- eller negativ inverkan på klienten i fråga.  
 
Kriminalvårdens utvecklingsenhet (2007) menar att den huvudsakliga målsättningen för 
Brottsofferslussverksamheten i Kriminalvården är att värna om brottsoffret. Ytterligare 
målsättningar är också att förhindra fortsatt brottslighet samt mental stress på brottsoffren. 
Harnesk menar däremot att målsättningen med Brottsofferslussen är hantera risker kring 
klienter som är dömda för våld i nära relation, men också att förhindra risk för nya övergrepp 
samt att möjliggöra kontakt mellan klient och anhöriga under verkställighetstiden. 
Respondenterna i personalgruppen är eniga kring Brottsofferslussens målsättning och 
instämmer i Harnesks utsaga, men det framgår dock att en av personalrespondenterna anser 
att det ska innehas en stor försiktighet vad det gäller kontakt mellan klient och brottsoffer. 
Ingen av respondenterna i studien förklarar målsättningen med Brottsofferslussen likt 
Kriminalvårdens utvecklingsenhet gör, istället beskriver respondenterna målsättningen med 
Brottsofferslussen som ett möjliggörande för kontakt mellan klient och anhörig. 
Målsättningen med att möjliggöra kontakt, mellan klient och anhörig, kan ses som ett sätt att 
värna om brottsoffret då kontakt kan ske under skyddade omständigheter, men också i syfte 
att bryta isolering för klienten och skapa goda förutsättningar för ett ”bättre ut”. Den kausala 
utsagan i programteori inbegriper vad en verksamhet ska leda till på kort- och lång sikt 
(Alexandersson, 2013). Det vill säga, att verksamheten innehar kort- och långsiktiga mål. Det 
går att likna Alexanderssons kausala utsaga med en verksamhets målsättning. Den kausala 
utsagan innebär, enligt Alexandersson (2013) att söka besvara frågan vad en insats ska leda 
till såväl kort- som långsiktigt. I Brottsofferslussens verksamhet går det att utläsa en rad 
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målsättningar, såväl kort- som långsiktiga. Utifrån intervjuerna går det att tyda att en av 
Brottsofferslussens kortsiktiga målsättningar är att ge ett skydd till brottsoffret under klientens 
verkställighet på anstalten. Detta ses som ett kortsiktigt mål då klienten förr eller senare 
kommer att friges och Kriminalvården ansvarar då inte längre för klienten. En mer långsiktigt 
mål som går att tyda är att Brottsofferslussens återfallspreventiva arbete, det vill säga att 
klienten inte skall återfalla i nya brott och därmed friges ”bättre ut”. Det går därmed att 
tillämpa den kausala utsagan i programteori på Brottsofferslussen i syfte att utröna vilka 
målsättningar som anses framgångsrika i sitt utfall. Genom den kausala utsagan går det alltså 
att finna de kort- och långsiktiga mål som genererar ett gynnsamt utfall för 
Brottsofferslussens arbete.                      
          Harnesk diskuterar kring Kriminalvårdens arbete med brottsoffer och menar att risken 
finns att personal känner mer empati för brottsoffret än för klienten, men påtalar att det inte 
får styra arbetet med klienten. Brottsofferperspektivet i Kriminalvårdens arbete kan ses som 
en förutsättning för att kunna möta denna grupp av utsatta människor på ett professionellt sätt, 
men ändå sätta fokus på klienten. Kriminalvårdens utvecklingsenhet (2007) beskriver att 
Brottsofferslussens arbete ska riktas till att möta kvinnliga målsäganden som önskar kontakta 
sin förövare. Det framgår, genom studien, att det finns en oenhetlig bild i Kriminalvården 
kring Brottsofferslussens målsättning. I syftet framgår det genom Kriminalvårdens 
utvecklingsenhet att fokus ska riktas till brottsoffret och dennes önskemål att få komma i 
kontakt med sin förövare, medan Harnesk menar att det inte är Kriminalvårdens uppgift att 
arbeta med brottsoffer överhuvudtaget. Programteori kan förklaras utifrån den process kring 
hur personal utför ett arbete och vad detta utförandet förväntas leda till (Chen, 1990, i 
Abrahamsson och Bing, 2011). Syftet med Brottsofferslussens verksamhet är att uppnå de 
kort- och långsiktiga målsättningar som finns uppsatta, varför arbetet utförs i syfte att uppnå 
det förväntade målet. Utifrån Kriminalvårdens utvecklingsenhets- och respondenternas skilda 
målsättning gällande Brottsofferslussen som verksamhet kan programteori appliceras i syfte 
att utröna verksamhetens förväntade utfall, genom att undersöka hur personalen utför arbetet 
och vad detta utförande kan tänkas leda till. Detta genom att undersöka vilken målgrupp 
arbetet riktas till samt vilka det förväntade resultaten är.  
  
Genom programteori går det att förklara hur en verksamhets metod och arbetssätt hänger 
ihop, det vill säga i vilken utsträckning arbetsmetoden är i koherens med verksamhetens 
arbetssätt. En normativ utsaga, i programteori, innefattas av vad, när, hur och med vilka vi ska 
göra något (Alexandersson, 2013). I en verksamhet är det därför av vikt att inneha 
målsättningar som kartlägger vad, när, hur arbetet ska bedrivas. Det är även av vikt att utröna 
vilken målgrupp som står i centrum för insatsen. Harnesk samt en av de andra respondenterna 
anser att begreppet Brottsoffersluss är ett vilseledande begrepp, det vill säga att det är 
problematiskt utifrån benämningen att utkristallisera vilka personer som är centrala i arbetet. 
Samtliga respondenter uttrycker att Kriminalvården inte ska arbeta med brottsoffer, då 
Kriminalvårdens uppdrag är att arbeta med klienten som befinner sig i Kriminalvårdens regi. 
Harnesk poängterar att det är viktigt att vara införstådd med att arbetet riktar sig till den som 
tar emot besöket, det vill säga klienten och inte till den som kommer på besök. 
Respondenterna menar att trots detta ska brottsofferperspektivet ändå vara med i arbetet och 
personalen har en skyldighet att skydda målsäganden, brottsoffer och nya partners. 
Programteori syftar till att utröna en verksamhets aktiviteter, prestationer och resultat som 
bidrar till att önskade mål för verksamheten uppnås (Lindblom et. al. 2012). Då programteori 
ska kunna appliceras på olika verksamheter och program i syfte att utröna hur metod och 
arbetssätt samspelar går det applicera denna även på Brottsofferslussens verksamhet. Utifrån 
en normativ utsaga ska Kriminalvården arbeta med klienten och inte med brottsoffret, men det 
framkommer att det samtidigt är viktigt att inneha ett brottsofferperspektiv i arbetet. Det är 
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dock viktigt att skilja på att ”skydda” brottsoffer och ”arbeta med” brottsoffer. Detta för att 
inte frångå verksamhetens syfte och för att på bästa sätt uppfylla de målsättningar som finns i 
verksamheten. I de fall verksamheten har splittrade åsikter om vilken målgrupp arbetet ska 
riktas till kan det tänkas bli svårt att arbeta mot ett gemensamt mål. Detta är viktigt för att 
verksamhetens metod och arbetssätt ska vara adekvata för att uppnå syftet med verksamheten, 
då arbetet annars riskerar att fallera utifrån det uppsatta syftet.  
 
