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FÖRORD 

 
Denna uppsats har tillkommit som en del av utbildningen i det sociala omsorgsprogrammet, 
vid Karlstads universitet. Studien genomfördes under vårterminen 2006 och har inneburit en 
lärorik process präglad av hårt arbete, stunder av nöje, samt stunder som inte varit riktigt lika 
roliga, för att så småningom nå det färdiga resultatet. 
 
Även om denna uppsats är mitt personliga arbete, så är den i hög utsträckning en produkt 
som tillkommit med stöd och hjälp från andra. Därför vill jag här tacka de personer som 
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Jag vill även tacka min vän och studiekamrat Viktoria Sundeskog för konstruktiva 
diskussioner samt ett gott samarbete i planerandet av denna studie, då tanken inledningsvis 
var att den skulle bli vår gemensamma. 
 
Att skriva en uppsats har visat sig kräva tid, tålamod och personligt engagemang. Ofta är 
författandet ett nöje, andra stunder känns arbetet tyngre. I dessa stunder då det egna 
engagemanget brister, utgör personer i ens omgivning förutsättningarna för lusten och viljan 
att arbeta vidare. Av den anledningen vill jag till vissa personer rikta ett speciellt tack: 
 
Till Åse - Britt Falch vid Karlstad universitet för konstruktiv handledning, stöd och 
uppmuntran. 
 
Till Rolf Granér vid Karlstad universitet för råd och praktisk hjälp under arbetet med 
uppsatsens slutliga utformning. 
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saker i samband med genomförandet av denna studie. Tack! 
 
 
 
 

Lysvik  i maj 2006 
                                               

 



 

SAMMANFATTNING 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur enskilda individer upplever sin medverkan i 
IDAP, vilket är ett program inom frivården för män som brukar våld i nära relation. 
Fokus i studien låg på att undersöka vilka konsekvenser och förändringar som upplevs i 
samband med medverkan i programmet. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, 
där intervjuer har använts som instrument för datainsamling.  
 
De åtta områden som presenteras i resultatet är: upplevelsen av programmet, 
programgruppen, förändring i tankemönster, förändring i handling, social situation, 
förändring i social situation, tankar om fängelsestraff, samt upplevelsen av stöd och hjälp. 
Resultatet bygger på intervjuer med fem män, som vid tillfället för studien befann sig under 
pågående medverkan i IDAP – programmet. 
 
Studien visar vilka konsekvenser och förändringar deltagarna upplever i sitt vardagsliv i 
samband med sin medverkan i programmet. Detta visar sig genom förändringar i 
tankemönster, förändringar i handling, samt förändringar i den egna sociala situationen. 
Vidare visar studien att möjligheten att i grupp kunna identifiera sig med andra i liknande 
situation, samt ett professionellt bemötande är verksamma faktorer i förändringsprocessen. 
 
 

ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to examine how individual persons experience their 
participation in IDAP, wich is a program for men who use domestic violence. The focus in 
the study was to examine wich consequences and changes the participation in the program 
lead to, in perspective of personal experiences. The study is based on a qualitative method, 
with interviews as a instrument for collection of data.  
 
The result is summerized in eight fields: the experience of the program, the programgroup, 
changes in thinkingpatterns, changes in act, social situation, changes in social situation, 
thoughts about prisonsentence and the experience of support and help. The result of the 
study are based on interviews with five men, during their participation in the IDAP-program. 
 
The study shows wich consequences and changes the individual person experience in their 
everyday life, in connection to their participation in the program. That shows in changes in  
thinkingpatterns, changes in the way to act and changes in the own social situation. The 
study also shows that the opportunity to identify with others in similar situation, and a 
professional relationship is effective aspect in the process of making changes.   
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1. INLEDNING 
 
Det här avsnittet inleds med en presentation av det område som varit aktuellt för studien. 
Vidare redogörs för rapportens disposition, begreppsdefinitioner samt aktuellt 
problemområde. 

1.1 Presentation 
 
Våld mot kvinnor har blivit ett allt mer uppmärksammat problem som ofta berörs i media 
och som på senare tid fått allt större utrymme från samhällets sida, ur ett socialt perspektiv. 
Allt fler kvinnojourer etableras runt om i landet och lagstiftningen har på senare tid 
utvecklats och skärpts för att skydda kvinnor mot familjerelaterat våld. Detta är viktiga 
ställningstaganden från samhällets sida som pekar på att mäns våld mot kvinnor är ett 
prioriterat område. 
 
Trots utökade insatser och straffrättsligt kraftiga åtgärder är våld och hot i nära relationer 
fortfarande vardagsverklighet för många kvinnor. Det är ett allvarligt, utbrett och ett i hög 
utsträckning dolt brott som förekommer i alla samhällsklasser och bör betraktas som ett 
samhällsproblem som berör oss alla. 
 
Dock betraktas våld i nära relationer oftast som ett akut kvinnoproblem, där hjälp och stöd i 
första hand riktats till kvinnorna och deras barn. Detta är viktiga insatser för att skydda 
utsatta kvinnor, men det som ofta hamnar i skymundan är faktum att detta i minst lika hög 
grad är ett mansproblem. När ämnet i allmänhet berörs förekommer ofta uppfattningen att 
dessa män är farliga, svåra att behandla och bör låsas in på långa fängelsestraff. Studier som 
gjorts pekar dock på att dessa män, när de döms och avtjänar straff är mycket utsatta på 
fängelser och anstalter och där en passiv kriminalvård snarare befäster männens problematik 
än åtgärdar den (Gondolf, 2000). Den i hög utsträckning allmänna uppfattningen som allt 
för ofta förekommer när ämnet diskuteras tycks präglas av okunskap, vilket gör det angeläget 
att belysa detta komplexa problem.  Forskning visar att det brott dessa män begår ofta är ett 
av många uttryck för en reaktion på personliga svårigheter, samt att männen oftast inte är 
negativt inställda om de erbjuds hjälp och stöd till förändring (Nilsson, 2000). Det finns även 
anledning att betrakta mäns våld mot kvinnor som ett uttryck för ojämlika maktrelationer 
som är rotat i ett historiskt och socialt samhällssystem. 
 
Oavsett om orsaken till mäns våld mot kvinnor ligger på ett individuellt plan eller är 
resultatet av samhällsstrukturella orsaker, så är det angeläget att åtgärda problemet. 
Frågan är dock om lösningen på problematiken med våld i nära relationer ligger i skärpta 
straff och en sned fördelning av resurser och insatser? 
Den som begår brott bör alltid ses som ansvarig för sin gärning, men varför glöms mannen 
bort i samhällets målsättning att fördela hjälp- och stödinsatser för att förebygga det 
familjerelaterade våldet?  Finns det andra vägar att gå för att åtgärda problemet? 
Är det möjligt att skydda de utsatta kvinnorna och samtidigt hjälpa mannen? Kan vi nå 
positiva resultat genom att erbjuda mannen stöd och hjälp, utan att för den skull ta ifrån 
honom ansvaret för sina handlingar? 
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1.2 Problemområde 
 
För att förebygga våld i nära relationer har det på senare tid skett en utveckling av olika stöd- 
och hjälpinsatser riktade till män med våldsproblematik. Mansperspektivet i problematiken 
med våld i nära relationer har fått ett allt större utrymme, och det börjar mobiliseras mer 
resurser runt den våldsbenägna mannen från samhällets sida. Mansjourer växer fram som 
komplement till kvinnojourer, och idag finns påverkansprogram och behandlingar bl.a. inom 
frivården, som kan stödja mannen till en förändring. Är detta ett möjligt alternativ för att 
hjälpa män med våldsproblematik? 
 
Som blivande socialpedagog finner jag intresse i att studera hur insatser som inrymmer 
stödåtgärder riktade till män med våldsproblematik sannolikt i många fall är mer effektivt än 
enbart straffpåföljd för brott. Jag har med anledning av detta valt att närmare granska IDAP, 
som är ett program som bedrivs av frivården. Programmet riktar sig till personer dömda för 
kvinnofridsbrott, eller till den som anser sig vara i riskzonen för att begå liknande brott och 
vill påbörja ett deltagande i programmet.  

1.3  Rapportens disposition 
 
I kapitel ett presenteras en inledande beskrivning över aktuellt problemområde, samt 
begreppsdefinitioner. I kapitel två presenteras studiens syfte och frågeställningar. Kapitel tre 
syftar till att beskriva bakgrunden till det aktuella problemområdet, samt aktuell lagstiftning. 
I kapitel fyra följer en redovisning över de teoretiska utgångspunkter jag funnit relevanta för 
problemområdet, samt en presentation av tidigare forskning på området. I det femte kapitlet 
redogörs för de metoder och tillvägagångssätt som använts i genomförandet av denna studie. 
I sjätte kapitlet redovisas det resultat som studien gav. Det sjunde kapitlet innehåller analys 
och diskussion med koppling till studiens resultat. I det åttonde kapitlet återfinns en kort 
sammanfattande konklusion.  

1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Eliasson (1997) menar att vi för att kunna kommunicera och föra en diskussion runt ett 
ämne behöver ha gemensamma språkliga uttryck, begrepp och termer. Utan en samstämmig 
syn på de aktuella begrepp som kan förekomma inom området finns risken att vi vilseleds 
ifråga om betydelser. De begrepp och termer man använder sig av är aldrig helt neutrala, 
vilket gör det viktigt att klargöra personliga bakomliggande tolkningar (a.a.:49). 
 
Definition av våld i nära relation: 
 
I litteratur på området förekommer en mängd varierande begrepp för att beskriva och 
beteckna mäns våld mot kvinnor. Eliasson (1997) anser att det kan vara missvisande att 
blanda samman begrepp som ”kvinnomisshandel” och ”familjevåld.” Hon menar att 
”familjevåld” är ett vidare begrepp som kan antyda att våld som riktar sig mot en person 
som nödvändigtvis inte behöver vara vare sig partner eller kvinna. Författaren hävdar att 
begreppet ”kvinnomisshandel” är beskrivande benämning på mäns psykiska och fysiska våld 
mot kvinnor, och därmed mest lämplig att använda (a.a.:49). 



 

 7 

 
I den här studien förekommer dock en variation av olika benämningar, då jag anser att våld i 
nära relationer i högsta grad är ett problem, som när det förekommer, ofta berör hela 
familjen. I denna studie är således begreppen ”våld i nära relationer”, ”familjerelaterat våld”, 
likställt med  ”kvinnomisshandel” som ett samlat uttryck för det våld som män utsätter 
kvinnor för.  
 
Definition av våld: 
 
Flertalet varierande beskrivningar förekommer för att beskriva vad våld är och hur våldet 
kan ta sig uttryck. I Brottsbalken regleras lagen om misshandel: 
När någon ”tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom i 
vanmakt eller annat sådant tillstånd” (Brb 3 kap.5 §).  
 
Ytterligare en definition av våld har hämtats från IDAP - programmets (Intergrated 
Domestic Abuse Program)  ”makt- och kontrollhjul”. Ett antal punkter beskriver hur makt 
och kontroll kan utövas på skilda sätt, vilket visar ett brett perspektiv av faktorer som anses 
kunna falla inom ramen för våld, samt våldsamt och kontrollerande beteende (Pence & 
Paymar, 1993): 
 
- Genom skräck: Gör kvinnan rädd med utseende, handlingssätt, gester. Slår sönder 
saker, förstör hennes ägodelar. Är våldsam mot husdjur. Visar vapen. 

- Sårar känslor: Kuvar henne, får henne att känna sig underlägsen. Retas, förödmjukar 
och ger henne skuldkänslor. 

- Isolering: Kontrollerar vad hon gör, vem hon umgås med o s v. Begränsar hennes 
aktiviteter utanför hemmet. Använder svartsjuka för att försvara sitt beteende. 

- Förminskar, förnekar, och förebrår: Skämtar om misshandeln och/eller förnekar att 
misshandel förekommer. Tar inte kvinnans oro på allvar. Lägger ansvaret på 
våldsamt uppförande på kvinnan, påstår att det är hennes fel. 

- Använder barnen: Får henne att känna skuldkänslor mot barnen, Använder barnen 
som budbärare. Använder umgängesrätten för att oroa henne, samt hotar att ta 
barnen ifrån henne. 

- Manlig dominans: Fattar viktiga beslut själv, visar ”vem som bestämmer”, 
bestämmer vad som är manligt och kvinnligt. 

- Ekonomiskt förtryck: Hindrar henne från få eller behålla ett jobb. Tvingar henne att 
be om pengar. Tar ifrån henne, eller ransonerar pengar. Undanhåller henne vetskap 
om, eller tillgång till familjens ekonomi. 

- Tvång och hot: Hotar och genomför hot om att göra henne illa. Hotar att lämna 
henne eller hotar om att begå självmord. Hotar med att anmäla henne till sociala 
myndigheter. Får henne att ta tillbaka en anmälan. Tvingar henna att utföra olagliga 
handlingar. 

- Sexuellt våld: Våldtäkt, och tilltvingande av sexuella handlingar. 
- Fysiskt våld: Vrida om armen, fasthållning, slag med öppen hand, knytnävsslag 
kvävningsförsök, strypningsförsök, dra i håret, knuffa, låsa in, sparka, bränna, skalla 
(a.a.:12 ).  
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Definition av påverkansarbete och behandling: 
 
Det finns det flera definitioner som beskriver det arbete som bedrivs i frivårdens 
verksamhet. Påverkansarbete inom frivården kan definieras som insatser som görs med syfte 
att förhindra återfall i brott (RRV, 1999:52 i Thylefors & Persson, 2002:19). I begreppet 
läggs den övergripande delen av frivårdens insatser, där ibland olika former av 
programverksamhet. Dessa insatser syftar alla till att rehabilitera och återanpassa enskilda 
individer till ett liv utan kriminella inslag.  
 
Vid sidan av begreppet påverkansarbete används även begreppet behandling i frivårdens 
terminologi. Behandling syftar till att den enskilde ska ta ansvar för sina handlingar och 
aktivt arbeta för en förändring av sin situation med hjälp av insatser från frivården 
(Svensson, 1996 i Thylefors & Persson, 2002:20). Behandling kan även definieras som 
åtgärder med ett långsiktigt mål att förändra socialt avvikande individer till socialt anpassade 
individer (Sundin, 1971 i Thylefors & Persson, 2002:20).  Alla åtgärder som systematiskt sätts 
in för att öka individens förutsättning att leva ett fullödigt liv, där den enskilde individens 
levnadssinnehåll inte drabbar andra på ett negativt sätt, är ytterligare en beskrivning av 
behandling (Svensson, 1996 i Thylefors & Persson, 2002:20). De flesta förekommande 
definitioner av behandlingsbegreppet täcker dock situationer där teoribaserade, systematiska 
åtgärder syftar till att målinriktat påverka individen (a.a.). 
 
Definition av självhjälpsgrupp: 
 
Karlsson (2002) har i den avhandling han skrivit på området självhjälpsgrupper föreslagit 
följande definition för att beskriva begreppet självhjälpsgrupper:  
 

 En självhjälpsgrupp är en mindre, deltagarstyrd samling av 
 människor som regelbundet träffas för att bearbeta gemensamma 
 problem genom ömsesidigt stöd och hjälp (a.a.:56). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Den här studien syftar till att undersöka enskilda individers beskrivning av sina erfarenheter 
av att delta i IDAP, vilket är ett påverkansprogram inom frivården för män som är, eller 
riskerar att dömas för kvinnofridsbrott. Fokus ligger på att genom männens egna berättelser 
försöka skildra hur de upplevt sitt deltagande i programmet, samt vilka konsekvenser och 
eventuella förändringar de beskriver att deltagandet fått i deras vardagsliv.  

3. BAKGRUND 
 
I följande avsnitt redovisas en bakgrund till det aktuella problemområdet. En redovisning av 
aktuell lagstiftning på området syftar till att tydliggöra samhällets ansvar.  
Vidare ges en beskrivning över frivården, samt vilka målsättningar som styr arbetet i 
verksamheten. Därefter följer en redogörelse för det behandlings- påverkansarbete som 
bedrivs inom frivården. Avsnittet avslutas med en beskrivning av det specifika 
behandlingsprogram som granskats i denna studie. Vidare följer en presentation över tidigare 
forskning, samt teoretiska utgångspunkter. Med detta ges en översikt över bakgrunden till 
området vilket syftar till att ge en första övergripande bild. 

3.1 Samhällets ansvar och aktuell lagstiftning 
 
Nedan följer en kort redogörelse för samhällets ansvar beträffande våld i nära relationer, 
samt aktuell lagstiftning med anknytning till området.  

3.1.1 FN: s handlingsprogram 
 
År 1995 hölls en kvinnokonferens i Peking, där det uttrycktes att mäns våld mot kvinnor är 
orsakade av ojämlikhet i maktrelationer vilket har en historiskt, och socialt förankrad grund 
(www.un.dk). Konferensen resulterade i att deltagande länder antog en deklaration. Detta 
innebar att de åtog sig att arbeta aktivt med att undanröja hinder för ett samhälle fritt från 
ojämlikhet mellan kvinnor och män. Ett handlingsprogram upprättades som betonade vikten 
av en helhetssyn och ett aktivt samhällsarbete för att bl.a. åtgärda våldet mot kvinnor. Man 
åtog sig att lagstifta mot allt förekommande våld mot kvinnor. I det handlingsprogram som 
FN ställde sig bakom fastställdes att flera åtgärder skulle vidtas för att skydda kvinnor mot 
våld. Detta innebär att flera samhällsinstanser bl.a. hälso- och sjukvården, men inte minst 
socialtjänsten och rättsväsendet är skyldiga att arbeta för att förebygga mäns våld mot 
kvinnor (a.a.). 

3.1.2 Socialtjänstlagen (2001: 453) 
 
Kommunernas ansvar styrs av socialtjänstlagens bestämmelser. Lagen betonar att varje 
kommun har det yttersta ansvaret för att dess innevånare får den hjälp och det stöd som de 
är i behov av. I socialtjänstlagen uttrycks även ansvaret för utsatta kvinnor:  
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Socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation 
(SoL 5 kap 8 §) 

 
Detta innebär att socialtjänsten är skyldig att erbjuda hjälpinsatser till kvinnor som är utsatta 
för våld, eller kränkande behandling. 

3.1.3 Brottsbalken (1962:700) 
 
I januari 2000 trädde den nya lagen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i kraft.  
 
I Brb 4 kap 4a§ fastslås att brottsliga gärningar mot personer som är eller har varit 
närstående, och där gärningarna varit led i upprepade skador och kränkningar mot integritet 
och självkänsla ska betraktas som grov fridskränkning. 
 
I samma lag 4 kap 4a§, 2 stycket, uttrycks: att om de gärningar som beskrivs i första stycket, 
begåtts av en man mot en kvinna, med vilket han är ellert har varit gift, sammanboende eller 
lever/levt tillsammans med under äktenskapsliknande förhållande skall gärningen betraktas 
som grov kvinnofridskränkning.   

3.2 Beskrivning av frivården, påverkansprogram, samt IDAP 
 
Nedan följer en beskrivning med syfte att tydliggöra bakgrunden till studien.  

3.2.1 Frivården 
 
Enligt Thylefors & Persson (2002) har den svenska kriminalpolitiken som övergripande 
målsättning att minska brottsligheten, och med det öka människors trygghet i samhället. Den 
svenska kriminalpolitiken präglas av en strävan efter att undvika straffpåföljder som innebär 
frihetsberövande. Anledningen är att frihetsberövande påföljder i regel inte anses förbättra 
den enskilde individens möjligheter att med hjälp av rehabiliterande åtgärder anpassa sig till 
ett fungerande liv i frihet. Frivård ses därmed som ett mer humant alternativ till fängelse. 
Det betraktas även som ett alternativ som är både billigare och mer effektivt (a.a.:10).  
 
Författarna beskriver vidare hur frivården är en del av kriminalvården, samt den instans som 
verkställer kriminalvård i frihet. Arbetet i verksamheten bygger på metoder som kontroll, 
samt motivations- och påverkansarbete. Uppgiften ligger även i att förmedla stöd och hjälp 
till den enskilde individen (a.a.: 9). Verksamhetens övergripande målsättning är:  

 
  att verka för att den övervakade inte återfaller i  brott och att hans  anpassning i samhället 
även i övrigt främjas (KVVFS, 2003:3 i Thylefors & Persson, 2002:9). 

   
Begreppet frivård beskrivs som:  
 
   En metod för bestraffning utifrån socialpedagogik som karaktäriseras av en 
kombination av övervakning och stöd. Metoden används i ett fritt system med 
lagöverträdare som utifrån sin personlighet och mottaglighet får en chans att förändra sitt 
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förhållande till samhället och omgivningen (Hamai, 1995 i Thylefors & Persson, 
2002:10). 

 
Ekbom, Engström & Göransson (1996) beskriver vidare hur frivårdens mål på individnivå 
syftar till att den enskilde ska få en ökad insikt i konsekvenserna av kriminalitet och/eller 
missbruk. Strävan ligger i att förmedla kunskaper om alternativa förhållningssätt och därmed 
hjälpa individen utveckla en förmåga att leva samhällsanpassat. Målet är att den enskilde 
genom detta ska utveckla konstruktiva attityder, både till sig själv som person, och till 
samhället i övrigt. Vidare ska individen ges en möjlighet att utveckla en insikt över 
konsekvenserna av sitt handlande, vilket syftar till att nå en ökad medvetenhet om 
konsekvenserna av brott. Målet ligger även i att utveckla individens vilja att göra rätt för sig 
(a.a.:178). 
 
Frivården är således en viktig del i det svenska rättsväsendet och blir ofta inkopplade redan 
vid misstanke om att ett brott begåtts. Frivårdens uppgift ligger då i att genomföra en 
personutredning inför en kommande rättegång, där personutredningen kan verka som en 
bedömning av förutsättningarna för en eventuell frivårdspåföljd. Kontraktsvård kan bli ett 
alternativ till fängelsestraff. Villkoret för att kunna döma en individ till kontraktsvård är att 
det förekommer missbruk eller någon annan försvårande omständighet, som bidragit till 
brottet och som gör att det kan bli aktuellt med vård eller behandling. De flesta döms dock 
till skyddstillsyn som innebär övervakning i minst ett år. Skyddstillsyn kombineras ofta med 
att den enskilde deltar i brotts- eller missbruksrelaterade behandlings- program inom 
frivården (a.a. kap.16). 

3.2.2 Program för behandling och påverkan 
 
I sin avhandling beskriver Svensson (2001) hur kriminalvården arbetar för att den som 
dömts för brott ska kunna leva ett tillfredsställande liv i samhället utan att begå nya brott. 
Förutom säker förvaring av dömda individer används även påverkansarbete som ett medel 
inom kriminalvården. På senare tid har olika former av påverkansprogram fått allt större 
utrymme i kriminalvårdens/frivårdens verksamhet. Behandling genom påverkansprogram 
bygger på individens eget ansvar. Syftet är att individen ska förmås se det egna ansvaret för 
sina handlingar och själv aktivt medverka för en förändring av sin situation med hjälp och 
stöd från bl.a. frivården (a.a.:kap.5). 
  
Enligt Thylefors & Persson (2002) kan programmen genomföras individuellt, i grupp eller 
som en kombination av dessa. Påverkansprogram som genomförs i grupp ger en möjlighet 
till att identifiera sig med andra, vilket är en viktig faktor som kan bidra till en positiv 
förändring hos individen. Det har visat sig vara viktigt att kunna utbyta erfarenheter, och 
dela med sig av tankar och känslor till andra i liknande situation. Detta är således en positiv 
faktor som talar för att grupporienterad programverksamhet är effektivt (a.a.:58). 
 
Författarna menar att i påverkansarbetet ligger strävan i att ge den enskilde ökade kunskaper 
för att utveckla hållbara handlingsstrategier. Detta för att öka individens möjligheter att 
hantera olika situationer på ett bättre sätt än tidigare. Fokus ligger på vilka konsekvenser 
brottet ger, och risken för ett eventuellt återfall i brott. Syftet är således att förstärka 
motivationen till förändring. Vidare är syftet att identifiera och stärka olika 
handlingsalternativ, samt belysa möjligheten till en positiv förändring (a.a.:58). 
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Flertalet påverkansprogram inom frivården bygger på kognitivt baserade 
behandlingsmetoder. Kognitiv beteendeterapi har starka inslag av pedagogik och betonar 
vikten av medvetna kunskaper. Med denna metod innebär behandlingen att hjälpa individen 
till en ökad förståelse, samt att öka medvetenheten om tankemönster som kan påverka den 
egna självbilden på ett negativt sätt. Metoden är starkt strukturerad och är lämplig att 
använda för påverkan och förändringsarbete som bygger på problemlösning (a.a.). 
 
Eliasson (1997) belyser i sin bok hur flertalet olika behandlingsprogram för män som begår 
våld i nära relationer har prövats, och nya behandlingsmetoder utvecklas kontinuerligt. 
Framgången och effektiviteten med olika behandlingar varierar. Det som genomgående visat 
sig är dock att de män som genomgår ett fullständigt program för behandling, avhåller sig 
längre från att bruka våld igen än de som avslutar det i förtid (a.a.:243). 

3.2.3 IDAP 
 
Eliasson (1997) skriver att det mest kända behandlingsprogrammet inom området är Domestic 
Abuse Intervention Project (DAIP). Detta program har ursprungligen använts i USA sedan 20 år 
tillbaka (a.a:.244). I Sverige kallas programmet Intergrated Domestic Abuse Program, IDAP.  
Pence & Paymar (1993) redovisar en närmare beskrivning av programmet. Författarna 
menar att programmet utformades med syfte att få män att upphöra att använda våld eller 
kontrollerande beteende mot kvinnor i nära relation (a.a:25).  Programmet innehåller 
övningar som präglas av att finna alternativa reaktioner och förhållningssätt till våld, makt 
och kontroll. Detta anses skapa möjligheter till en förändringsprocess hos mannen. Att 
mannen ska inse ansvaret för sina handlingar, samt stärkt säkerhet för den utsatta kvinnan är 
programmets utgångspunkter (a.a.).  
 
Målsättningar för programmet:  
 
●           Mannen ska se och förstå konsekvenserna av våldet, samt att ta ansvar 
             för sitt beteende. 
●           Mannen förväntas finna alternativa handlingsstrategier till våld och     
             kontrollerande beteende.                                     
●           Mannen lär sig se hur våldets konsekvenser påverkar tankar, känslor  
             och handlingar hos dem själva, kvinnan och eventuella barn. 
●           Mannen ska få en ökad kunskap om hur våldets orsaker förhåller sig  
             till kulturella och sociala sammanhang (a.a.:35). 
 
Metod: 
 
Metoden bygger på social inlärningsteori och har en kognitiv beteendeinriktning och präglas 
av en pedagogik med tydlig struktur. Programmet genomförs i grupp där männen lär sig 
identifiera olika beteendemönster som kan användas för makt och kontroll. 
Som pedagogiska verktyg används bl.a. videofilmer, handlingsplaner och formulär.  
Grupprogrammet löper över en tidsperiod av 27 veckor och är uppdelat i nio teman: icke-
våld, icke hotfullt beteende, respekt, stöd och tillit, ärlighet och ansvarstagande, sexuell 
respekt, partnerskap, ansvarsfullt föräldraskap samt förhandling och rättvisa (a.a:35).  
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Författarna beskriver vidare hur programmet föregås av en analys av det aktuella brottet, en 
utredning av mannens behov av stödåtgärder, samt en bedömning av i vilken utsträckning 
han är lämplig att medverka i programmet. Efter avslutat program påbörjas arbete med 
återfallsprevention. Där får mannen tillsammans med ansvarig personal möjligheter att hålla 
sina kunskaper från programmet aktuella. Mannen får även hjälp att planera inför alternativa 
handlingsstrategier om han märker tendenser till återfall i våld och kontrollerande beteende 
(a.a.:30). 
 
Programmet drivs av Kriminalvården, men vänder sig inte enbart till personer misstänkta för 
brott. Den som anser sig behöva förändra sitt våldsamma och/eller kontrollerande beteende 
och behöver professionell hjälp med detta har också möjlighet att medverka i programmet.  
 
Parallellt med programmet har utbildad personal, främst från brottsofferjouren, kontinuerlig 
kontakt med mannens partner. Syftet är att detta ska öka säkerheten för kvinnan och barnen, 
samt att verka som en rådgivande instans för kvinnan. Kontakten är naturligtvis beroende av 
kvinnans samtycke (Information från frivården, Karlstad 2006-03-13). 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH        
TIDIGARE FORSKNING 
 
I det här avsnittet redogörs för de teoretiska utgångspunkter, samt tidigare 
forskning som har jag har funnit relevant för detta studieområde. 

4.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
De teoretiska utgångspunkter jag valt att använda mig av är systemteori, teorier 
om psykosocialt förändringsarbete, teorier i social omsorg och socialpedagogik, 
stämplingsteori, samt kognitiv beteendeterapi. 

4.1.1 Systemteori 
 
Ronnby (1983:102) förklarar hur ordet ”system” kommer från grekiskan och betyder 
”placera tillsammans.” Begreppet system står enligt författaren för flera olika beståndsdelar 
som bildar en helhet. De olika delarna är ömsesidigt beroende av och påverkar varandra. 
Systemen kan förekomma på olika nivåer, dels inom individen själv och dels mellan två eller 
flera individer t e x en familj. Ett system kan även förekomma mellan individen och dennes 
omgivning i ett socialt sammanhang. Då systemet består av olika delar som verkar beroende 
av varandra, ger förändringar i någon av delarna också effekter och konsekvenser på andra 
delar. Detta kan även leda till konsekvenser på systemet som helhet (a.a.:103). 
 
En familj kan betraktas som ett system som ständigt genomgår förändringar. Uppstår 
problem eller konflikter hos någon av familjemedlemmarna påverkas därmed också övriga 
familjen på ett negativt sätt (a.a.:103). Sandell (1985) beskriver vidare hur systemen befinner 
sig i en ständig utveckling och förändring. Detta genom att den omgivande miljön skapar 
sammanhang och struktur, vilket gör att individen kontinuerligt påverkar och påverkas av sin 
miljö. Den enskilde individen ingår även i ett yttre system i förhållande till sin omgivning. 
Det innebär att olika faktorer i omgivningen påverkar både individens handlingsmöjligheter 
och levnadssituation (a.a.).  
 
Författaren anser vidare att systemteorin är möjlig att tillämpa inom alla förekommande 
former av socialt arbete. Han beskriver hur teorin anses användbar för att göra det möjligt 
att finna orsakssamband och förklaringar till ett problem både på individnivå och på 
samhällsnivå. Med kännedom om vilka orsakssamband som förekommer underlättas även 
möjligheten till förändring i det aktuella systemet. Detta innebär en större möjlighet att 
medvetet styra en förändring mot ett eftersträvansvärt mål, samt att nå en större balans i 
systemet som helhet (a.a.:102). 

4.1.2 Psykosocialt förändringsarbete – teorier om förändring 
 
Sandell (1985) har forskat kring psykosocialt förändringsarbete och orsaksfaktorer som anses 
verksamma för att åstadkomma bestående förändringar i enskilda individers levnadssituation. 
Han beskriver hur förändringsarbete syftar till att möjliggöra förändringar hos t e x den 
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enskilde individen, genom att denne själv ges möjlighet att påverka och aktivt medverka till 
en förändring. Författaren menar att det psykosociala förändringsarbetet kan inkludera både 
människors inre psykiska liv, såväl som deras yttre livssituation (a.a.:22). 
 
Bernler och Johnsson (1998) beskriver hur det psykosociala arbetet ofta innebär att 
socialarbetaren/hjälparbetaren tydliggör vilken slags förändring som är eftersträvansvärd, 
medan den enskilde individen tar ansvar för att utföra handlingen. Detta kan ur ett längre 
tidsperspektiv leda till att möjliggöra positiva förändringar i individens livssituation (a.a.:37). 
 
Olika faktorer anses i högre utsträckning kunna bidra till att åstadkomma förändringar enligt 
Sandell (1985). En betydelsefull aspekt anser han vara att möjliggöra för individen att 
använda sina inneboende resurser för att själv agera och ta ansvar för att förändra sin 
situation. Detta innebär att det krävs en tro på att förändring är möjlig, samt att det i det 
psykosociala arbetet bör finnas en övergripande målsättning att sträva efter just förändring 
(a.a.:398). 
 
Författaren tydliggör i sitt resonemang hur det förhållningssätt med vilket förändringsarbetet 
bedrivs är en viktig faktor för huruvida en förändringsprocess överhuvudtaget möjliggörs, 
och även för hur den utvecklas. Förändringsarbetet bör präglas av respekt, en ömsesidig 
dialog och ett grundläggande förtroende mellan den enskilde individen och hjälparbetaren. 
För hjälparbetaren innebär det att förmedla förtroende, stöd, uppmuntran och en tro på 
individens möjlighet att faktiskt genomföra och ta ansvar för förändringen. Därmed är 
relationen mellan hjälparbetaren och den enskilde också ett grundläggande verktyg i 
förändringsprocessen, och bör präglas av ett gemensamt arbete och strävan efter att nå målet 
(a.a.:400). 
 
Författaren påtalar vidare hur viktigt det är att vara medveten om att förändringsarbetet är en 
process som utvecklas över tid, vilket innebär att förändringar sällan åstadkoms under en 
kortare tidsperiod. Därmed kan det vara viktigt med, och ofta även krävas, kompletterande 
insatser som understödjer den påbörjade förändringsprocessen (a.a.:399). 
 