Konsekvenser   
De målsättningar som är uppsatta för verksamheten är, enligt Harnesk, en ständig utmaning 
för Kriminalvården att leva upp till samt att dessa uppnås i praktiken. Verksamheten behöver 
ändå, på sikt, utvärderas på något sätt med rätt variabler menar Harnesk och fortsätter med att 
det idag handlar desto mer om att kontrollera och vara närvarande samt inneha insyn i de 
sammanhang som finns i verksamheten. Vidare menar Harnesk att Kriminalvården har krav 
på sig att kunna utvärdera arbetet och verksamhetens insatser ska bygga på evidens. Enligt 
personalrespondenterna kan Brottsofferslussen tänkas uppnå en större trygghet för 
brottsoffren när klienten avtjänar sitt straff på Johannesbergsanstalten. Detta genom att 
brottsoffret får information gällande klientens permissioner och frigivning. Det kan också 
vara en trygghet att veta att Brottsofferslussen inte beviljar telefonsamtal utan noggranna 
kontroller och att det görs en ordentlig utredning innan klienten beviljas- eller nekas kontakt.  
 
De svårigheter som finns i dagens verksamhet, menar Harnesk, är den risk som finns med att 
polemisera mellan vad som är klientens bästa och skyddet för brottsoffret, vilket 
nödvändigtvis inte behöver vara två olika saker. Harnesk upplever att personal i 
Kriminalvården stundtals kan tycka att det är svårt att arbeta med ”bättre ut” när det blir 
mycket begränsningar för klienten, men om Kriminalvården inte begränsar klienten blir det 
svårt för honom att ändra fokus och det blir då svårt att arbeta mot ett ”bättre ut”. Harnesk 
fortsätter och menar att Kriminalvården måste adressera smärtpunkten för att kunna arbeta 
återfallspreventivt, vilket många gånger är en utmaning. Personalrespondenterna anser att en 
svårighet är avvägningen, det är en konstant balansgång, det vill säga att klienthandläggaren 
och kontaktmannen ser en sida av klienten, medan personalen i Brottsofferslussen ser en 
annan. Vad som anses vara en svårighet i arbetet skiljer sig åt och en respondent anser att all 
personal inte har tillräckligt med kunskap gällande brottsoffer och deras situation. Många 
beslut blir negativa, vilket man då får höra från personalen. En svårighet är även att det inte 
ges tillräcklig uppskattning för Brottsofferslussens arbete. Samma personalrespondent 
fortsätter och menar att det är ett tungt arbete och att det saknas tydliga riktlinjer från 
Kriminalvården att ”så här ska ni arbeta”. Det är för stora ramar i dagens verksamhet. Den 
största risken Harnesk lyfter fram i Brottsofferslussens arbete är i de fall personalen inte 
lyckas bibehålla sin professionalitet av olika skäl. Det kan handla om personer som inte har 
rätt kompetens eller personlighet för uppdraget. En annan risk, enligt Harnesk, är att 
Kriminalvården går utanför gränsen för vad som faktiskt är verksamhetens uppgift. 
Kriminalvården har inget stödjande uppdrag och ska inte agera stödjande för brottsoffret, 
däremot kan Kriminalvården fungera hänvisande och stödjande i bemötandet till brottsoffret.  
Brottsofferslussens uppgift, enligt personalrespondenterna, är att deltaga i mitt- och slutsamtal 
i behandlingsprogrammet IDAP. Där ges möjlighet att ta del av de framsteg klienten själv 
beskriver samt programledarens omdöme. Här konfronteras klienten med de riskfaktorer som 
identifierats från början varpå dessa undersöks var för sig för att ta del av klientens insikt 
kring brottet som klienten tagit med sig under IDAP. I dessa situationer, menar 
personalrespondenterna, avvägs skillnaden i klientens tänk idag gentemot då, men det finns 
inga garantier för något. En av personalrespondenterna förklarar att det inte går att mäta 
förändringar och det är just därför personalen i Brottsofferslussen ska vara med i mitt- och 
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slutsamtal i IDAP. Detta för att klienten ska få reda på de risker som identifierats och att han 
ska kunna få en återkoppling på det under sin verkställighet.  
 