Den förändring som ska genomföras måste förankras i faktiska insatser, vilket innebär att 
arbetet i så hög utsträckning som möjligt bör bedrivas i likhet med de behov individen har. 
Det fokuserar på vikten av att förmedla insatser som samstämmer med de behov individen 
uttrycker för sin individuella situation, och vilka krävs för att nå förändring, enligt Sandell. 
 
På liknande sätt anser författaren att förändringsarbetet även bör bedrivas på flera nivåer.  
För att möjliggöra förändringar i individens situation krävs en helhetssyn och en kännedom 
om vilka orsaksfaktorer som bidrar till problemen. Det innebär att förändringsarbetet kan 
utföras på individnivå, på gruppnivå i t e x en familj, samt i individens förhållande till 
omgivningen. Insatser som begränsas till en eller några få nivåer är ofta otillräckliga för att 
åstadkomma förändringar som är hållbara över tid. Därmed är det av övergripande betydelse 
att ha ett systemteoretiskt perspektiv i arbetet med förändringsprocessen (a.a.: 400). 
 
För att åstadkomma bestående förändringar är således människosyn och helhetssyn 
grundläggande aspekter enligt Sandell. Att betrakta och bemöta individen som ett aktivt och 
ansvarstagande subjekt, med inneboende resurser och möjligheter att förändra sin situation 
anses främja, utveckla och möjliggöra förändring. Det är det även viktigt att identifiera 
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förekommande påverkansförhållanden mellan den enskilde individen och samhället 
(a.a.:400). 
 
En av de mest betydelsefulla faktorerna för att nå och befästa en varaktig förändring, anses 
vara att det psykosociala förändringsarbetet bidrar till att individen får en förändrad syn på 
sig själv och på sin situation. Detta innebär att nå en djupare förståelse för sin egen person, 
att kunna betrakta sig själv på ett nytt sätt, samt att få ökad medvetenhet för sina handlingar. 
Det innebär även att få hjälp med att tydliggöra sina egna personliga resurser, samt vilka 
alternativa handlingsmöjligheter som finns (a.a.: 402). 

4.1.3 Social omsorg och socialpedagogik 
 
Enligt Blomdahl Frej & Eriksson (1998) är social omsorg och socialpedagogik 
mellanmänskliga företeelser, där relationen mellan omsorgstagare och omsorgsgivare är det 
centrala och från vilket omsorgsarbetet utgår. Social omsorg består enligt författarna av att 
tillsammans med den enskilde individen försöka bevara, utveckla, förändra och skapa 
livsstrategier som gör det möjligt för individen att hantera sin vardagsverklighet. 
Social omsorg och socialpedagogiskt arbete har således sin grund i och är ett uttryck för 
omsorg mellan människor (a.a.). 
 
Swedner (1996) menar att det sociala förändringsarbetet och strävan mot en mer hållbar 
livssituation måste utgå från den enskilde individen själv. Socialpedagogens uppgift är att 
hjälpa individen att finna och utveckla de egna inneboende resurser som finns och göra 
honom/henne ansvarig för, och delaktig i förändringsarbetet. Att genom ett 
socialpedagogiskt arbete hjälpa individen att mobilisera de resurser som finns kan bidra till 
att han/hon finner möjligheter att skapa alternativa vägar till att hantera sin livssituation 
(a.a.). 
 
Eriksson, Markström (2001) beskriver hur socialpedagogiken kan användas som en 
frigörande pedagogik då den syftar till att just mobilisera mänskliga resurser. Den skapar 
även möjligheter att ge individen de verktyg som krävs för att åstadkomma en förändring av 
en svårhanterlig situation. Den socialpedagogiska intentionen är att skapa en 
handlingskompetens hos individen, för att han ska kunna hantera motsägelsefulla 
vardagssituationer. Det syftar även till att hjälpa den enskilde att inte enbart lokalisera 
motsättningar utan också möjligheter, samt att stödja individen på vägen till att utveckla 
konkreta och hållbara handlingsstrategier för den egna unika livssituationen.  
 
Författarna beskriver vidare hur det socialpedagogiska uppdraget bygger på att stödja, 
stimulera och mobilisera människors inneboende resurser, och därmed tillhandahålla en 
möjlighet till förändring. Författarna belyser vikten av att förmedla en tilltro till den enskildes 
förmåga och beskriver vidare hur kraftkällan och möjligheterna finns inom individen, och att 
med rätt stöd och hjälp ska han/hon kunna finna sina resurser för att skapa en hållbar 
livssituation. Socialpedagogen kan vara ett viktigt stöd i den processen. Men likaväl som 
socialpedagogen kan verka som ett stöd på vägen i förändringsarbetet så måste målet ändå 
vara att den som förmedlat hjälpen ska kunna släppa taget och låta individen själv ta ansvar 
för sin situation (a.a.). 
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4.1.4 Stämplingsteori 
 
Ronnby (1983) beskriver hur stämplingsteorin ingår som en del av sociologiska, 
socialpsykologiska eller psykologiska förklaringsmodeller. Teorin tar sällan sin utgångspunkt 
i förklaringar hos den enskilde individen och personliga egenskaper. Stämplingsteorin 
fokuserar istället på de processer som leder till att personer betraktas som avvikare, och med 
ett avvikande beteende (a.a.:kap 3.2). 
 
Författaren menar vidare hur stämpling kan betraktas som ett medel för att kontrollera att 
samhällets normer och regler efterföljs. Det innebär att människor förväntas följa de av 
samhället uppställda normerna. I annat fall kan detta ses som ett personligt misslyckande, 
och individen riskerar att stämplas som avvikare (a.a.). 
 
Stämplingsprocessen påbörjas ofta i individens närmaste omgivning. Den enskilde individen 
påverkas av de reaktioner han får på sitt beteende. Detta påverkar och utvecklar hans syn på 
sig själv, och det sätt han väljer att handla. Stämplingen kommer således att innebära att en 
person omvärderas till avvikare, där även hans handlingar och personliga egenskaper ses som 
avvikande (a.a.). 
 
Den stämplingsprocess som påbörjats fortskrider ofta genom att synen på individen 
förändras i allt mer negativ riktning. Av omgivningen bemöts individen i allt högre 
utsträckning med negativa förväntningar. Människor förhåller sig till personen som om han 
vore en avvikare. Detta kan leda till att detta synsätt även förankras hos individen själv, och 
att ett avvikande beteende börjar utvecklas. På så sätt skapas begränsningar i individens 
möjlighet att bete sig - vad allmänheten anser - normalt och han placeras i gruppen avvikare 
(a.a.). 
 
Stämplingsteorin utgår från att varje enskild individ strävar efter att få en så positiv bild av 
sig själv som möjligt. Det leder till att individen söker kontakt med dem i hans omgivning 
som värderar honom positivt. Det är också de människorna som kommer att ha störst 
påverkansmöjligheter på honom. Om individen betraktas som avvikande, kommer det 
således att kunna leda till att han söker sig till andra avvikargrupper för att få bekräftelse. 
Detta understödjer stämplingsprocessen och individens rykte som avvikare förstärks. 
Risken finns att individen i allt högre utsträckning tar avstånd från samhällets lagar och 
normer. Med anledning av detta kan då individen utsättas för kontroll och sanktioner från 
samhällets sida. Om den enskilde sedan kan leva efter samhällets normer kommer att bli en 
fråga om hans villkor, snarare än hans vilja (a.a.). 
 
Ju längre in i stämplingsprocessen den enskilde hamnar, ju svårare kommer det att bli att 
bryta den onda cirkeln. I ett senare skede kan individen medvetet börja förkasta normer och 
regler, som han ändå inte klarar att efterleva. Detta leder individen allt mer in i den påbörjade 
avvikarkarriären. Kontrollen från samhällets sida tenderar att öka än mer, vilket ytterligare 
kan förstärka effekten av pågående stämpling och skapa en svårare avvikarproblematik (a.a.). 
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4.1.5 KBT – kognitiv beteendeterapi 
 
Kåver (2006) beskriver hur kognitiv beteendeterapi, KBT, är en av de mest varierade 
terapimetoder som förekommer i behandlingssyfte. Terapimodellen är en komplex metod 
som grundar sig i flertalet olika teorier bl.a. kognitiv teori, inlärningsteori samt teorier kring 
mänskligt beteende. Det är en modell för psykoterapi som bygger på empiriskt utprövade 
tekniker och metoder och används för att behandla en mängd olika symptom, tillstånd och 
problemuttryck (a.a.). 
 
Den kognitiva beteendeterapins primära utgångspunkt är förenklat att låta individen pröva 
nya beteenden för att få nya erfarenheter. Syftet är att motivera den enskilde att pröva nya 
handlingsstrategier, för att på så sätt få nya erfarenheter för att kunna hantera olika 
situationer på ett bättre sätt än tidigare. Detta kan bl.a. ske genom metoder som rollspel, 
övningar, färdighetsträning och diskussioner (a.a.). 
 
Enligt Kåver bygger KBT på tekniker för att ifrågasätta individens personliga 
förhållningssätt, skapa möjligheter till nytänkande och nya insikter. Detta syftar till att skapa 
bättre fungerande förhållningssätt och nya handlingsstrategier (a.a:110). 
 
Författaren beskriver vidare hur KBT grundar sig på olika teorier om människans tankar, 
känslor, beteende och inlärning. Inlärningsteorin används inom KBT för att tydliggöra hur 
just inlärningen ofta legat till grund för hur en individs personlighet utvecklats och formats. 
Detta anses kunna ge förklaringar till skiftningar och uttryck i en människas personlighet, 
identitet, självuppfattning, reaktionsmönster, förhållningssätt och beteende. Det 
inlärningsteoretiska perspektivet fokuserar på människans förmåga att lära in, lära om och att 
anpassa sig till sin omvärld. Inlärningsteorin kan således användas för att ge psykologiska 
förklaringar på olika nivåer i en individs personlighet, såväl som för att lära in nya 
förhållningssätt och beteendemönster (a.a:51). 
 
KBT vilar även på kognitiva teoretiska grunder, vilket innebär fokus på individens känslor 
upplevelser, tankar samt på människans unika sätt att tolka och bearbeta upplevda känslor 
och intryck. Den kognitiva beteendeterapin uppmärksammar hur människans kognition d v s 
tanke- och känsloliv står i nära anknytning till hans/hennes beteende och handlingsmönster i 
en ömsesidig påverkansprocess. På detta sätt används KBT för att utforska individuella 
tolkningsmönster, sätt att bearbeta information och upplevelser samt reaktionsmönster 
(a.a:93). 
 
Även människans konkreta känsloliv har en framträdande roll i KBT, där ett av målen med 
terapin är att lära individen att hantera sina känslor, vilket anses vara ett steg på väg för att 
också förändra dysfunktionella beteendemönster. Detta grundar sig i teorier om hur känslor 
har nära anknytning till tankar och beteenden (a.a:110). 
 
I KBT ses således beteendeändring som det primära målet, vilket vidare anses bidra till 
förändringar på inre psykologiska processer. Den allmänna uppfattningen är att om 
individen lyckas ändra sitt beteende så kommer det att ske positiva förändringar även i 
tankesätt och känsloliv. Författaren beskriver terapimodellen som pedagogisk och förankrad 
i en respektfull, jämlik och positiv människosyn. KBT grundar sig vidare i insikten att 
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förändring är möjlig att åstadkomma genom inlärning, och att alla människor kan lära sig att 
skapa ett bra liv samt att lära sig hantera komplexa tankar och känslor. Fokus i KBT ligger 
således på problemlösning i nutid, snarare än reflektion kring problem tidigare i livet (a.a:11). 

4.2 Tidigare forskning 
 

Att det förekommer kunskapsluckor kring området våld i nära relationer visar sig inte minst i 
bristen på forskning. Få utvärderingar har genomförts av effekterna av de olika program för 
behandling och påverkan som bedrivs i kriminalvårdens regi. Från flera håll uttrycks därmed 
ett behov av studier och forskning kring konsekvenserna av att medverka i 
behandlingsprogram.  I det här avsnittet redovisas aktuell forskning inom området och 
närliggande områden, vilken anses ha relevant anknytning till studieområdet. 

4.2.1 Forskning om socialpsykologiska orsaksfaktorer 
 
Övervägande delen av den forskning som finns tillgänglig syftar till att undersöka vilka 
bakomliggande orsaker som kan förklara mäns våld mot kvinnor. Att ha kunskap om vilka 
faktorer som ligger bakom ett våldsamt eller kontrollerande beteende kan vara betydelsefullt. 
Att ha en kunskap om orsaker till våld kan öka möjligheten att förstå hur dessa faktorer kan 
påverkas, förändras och åtgärdas. 
 
En studie har utförts med syfte att kartlägga förekommande orsaksfaktorer i samband med 
mäns våld mot kvinnor (Nilsson, 2002). Även om det inte finns några enkla och entydiga 
förklaringar till mäns våld mot kvinnor i nära relationer visar forskning om orsaker till 
våldsproblematik hos män, på vissa utmärkande faktorer. Nilsson anser att det dels är det 
möjligt att hänvisa till en samhällelig och strukturell förklaring. Hon beskriver hur det 
historiskt och socialt har funnits en manlig dominans över kvinnor, vilket har skapat ett 
samhälle som präglas av både brister i jämställdheten och en ojämn maktfördelning mellan 
könen. Det finns även ett individuellt perspektiv där olika socialpsykologiska och 
psykologiska faktorer hos individen kan leda till utvecklingen av ett våldsamt eller 
kontrollerande beteende. För att nå den mest hållbara förklaringen till mäns våld mot 
kvinnor behöver man ha bägge dessa perspektiv i fokus, menar Nilsson. Orsaken till 
våldsproblematik kan således ligga i en kombination av samhällsfaktorer såväl som 
personliga faktorer hos individen. Exempel på detta kan vara svårigheter med att hantera 
konflikter, drogmissbruk, olika svårigheter i den egna livssituationen eller psykisk sjukdom 
(a.a.). 
 
Den studie som genomförts visar på vissa sociala orsaksfaktorer i samband med våldsbrott 
mot kvinnor. Resultatet visade att en hög andel av gärningsmännen tidigare hade lagförts för 
brott. Arbetslösheten bland gärningsmännen var högre än hos befolkningen generellt, vilket 
tyder på att det finns en hög andel socialt marginaliserade personer bland dem som begått 
våldsbrott. Studien visar även att utlandsfödda är överrepresenterade bland gärningsmännen, 
likaså förekommer även en högre andel lågutbildade bland gärningsmännen (a.a.). 
 
SARA – bedömning av risk för framtida partnervåld är en manual som är sammanställd av 
Kropp, Hart, Webster och Eaves (2002). Den utgår från forskning på området och används 
för bedömning av i vilken utsträckning mannen löper risk för att begå framtida partnervåld. 
Manualen används av personal inom bl.a. frivården i arbetet med män med 
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våldsproblematik. SARA bygger på forskning som visat på olika faktorer som anses öka 
risken att begå våldsbrott mot en kvinna i nära relation. Den forskning som manualen utgår 
från visar att personer som tidigare använt våld ofta är benägna att göra det igen. Brister i 
den egna förmågan att kommunicera med sin partner utgör ännu en faktor som anses öka 
risken för våld i nära relation. Den forskning som ligger till grund för manualen visar vidare 
att det finns en betydande koppling mellan att ha blivit utsatt för övergrepp som 
barn/ungdom och att utveckla ett kriminellt beteende som vuxen. Personer som under 
uppväxten blivit vittne till våld i familjen, eller själv blivit utsatt löper en förhöjd risk att själv 
utveckla ett våldsamt beteende. Forskare på området hävdar att detta är en av de tyngsta 
riskfaktorerna beträffande våld i nära relationer. Även missbruk av alkohol och droger är 
starkt relaterat till kriminalitet, enligt forskning. Studier visar att personer som gjort sig 
skyldig till våld mot sin partner i högre utsträckning har en missbruksproblematik än 
kriminella som inte brukat våld inom familjen. Ett pågående missbruk anses även öka risken 
för återfall i partnervåld. Missbruksproblem anses vara en av de tyngre riskfaktorerna för 
våld i nära relationer enligt forskning. Svårigheter i den egna livssituationen såsom 
arbetslöshet och ekonomiska svårigheter utgör även det en riskfaktor. En allvarlig 
krissituation i en persons liv utgör en förhöjd risk att utveckla ett våldsamt beteende. Psykisk 
sjukdom och personlighetsstörningar förekommer också bland män med våldsproblematik 
(a.a.). 

4.2.2 Utvärdering och forskning kring behandlingsprogram 
 
Då behandlingsprogram för att minska eller reducera mäns våld mot kvinnor är en relativt ny 
företeelse i Sverige är bristen på forskning och utvärdering kring effekterna och 
konsekvenserna av att medverka påtaglig. I USA och England har dock programverksamhet 
en mer fast förankring i samhället som ett alternativ till traditionell straffpåföljd. Detta 
innebär att där också finns en högre utsträckning av utvärderingsresultat rapporterade. 
 