Analys 
Sett utifrån ett programutvärderingsperspektiv förklarar Sandberg och Faugert (2012) att det 
krävs olika sak- och metodkompetenser för att genomföra en utvärdering. Författarna 
förklarar att detta kan begränsa möjligheten att genomföra en programutvärdering, då det 
krävs resurser som kan vara omöjliga att mobilisera och motivera. Harnesk vittnar om att det 
finns en svårighet i att utvärdera Brottsofferslussens verksamhet, men hon menar att 
Brottsofferslussens verksamhet ändå behöver utvärderas på sikt. Det faktum att en verksamhet 
är svår att utvärdera, alternativt saknar möjlighet till utvärdering kan ifrågasättas. Det vill 
säga, i de fall där en utvärdering inte är gjord kan verksamheten heller inte vara säker på att 
utfallet samstämmer med det uppställda syftet. Svårigheter med att verksamheten saknar 
möjlighet till utvärdering i nuläget är att det inte heller går att vara säker på om verksamheten 
fungerar gynnsamt för någon part. Brukarorienterad utvärdering som beskrivs av Sandberg 
och Faugert (2012) är en modell där berörda parter kontaktas och medverkar i en utvärdering 
av exempelvis en verksamhet. Berörda parter kan exempelvis vara brottsoffer eller förövare 
som då ska ges chans att skapa nya möjligheter i interventionen samt för att dessa parter även 
ska kunna påverka det som utvärderas. En brukarorienterad utvärdering innebär att 
”brukaren” ges möjlighet att bedöma den aktuella insatsen. Det ska poängteras att det 
samtidigt kan vara svårt för en brukare att bedöma kvaliteten i en aktuell insats. Detta beror 
oftast på att brukaren saknar kunskap kring vad denne kan förvänta sig av den aktuella 
insatsen och/eller att brukaren kan stå i beroendeställning till verksamheten i de fall där 
verksamheten är en myndighet. En utvärdering kring Brottsofferslussens verksamhet har 
genomförts av Nylén et.al. (2011) vilken bekräftar personalens antaganden om att brottsoffret, 
med Brottsofferslussens kontroll, känner en ökad trygghet i mötet med klienten. En 
brukarorienterad utvärdering kan möjligen vara applicerbart på Brottsofferslussens 
verksamhet med syfte att genomföra en utvärdering som är av relevans för verksamhetens alla 
parter. Detta för att utvärdera om insatserna i Brottsofferslussen är främjande för klienten, i 
vilken utsträckning insatserna är behjälpliga för brottsoffret samt för att personalen ska få 
tydligare direktiv om vad arbetet i verksamheten ska mynna i. Detta bidrar också till att 
insatserna blir mer skarpa i sitt utförande, det vill säga att såväl arbetssätt som arbetsmetod 
ges en bättre och tydligare struktur. Harnesk lyfter fram att en risk i arbetet är att 
Kriminalvården går utanför gränsen för vad som är verksamhetens uppgift. Om verksamheten 
genomgår en utvärdering, minskar också risken för att Kriminalvården går utanför gränsen för 
vad som är verksamhetens uppgift. En utvärdering för Brottsofferslussens verksamhet kan 
tänkas nödvändig för det fortsatta arbetet. Grundfrågorna för en programteoretisk utvärdering 
riktas till verksamhetens egenskaper, exempelvis gällande huruvida verksamheten 
åstadkommer målsättningen med de aktuella insatserna och hur dessa svarar för behoven hos 
målgruppen (Sandberg och Faugert, 2012). Enligt Harnesk är det problematiskt att genomföra 
en utvärdering på Brottsofferslussens arbete. Harnesks uttalande kan speglas i Sandberg och 
Faugerts (2012) brukarorienterade utvärdering där syftet är att låta brukaren utvärdera den 
aktuella insatsen då det kan krävas resurser som är svåra att mobilisera och motivera. Klienter 
i Kriminalvården befinner sig i beroendeställning till myndigheten, varför det är än mer 
problematisk att utvärdera verksamheten då brukaren kan ha svårt att bedöma kvaliteten i den 
aktuella insatsen. 
 
Under intervjun förklarar Harnesk att en av svårigheterna med att arbeta i Brottsofferslussen 
är, att man under arbetet, riskerar att polemisera mellan vad som är klientens bästa och 
skyddet för brottsoffret. Personalen har en viktig roll i sitt arbete, ett exempel på detta är 
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slussmöten som hålls mellan brottsoffer och klient. Under slussmöten som, enligt personal i 
Brottsofferslussen, frambringar mycket känslor från såväl klient som brottsoffer är det viktigt 
att personalen innehar en professionell hållning så att inte klienten känner sig skuldbelagd. I 
ett medlingsmöte är det huvudsakliga syftet att söka reparera relationen och de negativa 
följder som brottsoffret fått till följd av brottet. Medlarens roll i medlingen är, enligt Wahlin 
(2005) att upprätthålla en balans, hjälpa parterna att kommunicera samt se till att ingen av 
parterna kränks. Det finns, enligt Bradt och Bouverene De- Bie (2009) en sårbarhet i detta 
arbetssätt då medlingen tenderar att bli ett instrument för att skuldbelägga förövaren istället 
för att försöka reparera relationen, samt de negativa följder som offret fått till en följ av 
brottet. Även Harnesk lyfter fram att det finns en svårighet i avvägandet kring vad som är 
klientens bästa kontra skyddet för brottsoffret. Gottzén (2013) beskriver att förövaren, vid 
medlingsmöten, ofta känner stor skam inför sitt brott och en rädsla för hur denne kommer att 
bemötas av sitt sociala nätverk. Resultatet i Gottzéns studie påvisar att förövaren ofta möts av 
ett generellt fördömande av våldet, men att förövaren samtidigt möts av en förståelse av 
denne som person, det vill säga att det finns en skiljelinje mellan handlingen och personen. 
Under verksamhetens slussmöten ges brottsoffret möjlighet till en förståelse för mannen och 
hans handlingar. Förövaren ges, under slussmötet, möjlighet att uttrycka sina känslor och den 
skam han känner för den våldshandling han utsatt kvinnan för. Verksamhetens slussmöten 
kan möjliggöra att båda parter ges tillfälle att förmedla sina respektive känslor för varandra, i 
stöd av kunnig personal. Sett utifrån Bradt och Bouverne- De Bies (2009) förklaring kring 
medling mellan förövare och brottsoffer, kan det relateras till respondenternas antagande om 
brottsoffrets trygghet i kontakt med Brottsofferslussen. Detta som en följd av att brottsoffret 
ges möjlighet att möta förövaren i en säker och strukturerad miljö där målsättningen är att 
reparera relationen mellan brottsoffer och förövare. Förövaren ska även ge brottsoffret en 
känslomässig kompensation, för att denne ska kunna minska sina negativa känslomässiga 
följder som härstammar från det aktuella brottet, vilket ska fungera förlösande även för 
klienten. 
 