En studie har genomförts över två behandlingsprogram för våldsamma män som bedrivs i 
England. (Dobash, Dobash et al.1999) Båda programmen utgick från en kognitiv modell för 
beteendeinlärning, och fokuserade på männens eget ansvar för sina handlingar, hans 
våldsamma, kontrollerande beteende och behovet av att ändra sitt beteende. Männen som 
ingick i experimentgrupperna hade samtliga påbörjat behandlingen efter att ha blivit dömd 
för våld mot sin kvinnliga partner. Programmen genomfördes i grupp och pågick under en 
period av 27 veckor. Studien genomfördes genom att jämföra effekterna mellan den grupp 
män som dömdes och genomgick behandlingsprogram med en grupp män som dömdes till 
att enbart avtjäna fängelsestraff. Syftet var att undersöka om behandlingsprogram är mer 
effektivt för att reducera våldsbeteende hos män och öka tryggheten för kvinnorna än 
traditionella straffpåföljder såsom fängelse. 
 
Studien genomfördes genom att under en uppföljningsperiod av tolv månader efter avslutad 
behandling eller avtjänat straff mäta förekomsten av eventuellt återfall i nytt våld eller 
tendenser till våldsamt beteende hos mannen. Resultatet mättes dels genom förekomsten av 
eventuella nya anmälningar om våld. Genom kvalitativa intervjuer med både de berörda 
männen och deras partner redogjordes för återfall i våld eller upplevelsen av en minskning av 
våldsamt eller kontrollerande beteende. Detta följdes senare upp av en kvantitativ mätning.  
Resultatet av den studie Dobash & Dobash m.fl. genomförde, visade att under 
uppföljningsperioden var det 7 % av männen som återigen anhölls för att ha brukat våld mot 
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sin partner ur behandlingsgruppen, i jämförelse med 10 % ur den andra gruppen som inte 
medverkat i behandling. Studien visade vidare att straffpåföljd som innebar enbart fängelse 
hade vissa, men kortvariga effekter på minskad förekomst av våldsamt beteende. Efter tolv 
månader hade de straffade männen i 34 % av fallen inte återfallit i våldsamt beteende, medan 
66 % av männen som genomgått behandling inte hade återgått till våldsamt beteende.  
Studien visade således att i jämförelse med mer traditionella straffpåföljder kan 
behandlingsprogram leda till ett mer positivt och långsiktigt resultat för att minska eller helt 
reducera risken för återfall i våldsamt beteende. 
 
I USA har en utvärdering genomförts med syfte att undersöka om medverkan i 
behandlingsprogram leder till positiva resultat, och framförallt på vilket sätt männen faktiskt 
undviker att återfalla till våldsamt beteende (Gondolf, 2000). Fyra amerikanska väletablerade 
behandlingsprogram fungerade som underlag för studien. Samtliga program utgick från en 
kognitiv modell, där fokus låg på att tydliggöra mannens ansvar för sina handlingar, 
konsekvenserna av våld, samt tekniker för konflikthantering och metoder för att undvika 
våldsamt beteende. Undersökningen genomfördes under en tidsperiod av 15 månader, där 
männen och deras partner var tredje månad intervjuades om parets sociala situation, deras 
relation, samt mannens beteende gentemot kvinnan under den senaste tiden. Männen 
tillfrågades även på vilket sätt de undvikit att återfalla i våldsamt beteende under den senaste 
tremånadersperioden, vilket följdes upp med kvinnans redogörelse för att verifiera mannens 
utsagor. 
 
Resultatet av studien visade att den oftast förekommande metoden för att undvika konflikter 
och bruk av våld var att ta en s.k ”time-out”, enligt uppgifter från männen. Att ta en time-
out innebär att avlägsna sig från situationen tills den egna ilskan dämpats. Männen uppgav 
att de oftast försökte undvika en konfliktfylld situation genom att i högre utsträckning tänka 
efter innan handling, samt att försöka avlägsna sig ifrån en problematisk situation för att 
undvika våldsamt beteende. Den näst mest använda metoden för konflikthantering var att 
använda sig av inlärda tekniker för att diskutera med sin partner, och därmed nå en lösning 
på aktuella problem. En mindre andel av männen uppgav att de använde sig av positivt 
självresonemang i problematiska situationer. Få av männen uppgav att de inte gjorde något 
alls för att undvika våldsamt beteende. 
 
Uppgifter från männens partner bekräftar att männen i flera fall genomgått förändring efter 
medverkan i behandlingsprogram. 50 % av kvinnorna uppgav att deras partner förändrats på 
ett positivt sätt.  Av dem uppgav 17 % att det skett mycket positiva förändringar, och 14 % 
uppgav att de noterat någon form av förändring. 30 % uppgav att det inte skett någon form 
av förändringar hos deras partner. Studien visade sammanfattningsvis att männen i hög 
utsträckning använde sig av de metoder för att undvika våldsamt beteende som lärts in under 
medverkan i behandlingsprogrammet. Dock uppmärksammades färre förändringar i 
männens attityder gentemot kvinnor ur ett könsrollsperspektiv. Forskarna riktar viss kritik 
mot de kognitivt inriktade programmen. De pekar på bristen med att fokus enbart förläggs 
till att lära in nya beteenden för problemlösning och konflikthantering, utan att samtidigt 
åstadkomma övergripande förändringar i individens personliga förhållningssätt, eller i deras 
levnadssituation. Forskarna menar att kognitiva modeller kan ge goda resultat i många fall, 
men där en mer individuellt terapiinriktad modell i högre utsträckning skulle kunna 
möjliggöra förändringar i bakomliggande orsaker till förekommande problem (a.a.). 



 

 22 

4.2.3 Forskning om självhjälpsgrupper 
 
Ett flertal självhjälpsgrupper som formats med utgångspunkt på varierande områden har 
studerats i Sverige (Karlsson, 2002:185). Resultatet av forskningen kom att bl.a. tydliggöra 
vilken funktion gruppen fyller för dess medlemmar. Den studie Karlsson genomfört visar 
hur självhjälpsgrupper fyller en viktig funktion för gemensam förståelse och ömsesidigt stöd 
mellan medlemmarna. Intervjupersonerna som deltar i studien beskriver den positiva 
upplevelsen av att träffa andra i samma situation. Detta bidrar till att även öka förståelsen för 
den egna situationen. Grupperna syftar vidare till att öka förståelsen för det egna specifika 
problemet. Deltagarna kan gemensamt försöka bilda en större förståelse, och finna sätt att 
tala om och bearbeta sina problem. I detta skapas ofta även sätt för medlemmarna i gruppen 
att finna former för att förhålla sig till sitt problem inför allmänheten. Självhjälpsgruppen kan 
vidare leda till ett nytt synsätt på aktuella problem och hur de ska lösas, till skillnad från 
metoder som förespråkas av samhället och professionella (a.a.). 
 
Att delta i en grupp som är formad utifrån det egna upplevda problemen, kan hos individen 
även bidra till en känsla av ökad kontroll över sin levnadssituation enligt Karlsson. Studien 
visar vidare hur många självhjälpsgrupper har, eller uttrycker en önskan om att ha 
professionell hjälp i gruppen. Det främsta syftet med professionella inslag uppgavs vara att 
tillföra gruppen ökad kunskap och en känsla av trygghet (a.a.:186). 
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5. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
I detta avsnitt redovisas vilket tillvägagångssätt som jag använt i utformandet av denna 
studie. Inledningsvis reflekteras kring vissa etiska ställningstaganden för att bedriva 
forskning. Detta följs av en presentation av aktuell forskningsansats, samt en 
metodmotivering. Detta följs av en presentation av urvalsgruppen, samt beskrivning av 
tillvägagångssättet vid databearbetning och analys. 

5.1  Etiska ställningstaganden 
 
Enligt gällande lagstiftning är det viktigt att all den forskning som bedrivs håller hög kvalité. 
Detta innebär att hänsyn alltid måste tas till den enskilde individens integritet. Individen som 
medverkar i forskning måste i så hög grad som möjligt skyddas mot att risken att utsättas för 
fysiska, psykiska eller integritetsmässiga skador. Av den anledningen är det viktigt att det sker 
en avvägning mellan eventuella risker för individen, i förhållande till den kunskap som en 
viss forskning kan ge (www.forskningsetikprovning.se/bakgrund). 
 
Enligt forskningsetiska principer föreskrivs att all forskning skall uppfylla fyra grundläggande 
krav. Informationskravet innebär att de deltagare som ingår i studien skall informeras om 
studiens syfte, samt att den egna medverkan är frivillig, samt om möjligheten att när som 
helst kunna avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att varje person som ska delta i 
studien måste ha givit sitt samtycke till detta. Konfidentialitetskravet innebär att 
personuppgifter och övriga uppgifter med anknytning till studien skall hanteras varsamt. 
Under hela forskningsprocessen skall anonymiteten hos de medverkande upprätthållas. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter från studien endast får användas för 
forskningsändamål (a.a.). 
   
För att nå den goda kvalitet på den forskning som bedrivs är det viktigt att kunna vägledas 
av etiska riktlinjer. Men jag anser att det även är viktigt att man i forskningsprocessen har en 
fortlöpande medvetenhet om det egna förhållningssättet och personlig människosyn. Att 
forska innebär alltid ett ansvar. När enskilda individer utelämnar sig själva för att medverka i 
forskning är sannolikt gränsen mellan en god etiskt utförd forskning, och risken för intrång i 
den enskilde individens integritet lättforcerad. Därför bör alltid alla former av forskning 
präglas av respekt för människovärdet, och utföras med målet att alltid bemöta individen 
med hänsyn och ansvarstagande. 
 
En redogörelse för urval och genomförande kommer senare. Intervjuerna genomfördes 
emellertid med fem män som ingick i ett program för män som utövat våld i nära relationer. 
Enligt gällande lagstiftning har jag gjort följande etiska överväganden. Samtliga intervjuer i 
denna studie har utförts utan efterfrågan på personuppgifter, individens bakgrund, sociala 
status eller eventuella uppgifter från brottsregister, vilket jag anser stärker 
anonymitetsaspekten. Jag har vidare valt att inte söka information som kan upplevas som 
känslig eller riskera att väcka svårhanterade känslor hos den enskilda individen. Detta är ett 
ställningsstagande som gjorts med personens bästa för ögonen, samt där jag ansvarar för att 
inte bedriva forskning jag saknar relevanta kunskaper för. Det material som de kvalitativa 
intervjuerna givit har konsekvent avidentifierats och hanterats varsamt under 
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studieprocessen, för att uppfylla kravet på konfidentialitet. Berörda informanter har 
informerats om syftet med studien, samt hur och vart den kommer att offentliggöras, i 
enlighet med informationskravet. Denna information har skett muntligt inför varje 
intervjutillfälle. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att samtliga personer som medverkat i 
denna studie, efter information om studiens syfte och offentliggörande, medgivit till 
deltagande. Genom detta anser jag att denna studie har genomförts i enlighet med gällande 
regler för forskningsetik, samt med en fortlöpande respekt inför de individer som medverkat 
i studien.  
 
Under studiens genomförande kom jag att ställas inför ytterligare etiska överväganden då 
kontakten med informanterna förmedlades genom personal inom frivården, som därmed 
skulle komma att ha kännedom om vilka informanter som medverkat. Bedömningen gjordes 
att fördelarna med detta tillvägagångssätt övervägde nackdelen med bristen på 
informanternas fullständiga anonymitet. Dels gjorde jag bedömningen att det fanns fördelar 
genom att anonymitetsaspekten stärktes ytterligare mellan informanterna och mig, då inga 
inledande kontakter behövde tas där eventuella personuppgifter skulle behöva bli kända. 
Detta innebar att vi enbart presenterades med förnamn inför intervjutillfället, vilket syftade 
till att vi var fullständigt anonyma inför varandra. Detta kan ha påverkat informanternas vilja 
att medverka på ett positivt sätt, samt även sannolikt minskat eventuella betänkligheter med 
att utelämna sig själv i ett samtal under intervjutillfället. 
 
Även vid redovisningen av temat ”social situation” i studiens resultat har jag av etiska skäl 
valt att inte redovisa några citat, detta för att undvika risken att utelämna enskilda individer. 
Bedömningen gjordes även med syftet att upprätthålla fullständig anonymitet, då möjligheten 
finns att vissa citat kan knytas till enskilda individer.  

5.2 Kvalitativ metod 
 
Holme & Solvang (1997) uppger att i den kvalitativa metoden till skillnad från den 
kvantitativa är det inte brukligt, eller ens möjligt att omvandla informationen till siffror. 
Kvalitativa studier syftar snarare till att skapa en beskrivning över studieområdet, samt att nå 
en ökad förståelse (a.a.:78).  
 
Den kvalitativa metoden kan bidra till att upptäcka företeelser och innebörder hos ett 
fenomen, enligt Starrin & Svensson (1994). Det kan även visa på nyanser och variationer i 
dessa. Den kvalitativa forskningsmetoden kan ses som en hjälp att ”identifiera ännu okända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder” (a.a.:21).   
 
Författarna beskriver vidare hur det kvalitativa ofta relateras till abstrakta begrepp som 
egenskaper, värden, motiv innebörder och avsikter. I mänskliga upplevelser finns egenskaper 
eller innebörder som inte går att mätas eller uppskattas i kvantitet. Det kvalitativa 
kännetecknas således av det som är möjligt att uppleva, men som inte ges möjlighet att mäta 
eller ange i mängd (a.a.).  
 
Då mitt syfte var att undersöka enskilda individers upplevelser valde jag att genomföra 
studien i enlighet med den kvalitativa metoden. Min intention med att använda den 
kvalitativa metoden var att nå de mer abstrakta företeelser och innebörder som personliga 
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upplevelser faktiskt utgör. På så sätt har den kvalitativa metoden också utgjort den hjälp att 
öka förståelsen för mitt studieområde som Holme & Solvang (1997) beskriver. 

5.2.1 Hermeneutik 
 
Starrin & Svensson (1994) uppger att målet med den hermeneutiska forskningen innebär att 
förstå mänskliga handlingar och företeelser sedda som olika delar som bildar en helhet, vilka 
står i relation till omgivningen. Kunskapen kan bidra till att ge större förståelse för 
människors upplevelser, enligt författarna (a.a.:77). I enlighet med författarnas beskrivning 
anser jag att den hermeneutiska forskningsansatsen kunnat verka som inspirationskälla i min 
studieprocess, med anledning av mitt syfte att nå en ökad förståelse för unika upplevelser.  
 
Andersén (1998) menar att tolkningen inom den hermeneutiska forskningsansatsen bygger 
på att försöka förstå den enskildes livsvärld, vilket görs genom dennes egna utsagor, 
berättelser och upplevelser. Detta görs i en dialog mellan forskaren och den utforskade. För 
en vidare tolkning använder sedan forskaren sin egen förförståelse, tidigare erfarenheter och 
kunskaper för att öka förståelsen för ett fenomen. På detta sätt kan tolkningen utvidgas och 
göras mer innehållsrik och därmed bidra till ytterligare förståelse för sammanhanget 
(a.a.:193). På liknande sätt har jag syftat till att kontinuerligt använda en växelverkan mellan 
förförståelse och tolkning i samband med inhämtandet av primärdata, samt i analysen av det 
empiriska materialet, detta med intentionen att nå en utökad förståelse för området.  
 
Hermeneutiken har några grundläggande förutsättningar som beskrivs av Starrin & Svensson 
(1994). Förståelsen av ett fenomen visar sig alltid i ett visst sammanhang, enligt författarna. 
Tolkningen eller förståelsen är delar av helheten som bägge är beroende av varandra, det 
innebär att det måste finnas en förståelse för de enskilda delarna för att också kunna förstå 
helheten. Varje förståelse inom hermeneutiken förutsätter en tidigare förförståelse som kan 
bestå av såväl teoretiska kunskaper, som av tidigare erfarenheter. Dessa tidigare erfarenheter 
skapar en referensram från vilket forskaren kan betrakta fenomenet (a.a.:59). Mina tidigare 
kunskaper och erfarenheter från studieområdets olika delar har således använts som ett 
verktyg för att forma den helhetssyn och förståelse för studieområdet som utgjort grunden 
för det resultat som redovisats i denna studie. Detta har möjliggjorts genom att i så hög 
utsträckning som möjligt tangera det hermeneutiska förfaringssättet i min studieprocess. 

5.3 Metodmotivering  
 
Denna studie har präglats av en kvalitativ forskningsansats då syftet var att få enskilda 
individers upplevelser och personliga utsagor runt ett ämne. Att bedriva studien utifrån en 
kvantitativ forskningsansats var inte aktuellt, då subjektiva upplevelser inte är möjliga att 
mäta i kvantitet.  
 