Beck-Friis (2009, i Starrin och Scheff 2013) förklarar skamfrihet som en förmåga att 
åsidosätta sina känslor, men samtidigt inneha en känsla av skam. Harnesk menar att en 
förnekande hållning från klientens sida även kan vara ett kamouflage för att klientens känsla 
av skam är för mödosam att handskas med. Skamfrihet kan liknas vid klientens förnekande 
hållning då känslan av skam blir för tung att bära. Harnesk påtalar även vikten av att 
personalen innehar kunskap gällande målgruppen vid varje bedömning kring ett beviljande av 
telefon- eller besökstillstånd mellan klient och brottsoffer. Detta delvis beroende av att 
klientens inställning till våldet kan ta sig i uttryck genom olika sätt genom skammen. Harnesk 
förklarar vidare att en förnekande hållning från klientens sida nödvändigtvis inte behöver 
innebära att klienten inte har insikt i sin problematik. Det kan vara problematiskt att arbeta 
efter metoden att klienten bör inneha en förståelse för sin handling, då förnekandet kan vara 
ett kamouflage från klientens sida för att skydda sig själv från den allvarliga handling han 
begått. Harnesks resonemang går att härleda till Nathanson (1992, i Starrin och Scheff 2013) 
som beskriver skammens kompass där en person som känner skam innehar två val; antingen 
att acceptera och erkänna sitt misstag eller att försvara eller skydda sig från misstaget. I 
samband med att klienten blir delgiven sina riskfaktorer är det viktigt att personalen som 
delger klienten dessa risker innehar kunskap kring hur skam påverkar individen. Detta är av 
betydelse då klienten i dessa sammanhang förmodligen antas välja något av ”kompassens” två 
val, antingen accepterar klienten personalens riskbedömning eller slår ifrån sig denna 
bedömning. Då Brottsofferslussen som verksamhet är svårutvärderad i den bemärkelsen att 
klientens uppfattning kring verksamhetens interventioner inte granskas är det inte möjligt att 
tyda vilken av skammens vägar klienten tar. Det vill säga om interventionen påverkar klienten 
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att acceptera och erkänna handlingen eller om det får motsatt verkan och klienten istället slår 
ifrån sig bedömningen som görs. Det kan vara riskabelt att arbeta efter en metod som inte är 
möjlig att utvärdera, med tanke på att det inte finns några belägg för i vilken grad- och 
utsträckning interventionen påverkar klienten. Det faktum att personalen i Brottsofferslussen 
medverkar vid mitt- och slutsamtal i IDAP är av betydelse för att bedöma klientens 
inställning- och acceptans till brottet då och nu. Klientens inställning kan skilja sig åt vid de 
olika tillfällena, vilket kan ge en indikation på att en förändring har skett och att klienten har 
accepterat sin handling och tar ansvar för den. Personalens deltagande i IDAP:s mitt- och 
slutsamtal kan relateras till Sandberg och Faugert (2012) som förklarar att verksamheten i en 
programteoretisk utvärdering har en strategi för att ena aktiviteter och händelser med effekter 
och mål. Detta då personalen önskar se klientens inställning till våldet innan de beviljar 
kontakt mellan klient och brottsoffer i exempelvis ett slussmöte. Personalen ges då möjlighet 
att, genom denna deltagande aktivitet, binda samman klientens inställning från då till nu och 
samtidigt möjliggöra en utredning kring om ett slussmöte ska beviljas. Då Brottsofferslussens 
syfte är att få till stånd ett slussmöte mellan klient och brottsoffer förenas aktiviteterna med 
målet.  
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Förloppet i Brottsofferslussens verksamhet 

 
Figur 3.  Logisk modell över Brottsofferslussens verksamhet. 
 
Diskussion kring förloppet i Brottsofferslussens verksamhet utifrån figur. 3 
Resurser och aktiviteter 
Det går, genom studiens resultat, utläsa att förståelse, kunskap, kompetens och empati är 
viktiga komponenter i Brottsofferslussens verksamhet. Det framgår att en förståelse för såväl 
brottsoffer som klient är en viktig egenskap hos personalen vid allt arbete som omfattas av 
verksamheten. Att personal innehar denna typ av egenskap är en förutsättning för att klienten, 
men också brottsoffret, blir bemötta med förståelse i den svåra situation de befinner sig i. I de 
fall där personalen innehar en förståelse för vad det innebär att bli utsatt för ett övergrepp blir 
det enklare att lotsa klienten i rätt riktning genom en svår process. Författarna tänker sig att 
förståelsen för vad det innebär att bli utsatt för ett övergrepp är behjälplig i den mån att 
förståelsen kan tänkas vara vägledande i personalens strävan att lotsa klienten rätt. Det vill 
säga, att personalen i dessa fall, kan förmå klienten att söka förstå hur brottet påverkat 
brottsoffret och i vilken mån det fortsätter att påverka brottsoffret. I de fall personalen når 
fram till klienten med vad det innebär att bli utsatt för ett övergrepp, kan det tänkas att 
möjligheten ökar för att lotsa klienten i rätt riktning och att klienten får insikt i brottets allvar. 
Sammantaget kan således förståelsen vara av betydelse för att förhindra risken för att klienten 
ska begå nya övergrepp. Den empatiska förmågan kan ses som en viktig del i processen för att 
lotsa klienten rätt, det vill säga att empati troligtvis är en förutsättning för att skapa en bro 
mellan klient och personal. I de fall personalen kan förmedla en empatisk förståelse för 
klienten och dennes situation antas det stärka relationen klient och personal emellan, vilket i 
sin tur genererar en god förutsättning för att lotsa klienten till ett ”bättre ut”. Likaså framgår 
det, genom resultatet, att personalens kunskap och kompetens är av relevans i den 
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bemärkelsen att kunna bistå klienten med rätt verktyg och nå fram till de punkter som kan 
leda till en förändring hos klienten och därmed skapa goda förutsättningar för ett ”bättre ut”. 
En empatisk förmåga och förståelse för klient och brottsoffer kan ses som en viktig grund i 
arbetet, men utan rätt kompetens- och kunskapsverktyg blir det svårt att nå hela vägen fram. 
Det vill säga, att det kan tänkas att den empatiska förmågan och förståelsen samt kunskap och 
kompetens är i direkt anslutning till varandra för ett gynnsamt resultat i verksamhetens arbete. 
Prestationer  
Det framkommer i studiens resultat att Brottsofferslussens nya arbetsmetod, att deltaga i 
IDAP:s mitt- och slutsamtal, är tänkt att frambringa en gemensam syn i klientens 
behandlingsprocess. Därmed kan personalen i Brottsofferslussen utröna de möjligheter som 
finns att arbeta utifrån i möjliggörandet till telefon- och besökskontakt mellan klient och 
brottsoffer. Genom en gemensam syn i klientens behandlingsprocess frambringas även en 
större insyn i klientens förutsättningar, men också i dennes riskfaktorer, på så vis kan det 
tänkas att personalen uppnår ett mer framgångsrikt utfall i arbetet. Då personal ges större 
insyn i klientens förutsättningar och riskfaktorer frambringas även en möjlighet till att ge ett 
skydd åt brottsoffer, detta då klientens förutsättningar och riskfaktorer ligger till grund för ett 
övervägande av besöks- och telefontillstånd klient och brottsoffer emellan. På så vis kan det 
också tänkas att Brottsofferslussens verksamhet arbetar för att inte upprätthålla destruktiva 
relationer. Det framkommer i resultatet att en central arbetsuppgift i verksamheten är få till 
stånd slussmöten mellan klient och brottsoffer. Genom dessa slussmöten ges klienten chans 
till insikt i brottet samt möjlighet att reparera skadan han åsamkat brottsoffret, varför dessa 
slussmöten anses viktiga för klientens ”bättre ut”. Verksamhetens slussmöten kan bidra till att 
främja kontakt mellan klient och anhöriga samt minska isolering för klienten. Sammantaget 
kan dessa komponenter skapa möjligheter för klienten och bidra till att minska risken för 
återfall i brott. Utifrån studien är det inte möjligt att utröna i vilken mån effekterna av 
Brottsofferslussens arbete är gynnsamt eller inte. Inte heller för vilken part arbetet är 
gynnsamt. Studien kan därför endast härledas till det som framkommit genom resultatet och 
det krävs en utvärdering kring Brottsofferslussens arbete för att utröna i vilken mån effekterna 
av insatserna är gynnsamma eller om insatserna helt saknar gynnsamhet.  