Den hermeneutiska ansatsen bedömdes vara användbar för studien med anledning av att det 
är just subjektiva upplevelser som granskas. I enlighet med ett hermeneutiskt förfaringssätt 
har min förförståelse i hög utsträckning verkat som en central del för tolkning och 
möjligheten att skapa ökad förståelse. På så sätt har mina tidigare kunskaper på området 
spelat en betydelsefull roll. Detta genom att göra det möjligt att placera enskilda individers 
berättelser i ett större sammanhang och därmed nå en större förståelse för det område som 
undersökts. 
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5.4 Undersökningsgrupp och urval 
 
Urvalet av undersökningsgrupp formades utifrån den kontakt med frivården som utgjort 
utgångspunkten och möjliggörandet för studien. Då studien syftade till att undersöka 
enskilda personers erfarenheter av att delta i IDAP- programmet begränsades urvalet. 
De informanter som kom att bli aktuella var män som tidigare medverkat och fullständigt 
genomgått det aktuella programmet, eller män som var under pågående medverkan. Om 
informantens deltagande i programmet fortfarande pågick var kravet att större delen av 
programmet skulle ha genomförts vid tidpunkten för intervjutillfället.   
Personal inom frivården informerade personer som bedömdes vara aktuella, om studien och 
dess syfte, och gjorde samtidigt en förfrågan om viljan att medverka. Undersökningsgruppen 
kom efter förfrågan inledningsvis att bestå av fyra män som ställde sig positiva till att 
medverka vid en intervju inför den aktuella studien. Senare tillkom ännu en man som 
uttryckte önskan om att delta vid en intervju. 

5.5 Datainsamling 
 
För att skapa en god utgångspunkt för vidare studier på området har fakta och information 
hämtats från litteratur med varierande anknytning till ämnet. Detta har bidragit till en god 
förförståelse och en vägledning för ytterligare insamling av material med närmare relevans 
för den aktuella studien. 
 
Sekundärdata har hämtats från litteratur som bedömts ha relevans för studien, material som 
införskaffats i samband med studiebesök i frivårdens verksamhet, samt material från 
internet. Andra forskares material och använda källor har kontinuerligt verkat som en 
vägvisning för att finna litteratur som varit relevant för ämnet.   
 
Primärdata har utgjorts av det material som de kvalitativa intervjuerna genererade. För att få 
tillgång till informanter etablerades kontakt med personal på frivården som ställde sig 
positiva till studiens utförande. Patel & Davidsson (1996) beskriver hur intervjuer med låg 
grad av standardisering och strukturering ger större utrymme vid frågetillfället. Vid liknande 
intervjuer är det möjligt att enbart föra intervjun runt vissa bestämda frågeområden, detta för 
att underlätta möjligheten att i intervjusituationen i högre utsträckning prata fritt runt de 
olika områdena (a.a.:65). Inför intervjuerna i denna studie arbetades en intervjuguide fram, 
där frågorna formulerades som öppna och halvstrukturerade. (bilaga 2.) Intentionen var att 
informanterna skulle ges möjlighet att fritt redogöra för sina upplevelser och tankar utan att 
påverkas i allt för hög utsträckning.  Intervjuerna genomfördes i en lokal som ställts till 
förfogande av frivården. Intervjuernas längd varierade mellan att pågå mellan 50 min. och 90 
min., beroende på när samtalet upplevdes ha givit en viss mättnad på information, samt att 
samtliga frågeområden blivit behandlade på ett tillfredsställande sätt. Samtalet i 
intervjusituationen spelades in med bandspelare efter medgivande från berörda informanter. 
Detta gjordes med syftet att inte förbise viktig information i informanternas utsagor, samt 
för att kunna medverka i samtalet på ett konstruktivt sätt. I vissa fall utfördes 
kompletterande anteckningar i samband med den pågående intervjun. 
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5.6 Bearbetning och analys 
 
Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna som utförts i denna studie resulterade i ett 
relativt omfattande material, vilket skrevs ut för hand inför kommande bearbetning.  
I bearbetningen av det empiriska materialet användes en förenklad metod inspirerad av  
grundad teori, vilken beskrivs av Guvå & Hylander (2003). 
 
Texterna lästes igenom upprepade gånger för att bilda en första uppfattning om 
förekommande mönster, teman och eventuella likheter och skillnader i utsagor. Utifrån detta 
tydliggjordes vanligt förekommande indikatorer i textmaterialet, vilket markerades och 
sorterades under specifika kategorier. Genom detta förfaringssätt formades slutligen vissa 
centrala teman som kom att utgöra grunden för den kommande redovisningen av studiens 
resultat. Citat från informanternas redogörelser under intervjun valdes ut för att ytterligare 
belysa de olika temaområdena. 

5.7 Validitet och reliabilitet 
 
Patel & Davidsson (1994) uppmärksammar att det vid genomförandet av en studie är av vikt 
att veta att man verkligen undersöker det man avser att undersöka, d v s att ha en god 
validitet. Vidare måste man veta att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt d v s 
att ha en god reliabilitet (a.a.). Vid kvalitativa studier med intervjuer som främsta instrument, 
är studiens tillförlitlighet i hög utsträckning beroende av intervjuarens förmåga. Varje person 
har sitt eget unika sätt att uppfatta och bedöma information, detta kan även i viss 
utsträckning påverka resultatet. Det innebär att reliabiliteten kan vara beroende av 
intervjupersonen förmåga. En metod för att stärka reliabiliteten vid kvalitativa intervjuer är 
att göra ljudinspelningar. På så sätt registreras det som sägs, och det är möjligt att återgå till 
det som spelats in för att kontrollera att man uppfattat det som sagts riktigt. Ett annat sätt att 
nå en god reliabilitet är att använda sig av standardiserade intervjuer (a.a.). 
 
Under genomförandet av de kvalitativa intervjuerna i denna studie har ljudbandspelare 
använts, med syfte att stärka reliabiliteten. Den intervjuguide som varit aktuell i denna studie 
har använts vid samtliga intervjuer, vilket även syftat till att nå en god reliabilitet. Att min 
förmåga att genomföra kvalitativa intervjuer kan ha påverkat reliabiliteten och resultatet bör 
även uppmärksammas då frågan om graden av reliabilitet diskuteras. 
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6. RESULTAT 

 
I följande avsnitt presenteras resultatet av det empiriska material som de genomförda 
intervjuerna gav. Resultatredovisningen inleds med en kortfattad beskrivning av 
undersökningsgruppen. Därefter följer en redogörelse över de olika teman som framkom 
under bearbetning och analys av det empiriska materialet. Dessa tydliggörs genom utvalda 
citat. 

6.1 Presentation av undersökningsgruppen 
 
Den fullständiga undersökningsgruppen kom att bestå av fem informanter. Några av 
informanterna hade tidigare genomfört ett fullständigt program, någon befann sig i 
slutskedet av sin medverkan i programmet, medan några hade en tid kvar att delta. Ingen av 
de informanter som ingick i undersökningsgruppen medverkade i programmet på frivillig 
basis. Det innebär att deras deltagande i programmet föregicks av någon form av 
straffpåföljd, i några fall kunde ett deltagande i programmet även verka som ett alternativ för 
att minska risken för en eventuell straffpåföljd. 

6.2 Presentation av teman 
 
Det empiriska materialet har resulterat i följande teman: 
1. Erfarenheter av programmet 
2. Programgruppen 
3. Förändringar i tankemönster 
4. Förändringar i handling 
5. Social situation 
6. Förändringar i social situation 
7. Tankar om fängelsestraff 
8. Upplevelsen av stöd och hjälp 

6.2.1 Erfarenheter av programmet 
 
Det insamlade materialet visar en tydligt samstämmig syn på hur informanterna upplever 
IDAP- programmet som helhet, samt sin egen medverkan i programmet. Samtliga 
informanter uttryckte att de finner programmet mycket positivt och ansåg att det är ett bra 
alternativ: 
 
”Det är suveränt… jag vill gärna uppmana folk att gå. Man får vad man vill ha… sitta och 
prata...lyssna… och få råd. Folk skulle gå...ja det är suveränt..” 
 
”Det har varit bra...bättre än jag trodde, lite jobbigt att sitta och prata om saker man gjort, alla orkar inte 
det, men man lär sig... man lär sig tänka om” 
 
”Det är väldigt bra...man får lära sig att hantera olika situationer, hur man kan bete sig, vad man kan 
tänka på...ja det är kanon...” 
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”Men det är helt klart bra det här… det känns bra för mig, så nu har man verkligen fått fokusera på sitt 
eget. Mitt ansvar.” 
 
”Så jag tycker det här är jättebra, alltså det är otroligt bra... ja även NN och NN  
(programledarna) som då är våra föreläsare, dom är ju också väldigt bra..” 
 
”Det här är det bästa som hänt… men det har varit lite kort bara 2 timmar. Men dom tar sig tid, tar sig 
tid alltså... Jag kan inte komma på något negativt alls, skulle kunna gå ett år till...” 
 
”Det är vettigt att det finns, för det är ju... man får ju tänka på ett annat sätt...” 
 
Flera av informanterna uttryckte att de hade behövt komma i kontakt med något liknande 
tidigare: 
 
”Det är nåt sånt här jag letat efter...det här är ju nåt liksom...varför visste jag inte om det här? ” 
 
”Det känns bra att det blev det här. Jag menar det här skulle jag ha kunnat  gått utan att ha blivit dömd 
till det...för det hade inte spelat någon roll..” 
 
”...Skulle ha behövt det här tidigare..” 
 
På frågan om vad som är mindre bra med programmet eller av att delta kunde ingen av 
informanterna redogöra för några större negativa aspekter: 
 
”Nackdelen är att om du missar en gång, så får du göra om allt från början. Stenhårt !...Du kan ha feber, 
vad som helst, det är bäst att komma hit... du måste komma annars får du ta igen det du missat, så det är 
väl det som är nackdelen...men det är ändå det enda jag kan komma på..” 
 
”Nej, jag kan inte komma på något direkt negativt...man blir stöttad här, man får ju liksom inte skit för 
att man tycker saker, eller har gjort...  jag sitter ju inte här och får skit för saker och ting som jag har gjort, 
utan det blir ju lite mer stöttning så här...så jag kan inte komma på något som är negativt överhuvudtaget..” 
 
Sammanfattning: 
 
Det empiriska materialet präglas av en allmänt positiv attityd till IDAP – programmet. 
Materialet vittnar om hur deltagande i programmet ses som ett bra alternativ, där flera av 
informanterna beskrev hur de nu märkt att de skulle ha behövt någon liknande form av hjälp 
tidigare. Flera uttryckte att de inte haft någon kännedom om att liknande program finns, och 
menade att program som IDAP skulle vara mer allmänt känt och finnas tillgängligt både för 
män och för kvinnor. Just problemet med att program som IDAP inte är mer känt 
återkommer vid flera tillfällen i materialet. Flera av informanterna anser att allmänheten 
borde få bättre kännedom om IDAP eller liknande möjligheter till hjälp och stöd, och menar 
att det skulle öka förståelsen för problemet och verka i förebyggande syfte.  
 



 

 30 

6.2.2 Programgruppen 
 
I materialet framkom positiva aspekter med att programmet genomförts i grupp. 
Möjligheten att ta del av andras erfarenheter, att dela med sig av egna upplevelser och 
erfarenheter till andra, samt att uppmärksamma att det finns fler i liknande situation är 
centralt. 
 
”Gruppen är bra, man blir som kompisar...de i gruppen säger själva att det är annorlunda nu, att de tänker 
annorlunda. Gruppen gör att man ser att man inte är ensam om problemet, man ser att det är vanligt, man 
kan dela erfarenheter..” 
 
”Det som är bra tycker jag är att man får höra andras händelser...här har man ju åtta olika händelser..” 
 
”Det är en bra grupp…killen som hade sista gången... han kände, fan det är nästan lite tråkigt det här... 
han kände inte bara ”åh, skönt nu är det slut”...han saknar gruppen lite..” 
 
”Väldigt bra att det har varit i grupp...det som är bra är ju att man får höra andras åsikter om det en själv 
har gjort, så att man får lite mer perspektiv på saker och ting..” 
 
”Jag märker ju att stämningen i gruppen är väldigt bra...och så när vi diskuterar, är det någon som känner 
sig utanför tar vi in honom i diskussionen, frågar honom...”vad tycker du?”...” 
 
Sammanfattning: 
 
Informanternas utsagor präglas av en positiv syn på att programmet genomförs i grupp. 
Aspekter som identifikation med andra och möjligheten att dela liknande erfarenheter är 
faktorer som lyfts upp som betydelsefulla för programmets deltagare. Gruppen visar sig 
vidare fungera som en hjälp att tydliggöra förekommande problem, samt att även vidga 
perspektiven på det egna upplevda problemen. Genom att i gruppen öppet diskutera olika 
faktorer får deltagarna ta del av andras berättelser. Vidare ges möjligheten att ta del av andra 
personers åsikter runt de egna problemen. 

6.2.3 Förändring i tankemönster 
 
Att medverkan i programmet åstadkommit förändringar hos informanterna framkom tydligt 
i det empiriska materialet. En övervägande del av informanternas berättelser vittnar om hur 
deras medverkan i programmet lett till ett förändrat sätt att tänka kring tidigare handlingar 
och sin situation. En förändring i tankemönster är en av de grundläggande förändringarna 
och effekterna av att delta i IDAP – programmet, vilket framgår av studien: 
 
”Man tänker efter lite mer gör man ju. Man har lärt sig att det spelar ingen roll hur någon annan är mot 
mig, jag får stå för mina handlingar i alla fall. Jag har lärt mig tänka vettigt i alla fall. Helt klart.” 
 
”Nu har man liksom någon form av positivt självresonemang, att då man får dom där  
dumma negativa tankarna, att man då ska tänka och konfrontera dom...och få dom till något positivt 
istället” 
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”Man tänker efter lite mer, man tänker efter liksom vad det är man gör, hur man gör det och tänker hur 
man känner och vad man har för tankar överhuvudtaget..” 
 
”Man lär sig ju ett helt nytt sätt att tänka...det blir ju ett helt nytt tankesätt...” 
”Man måste ändra på sig själv, och inte ändra på andra på andra...man måste ändra på sig själv. Vad ska 
jag göra nu? Vad behöver jag tänka på?...Tänk 10 sekunder innan du gör nåt” 
 
”Man försöker tänka efter mer nu...vad blir konsekvenserna av det jag gör?” 
 
En informant uttrycker ett förändrat synsätt kring problematiken, som visar på en tro på att 
förändring är möjlig: 
 
”Det är ju som en annan har sagt...”lås in dom och släng nyckeln”...den synen har jag också förändrat, för 
oftast är det något som går att göra något åt...att det blir bättre. Det tror jag, det har blitt fel av nån 
anledning, och att det går att rätta till...” 
 
En annan av informanterna uppger hur han fått en förändrad syn på sig själv och sina 
handlingar: 
 
”Det ligger så långt ifrån nu...när  jag läser om eller tänker på det jag har gjort så är det inte jag som person 
som har gjort det känner jag...det är som en helt annan person...det är riktigt hemskt..” 
 
Flera av informanternas berättelser vittnar om hur de fått insikt i hur deras tidigare 
handlingar och beteende varit fel: 
 
”Jag har insett svårigheterna för frun också, det är inte lätt att vara ensam med barnen...det har jag insett 
nu...det har dom hjälpt mig med här...det har varit jättenyttigt...jag har tänkt fel..” 
 
”Barnen tror att det är deras fel att vi bråkar...jag kan inte stå och skrika när barnen hör på...även om jag 
bara är tyst så märker barnen det...det har jag också tänkt på...jag vill inte att det ska vara så..” 
 
”Istället för att klanka ner på henne kunde jag ha stöttat henne” 
 
”Jag blev svartsjuk för att hon sminkade sig... vilket jävla sätt att kalla henne fula ord...bara  en sån sak..” 
 

Sammanfattning:  
 
Informanternas utsagor visar på en förändring i tankemönster ur ett brett perspektiv. 
Materialet från intervjuerna visade att informanterna i flera fall får en förändrad syn på sig 
själva genom att medverka i programmet. Att få andras syn på sina egna värderingar och 
attityder bidrar sannolikt att ge en ökad insikt om sin egen person, sina tidigare handlingar, 
samt även att tydliggöra konsekvenserna av dem. I informanternas sätt att berätta om hur de 
idag har fått förändrad syn på sin situation eller hur de använder sig av ett förändrat synsätt 
lyser effekterna av programmet i hög grad igenom. Berättelserna präglas ofta av insikten om 
det egna ansvaret, där informanterna beskriver hur de måste se sig själva som ansvariga för 
sina handlingar. Ofta förekommer beskrivningar över hur fel det är att lägga över ansvaret 
för sina handlingar på någon annan t e x sin partner, eller att förklara eller ursäkta sitt 
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beteende med olika orsaksfaktorer t e x alkoholintag. Det förekommer även beskrivningar 
över hur det är möjligt att använda sig av positivt självresonemang i problematiska 
situationer. Flera av informanterna redogör för hur de försöker bryta negativa tankemönster 
och fokusera på positiva möjligheter i olika situationer.  