Konsekvenser 
I studiens resultat går det att utläsa vissa svårigheter i Brottsofferslussens arbete. 
Verksamheten saknar en modell för kvalitetskontroller, vilket gör det svårt att utvärdera 
verksamheten och i vilken utsträckning arbetet har effekt eller inte. Målet med studien har 
inte avsett att studera effekten av verksamhetens insatser, utan fokus har varit att undersöka 
Brottsofferslussens verksamhetsuppbyggnad. Det faktum att verksamheten saknar en 
teoretisk grund utgör en begränsning i verksamhetens arbete. Detta tar sig i uttryck, i studien, 
genom att det inte finns tydliga riktlinjer för personalen att arbeta efter. I de fall 
Brottsofferslussen innehar en teoretisk grund kan det tänkas skapa en tydligare modell för 
personalen att arbeta efter, vilket också skulle möjliggöra att verksamheten blir mindre 
svårutvärderad. En framarbetad arbetsmetod, med utgångspunkt i en teoretisk, grund skapar 
tydligare riktlinjer. Beprövade metoder där det, genom vetenskapliga undersökningar, 
påvisats att metoden är verksam för den aktuella målgruppen vore att föredra i 
Brottsofferslussens verksamhet. I Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet (2007) 
framgår det att brottsoffret känner större trygghet genom Brottsofferslussens kontrollerande i 
besök- och telefonkontakt mellan klient och brottsoffer. Det framgår inte i studien vilket antal 
av brottsoffer som deltagit i undersökningen, men resultatet påvisar dock en ökad trygghet. 
Utifrån studiens resultat gällande brottsoffrets ökade trygghet kan det ses som att de aktuella 
interventionerna bidrar till att skapa denna trygghet hos brottsoffret. Det är dock oklart i 
vilken mån det påverkar klienten.  
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Det framkommer i studien att klienten ges möjlighet att ta ansvar för sin handling och 
utvecklas i sin behandling genom Brottsofferslussens verksamhet. Detta genom 
verksamhetens slussmöten som möjliggör en ansvarstagande ställning i relation till det brott 
som klienten begått. Genom att klienten ges möjlighet att ta ansvar för sin handling samt 
bearbeta de faktorer som inverkat på den aktuella händelsen kan det tänkas att han utvecklas i 
sin behandling. En stöttning från personal som innehar förståelse, empati och rätt kompetens 
skapar troligtvis större möjligheter för klientens ”bättre ut”. Därför går det genom studiens 
resultat se en röd tråd i verksamhetens arbete även om det är oklart i vilken mån insatserna 
faktiskt påverkar klienten. 
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Sammanfattande diskussion 
Den övergripande målsättningen med studien var att, genom programteori, undersöka 
Brottsofferslussens verksamhet. Avsikten med studien inbegrep även att undersöka de 
teoretiska- och metodiska utgångspunkter som Brottsofferslussen utformats efter, vilka 
effekter de olika programkomponenterna i verksamheten renderar samt om det faktiska 
arbetssättet överensstämmer med Brottsofferslussens teoretiska och metodiska 
utgångspunkter. 
         Det går att konstatera att det är av stor vikt att verksamhetens personal innehar kunskap 
kring vad som sker när en individ är utsatt för våld i nära relation, vilket Harnesk menar var 
ett ”blankt kort” i Kriminalvården tidigare. Kriminalvårdens personal ställde sig tidigare 
frågande till varför kvinnan valde att besöka sin förövare i fängelset. Våld i nära relation är av 
subtil karaktär, vilket bidrar till att det krävs en särskild kunskap och förståelse kring 
målgruppen. I samband med att Brottsofferslussen grundades och ny kunskap kring 
målgruppen infann sig, kontrollerades kontakt mellan klient och brottsoffer i större 
utsträckning än tidigare. I de fall då Brottsofferslussen inte beviljar klienten kontakt utan 
kontroll ger det kvinnan möjlighet till ett avståndstagande mot normaliseringen av våldet, 
vilket kan bidra till att hon på sikt inser våldets allvarlighet. Det är alltså av vikt att personalen 
i hela Kriminalvården innehar kunskap om normaliseringsprocessen som Nordborg (2008) 
förklarar genom att våldet succesivt har blivit ett normalt inslag i vardagen. 
Normaliseringsprocessen kan därför ge en förklaring till varför brottsoffret vill besöka 
klienten i fängelset.  
       En slutsats som framkommer genom resultatet i studien är att Brottsofferslussens 
verksamhet utformats utan någon teoretisk grund. Enligt Harnesk grundades 
Brottsofferslussen på det faktum att man märkte att kvinnor som besökte deras män inne på 
anstalten fortsatte att kontrolleras av männen. Det upptäcktes även att personalen på anstalten 
saknade förståelse för kvinnorna som besökte deras män och genom detta utvecklade 
Kriminalvården sitt arbete med brottsofferperspektiv och här lades grunden även för dagens 
Brottsoffersluss. Vi frågar oss vad det innebär att en verksamhet grundas utan någon teoretisk 
grund och vilka konsekvenser det kan tänkas ha för de personer som ingår i verksamheten. 
Det kan antas att det är viktigt att ha en teoretisk grund att falla tillbaka på för att kunna utföra 
ett verksamt arbete med grund i evidens. Att arbeta efter beprövade metoder och teorier är 
många gånger grundläggande för att skapa en verksam- och utvecklande verksamhet. 
Brottsofferslussen saknar, vad vi kan se genom vårt resultat, teoretiska byggstenar. Vi kan, 
genom resultatet, ändå utröna att det finns en teoretisk grund i Brottsofferslussens arbete. 
Arbetet syftar till att förändra klientens tanke- och handlingsmönster. Genom att klienten 
genomgår behandlingsprogrammet IDAP, som är obligatoriskt för Brottsofferslussens 
beviljande av telefon- och besökskontakt med brottsoffret, föregås ett beviljande av att 
klienten ändrar sitt tanke- och handlingsmönster. När klienten genomgår IDAP anses han 
inneha insikt i sin problematik och vara mottaglig till förändring. Brottsofferslussens arbete 
kan därför förklaras ur ett kognitivt- behavioristiskt perspektiv som syftar till att förändra 
beteende- och tankemönster hos en individ. Med detta i beaktande ser vi att det finns en 
teoretisk förankring i verksamhetens arbete. Med hjälp av denna teoretiska förankring är det 
möjligt att i verksamhetens arbetsmetod inneha teorin som utgångspunkt och så även i en 
eventuell utvärdering av interventionerna. Att förankra en teoretisk utgångspunkt för 
Brottsofferslussens verksamhet kan upplevas nödvändig för att arbeta efter beprövade 
metoder som på sikt stärker verksamhetens tillförlitlighet. 
       Det framkommer i studien att det är av stor vikt att personalen innehar en yrkesmässig 
förförståelse i slussmöten mellan klient och brottsoffer. Detta för att personalen ska inneha 
rätt verktyg inom yrkesutövningens professionella referensramar. En god förförståelse kan 
tänkas bidra till ett gynnsamt utfall för klienten då personalen har rätt redskap för att lotsa 
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klienten till ett ”bättre ut”. Lindblom et.al (2012) menar att personalens erfarenhet i en 
verksamhet är viktig. Erfarenhet och förförståelse kan sägas gå hand i hand då en individs 
förförståelse frambringas genom dess erfarenhet. Förförståelsen består enligt Rökenes (2007) 
av individens värderingar, normer och människosyn, men även av yrkesmässiga paradigm. En 
yrkesmässig förförståelse är av stor vikt i personalens yrkesutövning i verksamheten och bör 
användas som redskap i slussmöten.  
       En slutsats som framkommit i studien är att verksamheten har anammat nya 
arbetsmetoder i form av deltagande i klientens mitt- och slutsamtal i IDAP. Detta för att skapa 
en djupare inblick i klientens förutsättningar och därmed uppnå ett mer framgångsrikt utfall i 
arbetet. Programteori syftar till att identifiera de processer i interventionen som leder till 
någon form av förändring, men också för att få fram relevanta förutsättningar i syfte att uppnå 
ett gynnsamt utfall (Johansson, 2014). Brottsofferslussens nya arbetsmetod kan ses som ett 
led i programteorins process där syftet är att identifiera verksamma metoder för att uppnå ett 
gynnsamt utfall, men även för att uppnå någon form av förändring. Vid personalens 
deltagande i klientens mitt- och slutsamtal i IDAP ges personalen insyn i klientens 
behandlingsutveckling på ett helt annat sätt än tidigare. Detta genom att personalen, i samspel 
med både klient och programpersonal, får insyn i klientens förändringsprocess. Vilket i sin tur 
är gynnsamt för att kunna bedöma klientens utveckling och identifiera riskfaktorerna och hur 
de eventuellt förändrats under klientens behandlingsprocess. Det är även gynnsamt i den 
bemärkelsen att samarbetat mellan de olika yrkesgrupperna stärks och en gemensam syn kring 
klientens förändringsprocess växer fram.   
          En annan slutsats som går att utläsa i studien är att en stor del av Brottsofferslussens 
arbete inbegriper att få till stånd slussmöten mellan klient och brottsoffer, målsägande och 
närstående. Detta för att klient och brottsoffer ska kunna mötas i en kontrollerad- och skyddad 
miljö. Det kan vara ett viktigt steg i klientens vidare behandling att genom mötet med 
brottsoffret ges möjlighet att bearbeta de känslor som uppstått i samband med brottet och 
därmed ta ett nytt steg i behandlingen. Det kan också vara viktigt av den anledningen att såväl 
klient som brottsoffer ges möjlighet att avsluta den destruktiva relation de tidigare haft med 
varandra. Forskning som framställs i studien påvisar vikten av medlingsmöten mellan 
förövare och brottsoffer, då medling fungerar som en konfliktlösningsmetod (Whalin, 2005). I 
medlingsmöten ges förövaren tillfälle att reflektera över- och ta ansvar för sin brottsliga 
handling. Medlingen anses ge positiva effekter även för brottsoffret som ges möjlighet att 
bearbeta sina upplevelser så att dess negativa konsekvenser till följd av brottet upphör, 
alternativt minskar (Wahlin, 2005). Det framkommer i resultatet av analysen att slussmöten, 
som trots sin stora del i verksamheten, allt för sällan genomförs på Johannesbergsanstalten. 
En av personalrespondenterna uttrycker att detta är något som Brottsofferslussen bör arbeta 
mer med i framtiden, det vill säga att få till stånd fler slussmöten mellan klient och brottsoffer. 
Då medling mellan förövare och brottsoffer anses inneha en god effekt för båda parter kan det 
anses behövligt att Brottsofferslussen utökar frekvensen av verksamhetens slussmöten. 
Slussmöten kan även fungera läkande för klienten och vara användbart som en del i klientens 
behandlings- och utvecklingsprocess. I studiens analys jämförs Brottsofferslussens 
slussmöten med medlingsmöten då slussmöten innehar många likheter med rättsväsendets 
medlingsmöten. För att undvika att klienten upplever att slussmöten är riktade till brottsoffret 
vore det fördelaktigt att slussmöten istället kallas medlingsmöten. Detta kan anses inneha en 
mer inbjudande betoning för båda parter, men framförallt för klienten. Benämningen 
slussmöten kan härledas till benämningen ”Brottsoffersluss” varför termen ”slussmöten” kan 
ge klienten en missvisande bild av vem mötet riktas till.  
             Det framkommer, genom studien, att benämningen ”Brottsoffersluss” har en 
missvisande betoning. Harnesk och en av personalrespondenterna uttrycker att namnet inte till 
fullo går att härleda till verksamhetens reella innebörd. Benämningen ”Brottsoffersluss” kan 
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få gemene man att härleda verksamhetens arbete riktat till brottsoffret istället för klienten. 
Harnesk och samtliga personalrespondenter påtalar att Brottsofferslussens arbete enbart ska 
riktas till klienten och inte till brottsoffret överhuvudtaget. Det vill säga, arbetet ska riktas till 
den som tar emot besöket och inte till den som kommer på besök. Verksamheten har däremot 
en skyldighet att skydda brottsoffer, målsägande och nya partners. Harnesk påtalar att det är 
en skarp skiljelinje mellan att skydda brottsoffret och att arbeta med brottsoffret, vilket är en 
viktig beståndsdel i arbetet. Att, som personal, arbeta med klienten och samtidigt skydda 
brottsoffret kan anses vara ett intrikat uppdrag där det gäller att ständigt reflektera över 
verksamhetens uppdrag och syfte för att arbetet inte ska riktas mot brottsoffret. Brottsoffret 
kan ses som den svagare parten utifrån dess utsatthet och det är mänskligt att vilja skydda 
människor som befinner sig i en utsatt situation. Då brottsoffret ändå är en central part i 
verksamhetsarbetet kan det rendera i att för stort fokus läggs på brottsoffret. Många gånger 
har brottsoffren utsatts för grova våldshandlingar och kränkningar, vilket kan tendera i att 
människor känner mer sympati med brottsoffret än förövaren. Det är därför av stor vikt att 
personalen behåller sin professionalitet i arbetet för att inte fokus ska riktas mot brottsoffret 
och därmed tas ifrån klienten. Även om det är klienten som är ansvarig för brottsoffrets 
utsatthet får det inte förglömmas att Kriminalvårdens uppdrag enbart ska riktas till klienten. 
        Medling tenderar att vara som mest effektiv vid allvarliga brott där ett brottsoffer blivit 
kränkt av brottet. Medling fungerar återfallsförebyggande då klienten får känna skam för den 
aktuella handlingen han gjort sig skyldig till (Sehlin, 2009). Harnesk menar att en förnekande 
hållning kan vara ett kamouflage för att klienten har en känslomässig insikt gällande sin 
problematik, varför det är viktigt att personalen är medvetna om att klientens inställning till 
våldet kan ta sig i uttryck genom olika sätt. Det vill säga, att en förnekande hållning inte 
nödvändigtvis innebär att klienten inte har insikt i sin problematik. Personalrespondenterna 
menar att ett krav för att klienten ska beviljas kontakt med brottsoffer är att klienten innehar 
en insikt i sin problematik samt tar ansvar för det aktuella brottet. Detta kan vara vilseledande 
i den bemärkelsen, likt Harnesk nämner, att klientens förnekande faktiskt kan bero på att han 
känslomässigt har en insikt gällande sin problematik. Därför kan, klientens inställning- och 
ansvar till brottet, vara svårtolkat i bedömningen. Det vore gynnsamt att, i bedömningen, ta 
hänsyn till att klienten i förnekandet kan kamouflera sig från sina känslor. 
       Harnesk menar att det, för Kriminalvården, är en svårighet att leva upp till de 
målsättningar som sätts för verksamheten och att dessa uppfylls, men förklarar att 
verksamheten ändå behöver utvärderas på något sätt. En brukarorienterad utvärdering vore en 
fördelaktig utvärderingsmetod i Brottsofferslussens verksamhet, då både klient och brottsoffer 
ges möjlighet att utvärdera effekterna av Brottsofferslussen. Detta för att få en helhetssyn över 
verksamhetens effekter. I de fall där enbart den ena parten ges möjlighet att utvärdera 
verksamheten kan de ge en missvisande bild av den verkliga effekten av verksamhetens 
insatser. Personalrespondenterna uppger att Brottsofferslussen fungerar som en trygghet för 
brottsoffret och att brottsoffret även ges möjlighet till slussmöten och faktiskt möta klienten 
under kontrollerade former. Vår uppfattning är att mycket av verksamhetens syften och mål 
riktas till brottsoffret, varför en brukarorienterad utvärdering vore fördelaktig för att ge 
klienten en röst för att påverka verksamheten. Samtidigt är det också fördelaktigt för att 
verksamheten ska få en bild av i vilken utsträckning fokus riktas mot klienten. Harnesk 
påtalar att den största risken i Brottsofferslussens arbete är då Kriminalvården går utanför 
gränsen för vad som faktiskt är verksamhetens uppgift, det vill säga att allt för stort fokus 
läggs på brottsoffret. Även här går det att utläsa att det är av stor vikt att verksamhetens syften 
och mål preciseras så att dessa är giltiga för samtliga i Kriminalvårdens regi. Samtliga 
respondenter är eniga om att det inte finns någon modell för att utvärdera Brottsofferslussens 
arbetsprocess och utfall. De menar istället att den största kvalitetssäkringen ges i uttryck i 
klients rätt att överklaga beslut. Detta kan inte, enligt vår uppfattning, liknas med en 
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evidensbaserad kvalitetssäkring. För att verksamheten ska sägas fungera är det nödvändigt att 
verksamheten genomgår en utvärdering likt Sandberg och Faugert (2012) exemplifierar med 
en programutvärdering. Programutvärdering syftar till att förbättra den verksamhet som 
utvärderas och ta fasta på verksamhetens olika egenskaper och kvaliteter, det vill säga om 
verksamheten uppnår målen genom dess effekter. I liknelse med programutvärdering, kan det 
anses nödvändigt att utvärdera Brottsofferslussens verksamhet. Än mer då utsagorna kring 
vad som är verksamhetens mål och syfte går isär mellan olika aktörer. Detta bör, i 
utvecklande- och förbättrande syfte, tas i beaktande då verksamhetens mål och förväntade 
effekter behöver tydliggöras för all personal i Kriminalvården. Det kan antas att verksamheten 
påverkas negativt av ett tvetydigt uppdrag, vilket kan härledas till en av 
personalrespondenterna som upplever att Kriminalvårdens ramar i Brottsofferslussen är för 
stora och menar att det saknas tydliga instruktioner om hur arbetet ska genomföras. Gällande 
benämningen Brottsofferslussen uppmärksammade vi i ett tidigt skede att begreppet gav oss 
en vilseledande bild av arbetet i Brottsofferslussen. Inte bara begreppet i sig, utan det 
framkommer även olika versioner av vad Brottsofferslussen syftar till. Harnesk menar att det 
syftar till klienterna, men samtidigt går det att utläsa genom Harnesk (2007) att 
Brottsofferslussen syftar till att hjälpa brottsoffren. Brottsofferslussen, som begrepp, kan 
tyckas sätta allt för stort fokus på brottsoffer, varför begreppet kan feltolkas och därmed vara 
missvisande på var fokus ligger i arbetet. Ur en organisatorisk synvinkel kan det vara 
fördelaktigt att förtydliga begreppet och lägga fokus på det arbete som Brottsofferslussen i 
realiteten utför. 
 