6.2.4 Förändring i handling 
 
Flera av informanternas utsagor innehåller beskrivningar av hur de idag använder olika 
metoder för konflikthantering som är hämtat från IDAP – programmets innehåll. Även här 
bär beskrivningar i det empiriska materialet på spår av förändringar i sättet att hantera 
konflikter och förhålla sig till riskfyllda situationer.  
 
Flera av informanterna beskriver hur de funnit former för att lösa eller undvika konflikter 
genom att i högre utsträckning diskutera och verbalt framföra sina åsikter och tankar i olika 
situationer: 
 
”Man kan ta till den sortens hjälpmedel i vissa situationer, att man funderar på vilket tonläge man har när 
man diskuterar, sådär, så att man inte verkar hotfull när man sitter och diskuterar...så att man håller en 
jämn ton, så att man kan prata utan att börja skrika. Att man också kan kontrollera sig själv...det är ju 
sånt man kan ta till sig och börja använda oftare.” 
 
”Man kan förklara i tid att nu känner jag si och så... förklara mer...att ”nu är det jobbigt, nu känner jag 
så här”...verkligen sitta ner och förklara i lugn och ro utan att skrika åt varann...att förklara i tid, att nu 
känns det här ingé bra..” 
 
”Jag förklarar hur jag känner utan att jag behöver gå över styr” 
 
”Förut har jag blivit arg och känt frustrationen liksom... och inte vetat hur jag skulle bete mig...nu har jag 
lärt mig hantera sånt...jag kan bara säga ”så här känner jag det”...det har jag gjort flera gånger nu...och 
visst känns det bättre!” 
 
”Det bästa man kan göra är att försöka förklara i lugn ton eller nåt...försöka förklara, eller bara vara 
tyst...eller helt enkelt bara gå” 
 
”Idag talar jag om hemma i fall jag mår dåligt eller om det hänt något på jobbet... då blir jag också bemött 
på ett annat sätt...vi sitter och pratar och sen är det ur världen... det är förändrat” 
 
”När jag pratar med barnen nu, pratar jag med låg volym”… 
 
”Man kan diskutera ... utan att använda våld ... bara några ord... då blir man stark som person.  
Då känner du dig stark.... att du har fått prata och förklara…” 
 
”Nu för tiden kan jag säga till min partner att ”nu känns det ingé vidare… nu börjar det bli jobbigt här”, 
och då kan hon lyssna på vad jag tycker och tänker...och så kan man lösa en situation på det viset istället, 
så att hon vet vad jag känner inför saker och ting, istället för att bara sitta där och hålla käften och sen bli 
förbannad för minsta lilla…” 
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Flera av informanterna beskriver hur de idag lyssnar mer på sin partners åsikter, och i högre 
utsträckning undviker att till varje pris vinna i diskussioner och konflikter: 
 
”Jag har betett mig som en skitstövel... jag ska alltid vinna i konflikter...men man får faktiskt lyssna på vad 
frun säger också...även om jag tycker att hon har fel, så får man släppa på prestigen.” 
 
”I nästa förhållande kommer jag att ha en mer öppen diskussion...och så får man själv anpassa sig till henne 
också…” 
 
”Jag har lärt mig att stå på mig, att kunna ta emot kritik...att kunna erkänna fel och inte alltid behöva 
vinna i konflikter…” 
 
Någon av informanterna beskriver hur han använder sig av det som i IDAP – programmet 
kallas för att ta en ”time – out” för att undvika konfliktfyllda situationer: 
 
”Jag har haft svårt att hantera mitt humör...men nu har jag lärt mig vad man kan tänka på...jag brukar ta 
en time-out...jag försöker diskutera mer och tar en paus när det uppstår konflikter..” 
 
Sammanfattning:  
 
Materialet visar på att samtliga informanter i olika utsträckning och i olika former använder 
sig av nya sätt att handla i konflikter som uppstår. Informanternas beskrivningar redogör för 
hur de fått kunskaper om hur det är möjligt att använda en konstruktiv diskussion som 
metod för problemlösning. Informanterna uppger att de nu oftare lyssnar på vad deras 
partner uttrycker, flera utav dem uppger även hur de nu i större omfattning än tidigare kan 
förklara och sätta ord på vad de själv känner. Detta visar sig ge positiva konsekvenser då 
informanterna berättar att de märker hur diskussioner, eller att under kontrollerade former 
tala om vad de själv upplever, ger effekter på det sätt med vilket de blir bemötta tillbaka. I 
vissa fall uppger informanterna att de försöker ta en time-out och lämna situationen för en 
stund om det uppstår konflikter. 

6.2.5 Social situation 
 
Intentionen var att vid intervjuerna inte samtala kring områden som kunde upplevas som 
känsliga att berätta om, utan enbart fokusera på erfarenheter av det aktuella programmet. 
Trots det kom samtliga samtal ändå in på beskrivningar över tidigare eller pågående 
svårigheter i den egna levnadssituationen. Det informanterna själva valde att berätta bidrog 
dock till möjligheten att se problematiken och ämnet i ett större sammanhang. Av etiska skäl 
förekommer inga citat, för att undvika att utelämna enskilda individer.  

6.2.6 Förändringar i social situation 
 
I de flesta av informanternas berättelser som utgör det empiriska materialet, är det möjligt att 
skymta hur medverkan i programmet lett till vissa positiva förändringar i personernas liv. 
Ofta vittnar informanternas utsagor om hur de upplever förändringar dels hos sig själva, 
men även i sin sociala situation som helhet. De förändringar informanterna beskriver visar 
sig även ge positiva konsekvenser även i andra delar av livet. Flera av informanterna uppger 
att de själva har förändrats på olika sätt: 
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”Jag själv och även familjen tycker att jag blivit lugnare...jag diskuterar mer idag...lyssnar mer, pratar mer 
istället för att använda nävarna..” 
 
”Ända sen jag börja här så har jag inte så allvarliga humörsvängningar som jag haft tidigare...jag tror att 
det är för att jag vet mer vad det är jag känner inför saker och ting nu...” 
 
”Jag har omvärderat mycket i mitt liv, jag dricker mindre och umgås mer med min partner...jag har ändrat 
livsstil...och börjat tänka lite mer” 
 
”Jag har börjat ta tag i saker nu...nu blir det nåt av det...” 
 
”De flesta av oss här dricker mindre nu…” 
 
Några av informanterna uppger att förändringarna hos dem själva även påverkar familjen:  
   
”Det blir...man förändras, det märks, dom hemma och tjejen säger att det märks tydligt att jag går här...jag 
är mycket mer lugn och sansad och kan förklara mig...för det har jag aldrig kunnat i hela mitt liv...och det 
märks på familjen, dom blir väldigt glada när jag kan sitta och prata med dom och säga hur jag känner 
inför saker och ting..”  
 
”Det syns på barna nu också... pappa är inte lika sur. Förut var dom rädda...nu är de mycket gladare...mer 
tillmötesgående..” 
 
”Man märker ju att det blir bättre i förhållandet, och att man funkar mycket bättre själv och resonerar 
mycket vettigare än tidigare...” 
 
Sammanfattning: 
 
Materialet visar att informanterna själva kan jämföra och identifiera skillnader och 
förändringar i olika sociala faktorer i perspektiv av dåtid och nutid, i förhållande till 
deltagande i programmet. Vissa förändringar kan informanterna beskriva ha direkt 
anknytning till deras medverkan i programmet. Vanligast förekommande är att förändringar 
som upplevs positiva sker i den egna personligheten och i upplevelsen av det egna 
välbefinnandet. Detta uppges som en resultatet av att programinnehållet skapar nya 
förhållningssätt. Andra förändringar beskrivs ske i den sociala situationen, med exempel som 
minskat bruk av alkohol, eller att personen på andra sätt genomför betydelsefulla 
omstruktureringar i sitt liv. Berättelserna skildrar även hur positiva förändringar hos den 
enskilde individen även bidrar till positiva konsekvenser för partners, barn och övriga 
familjemedlemmar. 

6.2.7 Tankar om fängelsestraff 
 
I materialet från de genomförda intervjuerna förekommer tankar om hur den egna 
situationen har sett ut om inte IDAP funnits som alternativ. Flera av informanterna uttrycker 
tankar kring fängelsestraff, i förhållande till möjligheten till behandling och hjälp: 
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”Ett fängelsestraff... det hade varit en sämre situation... lätt!! ...för nu har jag ju chansen att gå och lära mig 
nåt som jag har nytta av...det här hade jag velat gått även om jag inte varit dömd egentligen...” 
 
”Om jag hade suttit i fängelse...för det första, då hade jag mått psykiskt dåligt och man kan bli beroende av 
att sitta i fängelse, då kan man lika gärna gå tillbaka dit igen. Man hade ju också blivit instängd...nej, nu 
har jag kvar mitt jobb. Skulle jag ha suttit i fängelse och förlorat mitt jobb, då hade jag inte varit nånting...” 
 
”Hade inte det här med IDAP varit då vet jag inte vad som skulle ha hänt, då hade jag förlorat allt, så 
att... det känns väldigt bra att det finns...” 
 
”Det här är nog bättre än bara fängelse... sen kanske man kommer ut efter en tid och då står man på bar 
backe, det kostar en massa pengar och så blir man kriminell igen. Men det är klart att det ska finnas 
fängelse också, för upprepade grejer...det beror ju på vilken grad det är...men helt klart, jag hade inte haft 
nytta av fängelse, nej, nej...” 
 
”Vi tog upp det med advokaten och la fram det på rättegången, att om jag skulle få gå det här så kanske jag 
skulle få hjälp, och att jag inte skulle bli bättre av att sitta i fängelse, att jag då bara skulle bli värre, och om 
jag skulle få vård så skulle jag kanske kunna ändra mig, min livsstil och mina tankegångar och mina 
vanor...och det tyckte jag var bra...” 
 
Någon med erfarenhet av tidigare straffpåföljd kunde jämföra: 
 
”Det här ger ju mycket mer...då satt jag ju bara inlåst...IDAP har gett mycket, mycket mer, nu kan jag 
lära mig hantera situationen...jag har valt detta för att få hjälp med de problem jag har...” 
 
Sammanfattning: 
 
De tankar som informanterna har om fängelsestraff tydliggör i hög utsträckning hur deras 
medverkan i programmet anses ge större nytta. Flera informanter uttrycker farhågor om vad 
som kunde ha blivit effekterna av ett fängelsestraff, där situationen istället anses kunna ha 
förvärrats. Med deltagande i programmet tror sig flera informanter kunna få hjälp med sina 
problem, samtidigt som de har möjlighet att ha kvar sitt arbete och andra viktiga sociala 
aktiviteter. Någon som faktiskt hade möjligheten att jämföra mellan tidigare straff och 
nuvarande medverkan i programmet kunde tydliggöra nyttan med att nu uppleva sig få hjälp.  

6.2.8 Upplevelsen av stöd och hjälp 
 
Det empiriska materialet vittnar om hur informanterna upplever sig ha fått hjälp genom sitt 
deltagande i programmet. Flera uppger att de tidigare sökt någon form av hjälp för sina 
upplevda problem, och kan göra jämförelser i förhållande till sitt nuvarande deltagande. I 
materialet tydliggörs i flera förekommande fall betydelsen av att bemötas av personalen i en 
professionell relation. 
 
Flera av informanterna beskriver hur de upplevde erbjudandet om att få hjälp: 
 
”Sen skulle jag träffa NN (programledare) och snacka igenom om det här var nåt som jag var intresserad 
av...så när jag träffade NN så satt vi och snacka och fick jättebra kontakt, då tyckte jag att det här kändes 



 

 36 

som jordens grej liksom...va gott... att det här var något som jag kunde få hjälp av och kunna leva ett lite 
mer normalt liv...” 
 
”Jag fick reda på olika former av hjälp när jag satt på häktet...annars hade jag inte hört talas om det 
alls...det är bra att dom kan komma dit och informera...” 
 
”Jag blev chockad när min advokat sa till mig att det finns ett program som heter IDAP, som du kan gå, 
då kom dom och förklara upplägget och frågade om jag verkligen ville gå – det här är frivilligt, man måste 
vilja gå – och då sa jag, jag vill gärna gå det här alltså...” 
 
Några informanter hade erfarenhet från andra former av hjälp: 
 
”Det här ger mig mera, att man går och pratar om det som är det verkliga problemet...” 
 
”Jag tycker att det var bättre med IDAP...för det är mer personligt...mer användbart för mig...här sitter man 
och förklarar olika situationer och så...för min situation är IDAP bättre...” 
 
”Jag har fått annan hjälp, men det slår nog inte det här...” 
 
Flera informanter beskriver hur de upplever att de får stöttning genom sin medverkan i 
programmet: 
 
”Man blir stöttad här, man får ju liksom ingen skit för att man tycker saker...eller har gjort...jag sitter ju 
inte där och får skit för saker och ting som jag har gjort, utan det blir ju lite mer stöttning, så här: ..”hur 
kunde du ha gjort istället, hur kunde du ha löst problemet?”... 
 
”Man kan alltid fråga NN och NN (programledarna) efteråt om det är något som tynger en, eller om det 
är nånting man vill att de ska veta...eller nåt sånt där, så kan man alltid försöka fråga dom innan man 
går...sen kan man väl alltid ringa dom också om man mår dåligt, eller om det är nånting som är jobbigt 
hemma...” 
 
”Jag kommer nog att sakna det här väldigt mycket, det är en speciell gemenskap med gruppen och med NN 
och NN (programledarna) man vet ju att man har dom att vända sig till ifall det dyker upp problem 
liksom...man kan tala ut och få lite hjälp...” 
 
”Här får man hjälp om man behöver, man kan stanna kvar en halvtimme och berätta och få råd...det här 
stället är det bästa man kan hamna på...” 
 
”Just nu känns det som om jag får den hjälp jag behöver genom IDAP...jag kan prata av mig och så...på så 
sätt är det ju bra...” 
 
”Man kan fråga om råd...och man tar till sig det de säger...det är en trygghet att ha någon att dela med sig 
av sina bekymmer till...” 
 
Det uttrycks även uppskattning över programledarna: 
 
”Personalen har så bra kännedom, de är duktiga och ser om man har problem...de är helt otroliga...” 
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”Jag tycker det här är jättebra...ja även NN och NN är ju också väldigt bra...” 
 
”NN och NN försöker få med alla, så att alla får vara med och diskutera...” 
 
”Personalen är roliga och livar upp stämningen...så att man glömmer det tråkiga...” 
”De ska ha guldstjärna och utmärkelse... för de tar sig tid...” 
 
Sammanfattning: 
 
Som en central del av det empiriska materialet framkom beskrivningar av hur IDAP -
programmet vid förfrågan upplevdes som ett bra alternativ. I samtliga fall upplevs 
programmet i första hand som en hjälp. Därmed uppger också informanterna att de anser sig 
fått god hjälp i samband med deltagandet i programmet. Några informanter hade 
erfarenheter från tidigare stödinsatser och hade möjlighet till jämförelser. De flesta uppgav 
att de hade fått relevant hjälp utifrån sin situation. I materialet tydliggörs vidare hur 
programledarna fyller en viktig funktion, och hur programverksamheten präglas av en 
betydelsefull professionell relation. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I följande avsnitt syftar jag till att redovisa min analys av det empiriska materialet i samtliga 
av de teman som presenterats i föregående avsnitt. I min analys har jag genomfört tolkningar 
av det empiriska materialet, vilket jag fortlöpande återknutit till de teoretiska utgångspunkter 
som varit aktuella, samt till tidigare forskning. I samband med varje analys har jag även valt 
att tydliggöra mina personliga reflektioner och tankar kring materialet.  

7.1 Metod- och resultatreflektion 
 
I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ metod som präglats av ett hermeneutiskt 
förfaringssätt i forskningsprocessen. Då min intention var att tydliggöra enskilda individers 
upplevelser har därmed den kvalitativa metoden fyllt sitt syfte som lämplig forskningsansats i 
denna studie.  Möjligheten för mig att vägledas i studieprocessen med hjälp och inspiration 
från hermeneutiken har även det varit en bidragande positiv faktor i detta arbete. Detta dels 
genom att jag har haft möjligheten att använda min förförståelse i samband med tolkning 
och analys av det empiriska materialet, för att på så sätt slutligen forma den helhet som 
presenteras genom denna rapport. Jag upplevde att svårigheten med detta förfaringssätt var 
att nå en balans mellan användandet av tidigare förförståelse och opåverkad objektivitet i det 
att jag betraktade mitt studieområde. Trots att min förförståelse använts som främsta verktyg 
i formandet av denna studie har jag fortlöpande haft en strävan efter att även ha ett objektivt 
synsätt.  
 