Slutligen vill vi återigen belysa begreppet Brottsoffersluss och härleda det till studiens titel: 
Brottsofferperspektiv i klientarbete. Under studieprocessen har vi blivit varse att 
Brottsofferslussen inte ska arbeta med brottsoffren, utan verksamheten ska inneha ett 
brottsofferperspektiv i klientarbetet. Likt begreppet antyder idag kan det tolkas som att 
verksamhetens arbete riktas till brottsoffret, varför ett begreppsbyte vore att föredra. Detta för 
att bringa klarhet i Brottsofferslussens arbete till samtlig personal samt klienter i 
Kriminalvårdens regi. Vi ser, genom studiens resultat, att Brottsofferslussens verksamhet 
fungerar likt en utredningsenhet för medling mellan klient och brottsoffer, varför 
verksamhetsbegreppet Brottsoffersluss idag upplevs missvisande. 
 
Brister och förslag till forskning	  
En slutsats i studien är även att den tidigare forskningen på området i stort sett är obefintlig. 
Förslag till vidare forskning är att studera klientens upplevelser och konsekvenser sett utifrån 
brottets specifika art. Det vore även av vikt att ta del av övrig personals upplevelser av 
Brottsofferslussens verksamhet. Exempel på sådan personal är kontaktmän och 
programpersonal, då dessa två personalgrupper arbetar i ständigt kontakt med klienten.  
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Bilaga 1 
 