Jag bedömde att intervjuer var den mest lämpliga metoden för att nå enskilda individers 
upplevelser och erfarenheter. Detta genom möjligheten att kunna föra en öppen dialog runt 
ett ämne, samt att kunna ställa följdfrågor för att ytterligare öka förståelsen. Av den 
anledningen såg jag vissa begränsningar i den kvantitativa metoden, vilket därmed resulterade 
i valet av aktuell studiemetod. 
  
Det faktum att intervjuerna utfördes i frivårdens lokaler, samt att personalens kännedom om 
medverkan i studien kan ha påverkat i någon utsträckning kan inte förbises. Risken finns att 
intervjusvaren kan ha präglats av eventuell lojalitets- eller beroendekonflikt gentemot 
frivården som verksamhet eller dess personal. Att intervjugruppen var begränsad till enbart 
fem informanter gör att det heller inte är möjligt att göra några allmänna generaliseringar 
utifrån de svar intervjuerna gav. Således utgör resultatet i denna studie endast en 
representation av de svar berörda informanter givit, utifrån vilka jag genomfört analys och 
dragit slutsatser.  

7.2 Erfarenheter av programmet 
 
Att informanterna anser att IDAP – programmet är positivt framkommer som en central del 
i det empiriska materialet. Flera av informanterna uttrycker hur detta anses vara ett alternativ 
som är positivt i deras situation, medan några hävdar att de skulle behövt komma i kontakt 
med något liknande tidigare. En viktig faktor som uppmärksammas är att programmet 
betraktas som en hjälp till förändring, samt som en möjlighet att få råd och stöd för att 
kunna hantera sin situation. 
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Ur detta perspektiv har programmet visat sig fylla en viktig funktion för att åstadkomma de 
faktorer som krävs för att nå en förändring, samt för att förankra denna förändring i en 
hållbar situation. Sandell (1985) beskriver hur en betydelsefull aspekt för att åstadkomma 
förändringar, är att är att möjliggöra för individen att ta personligt ansvar och använda sin 
egen förmåga i en förändringsprocess. Även Bernler & Johnsson (1998) framhåller hur ett 
framgångsrikt socialt arbete bör skifta mellan stöd från socialarbetaren i kombination med 
att individen själv ges utrymme till eget ansvar.  
 
IDAP – programmet anser jag är ett tydligt exempel på när det sociala arbetet bedrivs med 
en god kombination av stöd och hjälp i förhållande till individens eget ansvar. Detta genom 
att individen här erbjuds just en konkret möjlighet till konstruktiv förändring, där kravet 
kontinuerligt ställs på eget ansvar. Detta kan sannolikt betraktas som en betydelsefull faktor 
som främjar förändring. Av den anledningen anser jag det möjligt att definiera den 
verksamhet som bedrivs i programmet som just ett socialpedagogiskt arbete, vilket beskrivs 
av Eriksson & Markström (2001). Detta genom intentionerna att skapa verktyg till 
förändring, samt genom personalens syfte att förmedla stöd och hjälp i den processen. Detta 
tydliggör även hur socialpedagogiken genom IDAP – programmet som exempel vilar i 
målsättningen att förmedla professionellt stöd, samtidigt som målet är att slutligen låta 
individen själv ta det fulla ansvaret för sin situation (a.a.).  

7.3 Programgruppen 
 
Den grupp av informanter som formats utifrån IDAP- programmet är inte möjlig att 
betrakta som en traditionell självhjälpsgrupp. Gruppen har inte bildats av medlemmarna 
själva, och den är heller inte deltagarstyrd då frivårdens verksamhet och ansvariga 
programledare är styrande. Dock tydliggör informanternas utsagor kring programgruppen 
flera förekommande likheter med funktionen hos en traditionell självhjälpsgrupp. 
 
Det resultat som det empiriska materialet visar samstämmer på flera punkter med resultatet 
från den forskning Karlsson (2002) utfört kring självhjälpsgrupper. Flera av deltagarna i 
programgruppen uppger att gruppen bidrar till att både öka förståelsen för sig själv som 
person och för sitt problem. Detta visade också vara en viktig utgångspunkt för 
självhjälpsgrupper enligt forskningsresultatet. Programgruppen uppgavs vidare fylla 
funktionen som ett stöd i den aktuella situationen. Flera av informanternas utsagor vittnar 
om att gruppen och dess medlemmar bidrar till att minska upplevelsen av att vara ensam om 
sin situation. Detta leder enligt uppgifter från informanterna till att öka medvetenheten och 
förståelsen kring problemet. Detta är ytterligare en faktor som samstämmer med de 
forskningsresultat Karlsson tidigare fått fram, vilket tydliggjorde just gruppens skapande av 
ökad förståelse och ömsesidigt stöd (a.a.). Vidare kan man även se att detta tydliggör 
Swedners (1996) resonemang om hur strävan mot en mer hållbar livssituation måste utgå 
från de berörda individerna själva och att detta är en viktig del av förändringsprocessen. 
(a.a.).  
 
Studien av IDAP - gruppen visar att den förståelse som skapas i gruppen är en väsentligt 
bidragande faktor till omvärderingen av det egna synsättet. Detta ger även effekter på 
möjligheten att finna alternativa handlingsstrategier. Ett resultat av detta är att informanterna 
i högre utsträckning upplever sig ha kontroll över sin situation efter sin medverkan i 
programmet. Att samlas i grupp kring ett gemensamt problem kan enligt forskningsresultat 
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visa sig leda till att kontrollaspekten förstärks (Karlsson, 2000). Upplevelsen av att öka 
förståelsen och därmed även möjligheten kunna hantera sin situation, är en central positiv 
faktor som således skapas i självhjälpsgrupper (a.a.). 
 
Forskning visar vidare att flera självhjälpsgrupper ställer sig positiva till professionell hjälp i 
gruppen. I första hand är det professionell kunskap som efterfrågas, vilket bidrar till att öka 
känslan av trygghet och ledarskap (a.a.). Resultatet från denna studie tydliggör, i enlighet med 
tidigare forskning, hur de professionella programledarna fyller en betydelsefull roll för 
gruppen. I första hand fyller programledarna här rollen som ledare för gruppen och 
programverksamheten. Men ytterligare en viktig uppgift är att förmedla råd, stöd och 
upprätthålla en professionell relation. Flera av informanterna beskriver hur programledarna 
genom sina kunskaper fungerar som ett viktigt stöd i den egna situationen. Detta visar sig 
skapa en trygghet både i gruppen och hos individen själv.  
 
I enlighet med Swedners (1996) beskrivning anser jag att detta också tydliggör hur den 
professionelles uppgift ligger i att just identifiera och utveckla de inneboende resurser som 
finns hos varje individ. Vidare visar sig även den professionella relationen utgöra en hjälp att 
finna alternativa möjligheter att hantera sin situation, enligt Swedner (a.a.).  
 
Här anser jag dock att det även är viktigt att ha en fortlöpande medvetenhet om risken att 
individperspektivet kan gå förlorat, då gruppen ges ett allt för framträdande fokus. Även om 
gruppen fyller en viktig funktion, så bör inte den enskilde individen i allt för hög 
utsträckning generaliseras in i gruppsammanhang. Därmed är det sannolikt viktigt att kunna 
identifiera hur samma problem kan ta sig uttryck och upplevas på olika sätt av olika 
individer, och att det därmed kan finnas flera olika lösningar på ett problem. Trots att 
gruppen samlats kring ett gemensamt problem så är det ändå en sammansättning av ett antal 
unika individer, som också har ett personligt förhållningssätt till den egna livssituationen. 
Detta anser jag innebär att alla former av socialt förändringsarbete bör utgå från den enskilde 
individen själv, för att kunna nå det mest hållbara resultatet.    
 
Även om inte programgruppen är en självhjälpsgrupp i traditionell bemärkelse, så anser jag 
att denna studie visar att den på flertalet punkter fyller funktionen som en självhjälpsgrupp. 
Samstämmigheten med de forskningsresultat som tidigare framkommit är tydliga i fråga om 
gruppens roll för den enskilde individen. Den forskning Karlsson genomfört visar att 
självhjälpsgruppen kan förmedla en känsla av stöd, identifikation med andra, ökad förståelse, 
känslan av ökad kontroll över sin situation, samt trygghet (a.a.). Så verkar även vara fallet  
med den grupp som genomgår IDAP- programmet.   
 

7.4 Förändring i tankemönster 
 
Beskrivningarna i det empiriska materialet vittnar ofta om hur informanterna genom att ha 
fått ett nytt sätt att tänka, även fått ett verktyg för att i högre utsträckning tänka efter innan 
handling och därmed hantera riskfyllda konflikter och konfrontationer. Att få distans till sig 
själv och sin situation innebär ofta att den rådande synen förändras och omvärderas. Detta 
underlättas sannolikt genom att dela erfarenheter med andra i liknande situation, samt att få 
någon utomståendes åsikter kring den egna situationen. Detta bekräftas även genom de 
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resultat som Karlsson (2002) tydliggör med sin forskning kring självhjälpsgrupper, vilket 
visar på den positiva effekt gruppen kan ha för den enskilde individen. 
 
Att få en ökad medvetenhet om sina egna attityder och värderingar visar sig även det vara en 
bidragande faktor för en förändring i tankemönster och förhållningssätt. Informanternas 
beskrivningar tydliggör i flera förekommande fall hur programmets innehåll tenderar att 
skapa en distans till just egna attityder och handlingar, vilka tidigare skapat svårigheter. 
Genom programmets olika moduler ges uppenbarligen möjlighet att se konsekvenserna av 
tidigare handlingar, samt möjligheten att införliva alternativa synsätt. Detta visar sig inte 
minst i informanternas berättelser där diskussioner förs bl.a. kring begrepp som respekt, 
ansvar i handling, samt ansvar i rollen som förälder. I berättelserna går det även att skönja 
hur tidigare synsätt och handlingsmönster genomgått vissa förändringar genom att 
informanterna fått nya perspektiv och förändrade möjligheter till mer positiva och 
användbara förhållningssätt. Liknande resultat har även framkommit i tidigare forskning 
(Gondolf, 2000) vilket pekar på att medverkan i de program som undersökts ger möjligheter 
till personliga förändringar.   
 
I materialet tydliggörs vidare hur nya synsätt och förhållningssätt hos den enskilde individen 
även bidrar till att i högre utsträckning se och förstå konsekvenserna av tidigare handlingar 
och personliga värderingar. Flera av informanternas berättelser vittnar om hur de nu i 
efterhand insett att de betett sig på ett felaktigt sätt, och även märkt konsekvenserna av sitt 
handlande. I olika utsträckning verkar informanterna medvetna om vad som blev fel i 
tidigare handling, men nu även vad som hade kunnat vara mer positiva tankesätt eller 
alternativa handlingsmöjligheter.  
 
Som en del i en mer bestående förändring är det genom forskning (Sandell, 1985) tidigare 
konstaterat att en av de mest grundläggande faktorerna är att det sker en förändring i synsätt 
(a.a:400). Sandell beskriver hur det innebär att förändringsarbetet i sin strävan bör syfta till 
att individen får en förändring i syn på sig själva och sin situation. Det är därmed 
betydelsefullt att möjliggöra för individen att se sig själv som person ur ett nytt perspektiv, se 
nya valmöjligheter och alternativa handlingssätt där det hela präglas av tron på att detta är 
möjligt att nå. Detta kan betraktas som en övergripande och även grundläggande förändring 
av processerna i den enskildes tankemönster och känsloliv. Därmed sker också en förändring 
i hela individens världsbild, där den egna personen och den egna situationen ingår. 
Förändringar som sker i människors synsätt anses vidare mer stabilt och bestående över tid, 
än enbart förändringar i yttre faktorer i omgivningen (a.a.: 404).  
 
Jag anser att just det faktum att förändringar i tankemönster och synsätt utgör en så 
betydande faktor för att åstadkomma en bestående förändring talar för att medverkan i 
programmet också kan leda till bestående positiva konsekvenser för den enskilde individen. 
Ur det perspektivet bör detta således kunna betraktas som ett av de tyngsta argumenten för 
att påverkansprogram leder till positiva resultat. I ljuset av dessa forskningsresultat anser jag 
sannolikheten för att återfall i tidigare mönster av våldsamt eller kontrollerande beteende 
skulle kunna minska i det att individen har omvärderat tidigare attityder, värderingar och 
införlivat nya tankemönster.  
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7.5 Förändring i handling 
 
Även i fråga om hur individen idag väljer att handla när problematiska situationer uppstår 
präglas av förändring efter medverkan i programmet, enligt det empiriska materialet. 
 
Några av informanternas utsagor pekar på att de vid vissa riskfyllda tillfällen väljer att avbryta 
situationen och ta en vad de själva kallar ”time-out”. De beskriver hur de genom att ta en 
paus och avlägsna sig för en stund lyckas avstyra risken att tappa kontrollen över situationen. 
Forskning som kartlägger vilka metoder för konflikthantering män oftast använder efter att 
ha genomgått liknande behandlingsprogram, visar att den vanligast förekommande metoden 
är att ta en s.k. ”time-out” (Gondolf, 2000). 
 
Övervägande delen av personerna som intervjuats i den här studien redogör dock för hur de 
nu i högre utsträckning reder ut problem genom att diskutera, förklara och redogöra för sina 
känslor och personliga ställningstaganden. Flera förklarar hur de tidigare satt en prestige i att 
alltid gå vinnande ur diskussioner, där de egna argumenten betraktats som de enda riktiga. 
Idag uppger samma personer att de tenderar att lyssna mer och ifrågasätter sina egna åsikter i 
högre utsträckning.  
 
Forskning visar att den näst vanligaste förekommande metoden för konflikthantering är att 
använda sig av inlärda tekniker för att föra en diskussion (Gondolf, 2000). Resultatet av den 
här studien visar ett näraliggande resultat. Dock visar analysen av det empiriska materialet 
snarare att en betydligt övervägande andel av de personer som intervjuats uppger att de 
använder diskussioner och verbala metoder för att reda ut konflikter. Där ligger således den 
betydande skillnaden från tidigare forskningsresultat i jämförelse med resultatet från denna 
studie, med hänvisning till de slutsatser som var möjliga att dra utifrån det sammanfattande 
materialet. 
 
Sandell (1985) menar att ytterligare en viktig faktor för att åstadkomma bestående 
förändringar hos individen anses just vara att förmedla alternativa handlingsmöjligheter. Det 
är även av vikt att individen får möjlighet att praktiskt pröva och förankra dessa nya 
handlingssätt i sin egen vardagsverklighet (a.a.:402). Den här studien visar med övertygande 
tydlighet att det påverkansprogram som granskats bidrar till att skapa just alternativa 
handlingsstrategier, samt ökar möjligheterna till konstruktiv konflikthantering i enlighet med 
Sandells beskrivning. Resultatet visar även att dessa handlingar har prövats och visat sig ge 
positiva resultat i de enskilda individernas praktiska vardagsverklighet och individuella 
levnadssituation. Då detta konstaterats anser jag att det viktigaste här sannolikt inte bör vara 
vilken metod som används, utan snarare att något faktiskt aktivt görs för att konkret undvika 
risksituationer?  
 
Ur perspektivet av dessa konstaterade faktum, att förändringar uppenbarligen är möjliga att 
identifiera i både tankemönster och konkret handling hos de informanter som genomgår 
programmet, bör mitt argument bli att medverkan leder till resultat. Följdfrågan som bör 
ställas, är om dessa konstaterade förändringar är tillräckliga för att nå ett bestående resultat?  
 



 

 43 

7.6 Social situation 
 
Enligt tidigare forskningsresultat (Nilsson, 2002) samt (Kropp, Hart et. al, 2000) så 
förekommer i hög utsträckning bakomliggande sociala orsaksfaktorer i samband med mäns 
våld mot kvinnor. Studier visar att olika former av sociala svårigheter är utmärkande hos en 
hög andel av de män som döms för misshandel och kvinnofridsbrott. I vissa fall har 
problematiken psykologiska orsaker och ligger förankrade hos individen själv i form av t e x 
kriminalitet eller missbruk. I andra fall tydliggörs socialpsykologiska och samhälleliga faktorer 
som t e x en ökad marginalisering i förhållande till övriga samhället. I vissa fall förekommer 
en kombination av båda (a.a.). 
 
För att förstå i vilken utsträckning bakomliggande orsaksfaktorer kan bidra till att 
problematiken uppstår och utvecklas krävs en helhetssyn. Här kan det vara möjligt att 
tillämpa ett systemteoretiskt synsätt för att identifiera och tydliggöra hur olika faktorer 
sannolikt bidrar och samverkar till rådande problem (Sandell, 1985) samt (Ronnby, 1983). 
Faktorer hos individen själv i form av t e x missbruk, eller problem som skapas genom 
samhälleliga faktorer, kan utgöra en förklaring till hur detta tillsammans verkar till att 
upprätthålla rådande problematik. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är det således viktigt att 
identifiera de bakomliggande faktorer som förekommer, för att kunna åtgärda dem med 
adekvata insatser. Här är det sannolikt även viktigt att i likhet med det Sandell (1985) 
beskriver även ha en medvetenhet om att kompletterande insatser kan krävas för att 
understödja den förändring som påbörjats. 
 