Information om medverkan vid intervju. 
 
Vi är två socionomstudenter, Caroline Bohlin och Johanna Falkerstedt, som studerar vid 
Örebro Universitet. Det ingår, som en del i utbildningen, att skriva en C-uppsats kring ett 
ämne vi anser vara intressant och viktigt för socialt arbete. På basis av detta får Du förfrågan 
om medverkan i vårt arbete.  
 
Vi har valt att skriva om Brottsofferslussen inom Kriminalvården. Vi vore därför ytterst 
tacksamma om Du ville dela med dig av Dina erfarenheter och synpunkter kring ämnet. Syftet 
med vår uppsats är att, genom programteori, undersöka Brottsofferslussens uppbyggnad. Våra 
forskningsfrågor syftar till att undersöka vilka teoretiska- och metodiska utgångspunkter 
Brottsofferslussen utformats efter? Stämmer det faktiska arbetssättet överens med 
Brottsofferslussens teoretiska och metodiska utgångspunkter? 
 
Vi vill tydliggöra att Ditt deltagande är frivilligt och att Du när som helst under 
arbetsprocessens gång kan välja att avbryta din medverkan. Vi kommer, som ett stöd för vårt 
minne, att spela in intervjun. Inspelningen raderas när vi sammanställt innehållet i intervjun. 
Dina svar kommer endast användas till denna uppsats och Dina svar kommer inte delges 
någon tredje part.  
 
Vi vill tacka Dig för Ditt deltagande och engagemang. Genom att skriva under detta 
samtycke, bekräftar Du att du tagit del av denna information samt att Du ger Ditt samtycke till 
att medverka i vår uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
Respondent 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 

1. Kan du beskriva Brottsoffeslussen (BOSEN) för oss?  

2. Vad är målsättningen med BOSEN?  

3. Vem gav uppdrag åt vem och varför?  

4. Vad innebär BOSENS arbete? Berätta gärna från början till slut.  

5.Vilka var de avsedda effekterna med BOSEN?  

6.Upplever du att dessa effekter uppfylls i praktiken?  

7.Vad kan BOSENS arbete tänkas uppnå?  

8.Vilka svårigheter ser du i dagens verksamhet?  

9.Behöver personal inom Kriminalvården en särskild utbildning för att arbeta inom BOSEN?  

10.Finns det någon fortlöpande utbildning för BOSENS personal? 

11.Är det någon personlighet som är av särskild vikt hos personal som arbetar inom BOSEN 
och i sådana fall vilka personliga egenskaper kan det vara?  

12.Ges någon handledning till personalen som arbetar inom BOSEN?  

13.Görs det regelbundna kvalitetskontroller av BOSENS arbete och dess utfall? 

14.Vilka eventuella risker och dilemman kan du se med BOSENS intervention?  

15.Vem är ett brottsoffer enligt din uppfattning? (JO har haft synpunkter kring BOSENS 
arbete vad gäller presumtiva brottsoffer och liknande).  

16.Finns det några genomarbetade kriterier för att bedöma risker i samtal och möten mellan 
målsäganden och förövare?  

17.Vilka kriterier har du använt dig av i grundandet av BOSEN?  

18.På vilket sätt mäts förändringar, exempelvis mannens inställning till våldet?  

19.Utgår personalen från något mätinstrument i riskbedömningen?  

20.Hur mycket anser du att BOSENS arbete ska riktas på brottsoffret och när tar uppdraget 
slut? 
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