Är det i ljuset av detta synsätt möjligt att finna den faktor som saknas för att åstadkomma en 
behandling som leder till stabila och bestående förändringar? Är det verkligen möjligt att nå 
en varaktig förändring genom att med kognitiva inlärningsmetoder enbart förmedla nya 
handlingsmöjligheter, utan att från grunden åtgärda bakomliggande orsaker? Sannolikt fyller 
den kognitiva beteendeterapin sin funktion här, som modell för inlärning av nya 
tankemönster och handlingsstrategier. Likaså som en metod för identifikation och 
tydliggörande av individuella beteendemönster, tankar och känslor bakom destruktiva 
handlingar och aktuella problemuttryck. Detta bekräftas också i flera förekommande fall i 
det empiriska materialet, där informanterna uppger sig ha ”lärt sig” nya sätt att hantera 
konfliktfyllda situationer. Informanterna uppger vidare hur de upplevt skillnader i sättet att 
tänka, och kan nu i högre utsträckning förstå hur tidigare tankemönster och känslor också 
kan ha givit upphov till de problem som föregått deras medverkan i programmet. Detta är 
ytterligare en faktor som sannolikt kan tillskrivas den kognitivt beteendeinriktade 
utformningen på programmet. Dock anser jag att det kan finnas en överhängande risk att 
resultatet av den terapimodell som används i programmet undermineras utan stödjande och 
kompletterande insatser. Tidigare forskning (Gondolf, 2000) pekar på just bristerna i att 
fokus i behandlingen enbart ligger på inlärning av lämpliga metoder och tekniker för 
konflikthantering. Gondolf ifrågasätter även avsaknaden på möjligheter att åstadkomma 
övergripande förändringar i enskilda individers attityder eller sociala situation, med liknande 
metoder (a.a.). Således anser jag att KBT som modell delvis kan fylla sin funktion på ett 
tillfredsställande sätt, men utan det systemteoretiska perspektivet i fokus tycker jag mig se 
svårigheter med att nå ett fullgott resultat i behandlingen. Risken att inlärda faktorer 
försvagas utan adekvata insatser i individens övriga situation anser jag är överhängande. 
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Med en ökad medvetenhet om hur bakomliggande faktorer kan påverka och understödja 
problematiken, anser jag det vara intressant att rikta en återblick på samhällets ansvar. Ligger 
lösningen på problemet med mäns våld mot kvinnor verkligen i skärpta straffpåföljder? Det 
är viktigt att tydliggöra att individen alltid måste betraktas som ytterst ansvarig för sina 
handlingar. Att utsätta någon för våld, hot eller kränkningar får inte under några 
omständigheter accepteras eller ursäktas. Men om mäns våld mot kvinnor i flera fall kan 
betraktas som en konsekvens av personliga svårigheter eller samhälleliga brister, är det då 
möjligt att se problematiken i ett annat perspektiv? Är den ultimata lösningen då att gömma 
problemen bakom en straffpåföljd som snarare sannolikt befäster individens svårigheter än 
åtgärdar dem? Är det istället möjligt att nå en lösning genom att gå individen till mötes i hans 
uppgift att ta sitt ansvar, genom att erbjuda nödvändiga stödåtgärder? Skapas det starkaste 
skyddet för kvinnorna och deras barn genom att hjälpa mannen? 
 
Här bör sannolikt det förebyggande och stödjande arbetet prioriteras, såväl som att ansvariga 
kommuner ingriper och erbjuder individen den hjälp han behöver för att förändra sin 
situation. Uppgiften och ansvaret för att förmedla adekvata insatser utifrån individuella 
behov måste således tillskrivas samhället. Frågan är dock, i vilken utsträckning tar samhället 
sitt ansvar?   

7.7 Förändringar i social situation 
 
Enligt informanternas beskrivning leder medverkan i programmet till någon form av 
förändring i den egna levnadssituationen. Flertalet uppger att de upplever positiva 
förändringar hos sig själva. Andra beskriver hur de nu själva genomför betydelsefulla 
omstruktureringar i sin situation. I flera förekommande fall visar det sig att informantens 
deltagande i programmet ger positiva effekter även för familjen och de närmaste. 
 
Genom att tillämpa systemteoretiskt perspektiv (Ronnby, 1983) är det möjligt att identifiera 
hur programmet fyller en funktion som en viktig påverkansfaktor. Detta genom att det 
möjliggör skapandet av förändringar dels hos individen själv, på ett personligt plan. Detta 
visar sig genom att vederbörande i högre utsträckning upplever sig kunna hantera sin 
situation, samt ökar förutsättningarna att vilja genomföra förändringar. Det sker även 
förändringar i familjesystemet, där berörda personer upplever positiva effekter som 
resulterar t e x i familjens möjligheter att fungera mer tillfredsställande.  
 
Resultat från tidigare utvärderingar av liknande program (Gondolf, 2000) visar i likhet med 
denna studie att medverkan i flera fall leder till förändringar på individnivå, samt i social 
situation. Den forskning som Gondolf genomfört visar att en högre andel av dem som ingått 
i utvärderingsgruppen uppger att de upplever positiva eller mycket positiva förändringar än 
de som inte noterat några förändringar alls. 
 
Av den anledningen drar jag slutsatsen att IDAP- programmet kan betraktas som en 
betydelsefull faktor som genom sin påverkan på individen skapar struktur och möjligheter till 
utveckling. Att detta även ger positiva konsekvenser i ett större sammanhang är en 
betydelsefull faktor som bör lyftas upp. 
 
I det här stadiet anser jag det dock inte möjligt att befästa de slutsatser som dragits utifrån 
resultatet av denna studie, samt från tidigare forskning med anledning av bristen på 
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tidsperspektiv. Att medverkan i det program som här granskats leder till förändringar i den 
sociala situationen är således konstaterat. Frågan som följer är i vilken utsträckning dessa 
förändringar är bestående? Hur hållbar är den sociala situation som individen upplever som 
positivt förändrad? Kan de förändringar som noterats till och med vara ett resultat som i 
första hand inte bör tillskrivas programmet? Här anser jag att det bör finnas ett kritiskt och 
öppet förhållningssätt i det att vi betraktar studiens resultat, och i det här fallet effekterna av 
programmet. Finns det en möjlighet att de förändringar som skapats genom medverkan i 
programmet, snarare är en effekt av att individen befinner sig under kontroll från samhällets 
sida. Är individen tvingad att genomföra förändringar i sin sociala situation för att undvika 
sanktioner och straff från kriminalvård och övriga samhället? Om det sker förändringar i den 
sociala situationen i det att individen medverkar i ett program under skyddstillsyn i 27 
veckor, vad händer då programmet har slutförts?   

7.8 Tankar om fängelsestraff 
 
Det empiriska materialet i denna studie gör de inte möjligt att dra några slutsatser i fråga om 
effekten av straffpåföljd i förhållande till medverkan i program. Dock förekommer i flera fall 
i materialet tankar kring hur en straffpåföljd hade utgjort en mer negativ situation än den 
som upplevs idag. Flera av informanterna beskriver hur en traditionell straffpåföljd med stor 
sannolikhet hade verkat som ett sämre alternativ i deras situation. Informanternas utsagor 
vittnar om hur deras medverkan i programmet anses ge större nytta. Upplevelsen av att deras 
medverkan leder till positiva åtgärder i den egna levnadssituationen framkommer som en 
central del. 
 
Tidigare forskningsresultat (Dobash, Dobash et al., 1999) visar dock att straffpåföljd som 
innebar att avtjäna ett fängelsestraff, har vissa men kortvariga effekter på risken för återfall i 
våldsamt beteende (a.a.). Den studie som Dobash & Dobash m.fl. genomfört visar vidare 
hur en högre andel av dem som genomgått ett fullständigt program avhåller sig från att 
bruka våld igen. Det sammanställda resultatet visade således att i jämförelse med traditionella 
straffpåföljder kan deltagande i program ge mer positiva och långsiktiga resultat för att 
reducera risken för återfall i våld (a.a.). 
 
I den här studiens empiriska material, förekommer vid flera tillfällen informanternas tankar 
kring hur deras situation sannolikt skulle ha påverkats negativt av ett fängelsestraff. Flera av 
informanterna uttrycker farhågor kring hur ett fängelsestraff bl.a. skulle kunna påverka deras 
möjligheter till förankring på arbetsmarknaden, eller på annat sätt försvåra möjligheten till 
social anpassning i samhället. 
 
I relation till dessa uttalanden anser jag att de teorier om stämplingsprocessen, vilket beskrivs 
av Ronnby (1983) bör kunna uppmärksammas som en presumtiv riskfaktor i sammanhanget. 
Att dömas till en straffpåföljd utan några former av insatser för att åtgärda problematiken 
minskar sannolikt inte risken att återfalla i brott. Snarare förekommer en förhöjd risk att de 
individuella problemen förstärks och att stämplingsprocessen påbörjas. En straffpåföljd 
skulle ur ett stämplingsteoretiskt perspektiv kunna påverka individen att utveckla ett 
avvikande beteende. Detta genom att riskera att utveckla en personlig identitet i kriminella 
sammanhang, samtidigt som avvikaridentiteten förstärks av den negativa synen från 
samhällets sida. Risken finns att detta föranleder ytterligare kontroll och sanktioner från 
samhällets sida, i enlighet med det Ronnby beskriver (a.a.). Därmed finns risken att 
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stämplingsprocessen befästs, och möjligheten till en konstruktiv och positiv förändring i den 
enskildes levnadssituation begränsas sannolikt. 
 
I ljuset av detta anser jag att det är av vikt att ställa traditionella straffpåföljder i relation till 
IDAP- programmet för att i en jämförelse tydliggöra nyttan och effekterna av de båda. Med 
anledning av det faktum att berörda personer uppger att medverkan i programmet leder till 
positiva konsekvenser anser jag att den programverksamhet som finns idag fyller en viktig 
funktion. Men då är det samtidigt av stor betydelse att de program som används också har 
den kvalité som krävs för att nå bestående resultat. Det krävs även att den enskilde individen 
är beredd att ta sitt ansvar, och inte minst har möjligheterna och förutsättningarna att göra 
det. 

7.9 Upplevelsen av stöd och hjälp 
 
Informanternas utsagor präglas i hög utsträckning av upplevelsen av att de genom 
medverkan i programmet fått hjälp och stöd i processen med att förändra sin situation. 
I det empiriska materialet framkommer tydligt hur programmet verkar som en insats som 
präglas av just hjälp och stöd. Flera av informanterna uppgav hur de vid en första 
beskrivning av programmet ansåg att detta var ett mycket positivt alternativ i deras situation. 
Det förekommer även uppgifter om hur de som leder programmet spelar en betydelsefull 
roll genom att ge stöd och råd. Personalen uppges vidare i stor utsträckning förmedla det 
berörda personer beskriver som en känsla av tilltro, stöd och en professionell relation som 
vidare anses verka som en viktig faktor i förändringsprocessen.  
 
Det som framkommer i denna studie, enligt informanternas utsagor anser jag bekräftar det 
resonemang Sandell (1985) för, beträffande faktorer som är verksamma i 
förändringsprocessen. Sandell tydliggör hur det förhållningssätt med vilket det sociala arbetet 
bedrivs spelar en ansenligt viktig roll för vilket resultat som kan förväntas. Författaren 
hävdar att den professionella relationen utgör ett grundläggande verktyg i det sociala arbetet 
(a.a.). 
 
Det som visat sig i denna studie anser jag verifierar Sandells uttalanden i fråga om relationens 
betydelse. De beskrivningar berörda informanter givit hävdar jag bevisar att den 
professionella relationen då den präglas av respekt, tilltro och stöd faktiskt utgör ett av de 
främsta verktygen i det förändringsarbete som bedrivs tillsammans med den enskilde 
individen.  
 
Jag anser vidare i likhet med Blomdahl & Eriksson (1998) att det sociala omsorgsarbetet 
oavsett om det bedrivs inom kriminalvård eller inom andra instanser i första hand bör 
betraktas som mellanmänskliga företeelser. Det betyder att tvångs- och kontrollaspekten – 
även om den måste förekomma i viss utsträckning – bör tonas ner till förmån för ett mer 
stödjande förhållningssätt. Det är sannolikt först då det är möjligt att skapa viljan, och nå 
möjligheten att påbörja en förändring av den egna situationen. 
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8. KONKLUSION 
 
I denna studie har det framkommit hur IDAP – programmet upplevs av enskilda deltagare, 
samt vilka konsekvenser medverkan kan ge hos den enskilde individen.  
Vidare har denna studie tydliggjort vilka faktorer i programmets innehåll som de intervjuade 
beskriver som verksamma för att åstadkomma förändringar i deras livssituation, samt hur 
dessa förändringar yttrar sig. Jag anser således att resultatet av denna studie uppfyllt det 
aktuella syftet. 
 
Resultatet från denna studie visar att samtliga informanter som deltagit i denna studie 
upplevde IDAP – programmet som positivt alternativ för den egna situationen. I första hand 
upplevdes programmet som en form av hjälp och stöd till förändring, där mycket få negativa 
aspekter konstaterats. 
 
Att få möjligheten att dela sina erfarenheter med andra i liknande situation tydliggörs som en 
viktig faktor. Detta bidrar till att programgruppen visat sig spela en viktig roll för deltagarna. 
 
Studien har visat hur en förändring i tankemönster beskrivs som en av de grundläggande 
konsekvenserna av medverkan i programmet. Dels uppges förändring ske i personliga 
attityder och värderingar, vilket leder till omvärderingar i synsätt och ett förändrat sätt med 
vilket man betraktar den egna situationen. 
 
Medverkan i programmet visar sig även leda till möjligheten att finna alternativa 
handlingsstrategier. Genom programmets innehåll ges deltagarna tillfälle att identifiera 
riskfaktorer, samt att finna nya sätt att hantera dessa. Detta är ytterligare en viktig förändring 
som uppges vara en konsekvens av medverkan i programmet. 
 
Även en positiv förändring i den enskilde individens sociala situation har visat sig vara 
ytterligare en erfarenhet som vilket beskrivs som ett resultat av medverkan i programmet. 
Detta uppges inte enbart ge konsekvenser för individen själv, utan även faktorer i individens 
närmaste omgivning påverkas på ett positivt sätt. Inte minst tydliggörs hur positiva 
förändringar upplevs av eventuella partners eller den närmaste familjen. Detta belyser vikten 
av att konsekvent styras av en helhetssyn i arbetet med den pågående förändringsprocessen. 
De slutsatser som är möjliga att dra utifrån studiens resultat är att det sannolikt inte är 
tillräckligt att lära in nya tankemönster eller alternativa handlingsstrategier, utan att åtgärda 
bakomliggande orsaksfaktorer. Detta tydliggör risken med alltför ensidigt fokus på den 
kognitiva beteendeterapin som metod, även om den fyller en viktig funktion i programmets 
utformning. Av den anledningen bör sannolikt det systemteoretiska perspektivet införlivas i 
programverksamheten i högre utsträckning för att nå en långsiktig, bestående förändring. 
 
I det empiriska materialet har informanternas personliga reflektioner kring hur ett 
fängelsestraff kunnat påverka den rådande situationen på ett negativt sätt framkommit. I 
dessa tankegångar har nyttan av medverkan i programmet kunnat lyftas fram och tydliggöras 
i högre utsträckning.  
 
Studien visar vidare hur de personer som medverkat i programmet har erfarenheter av att 
deras deltagande i programmet präglas av känslan av att få stöd och hjälp för att förändra sin 
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situation. Vidare tydliggörs hur deltagarna upplever sig bli bemötta med respekt och att den 
professionella relationen till programledarna är betydelsefull.  
Resultatet av denna studie visar vidare hur viktigt det är att det professionella bemötandet 
präglas av respekt gentemot den enskilde individen. Det är dock viktigt att tydliggöra att 
detta inte handlar om att frånta individen ansvaret för sina handlingar eller förbise det brott 
som faktiskt har begåtts. Det innebär snarare att med ett professionellt förhållningssätt 
kunna ha förmågan att fördöma brottet och fortfarande respektera individens 
människovärde. 
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Bilaga : Intervjuguide 
 
Allmänt: 
 
Hur har det varit att medverka i programmet? 
Positivt/negativt? På vilket sätt? 
 
Gruppen: 
 
Hur har det varit att programmet genomförts i grupp? 
 
Positivt/negativt? På vilket sätt? 
 
 
Attityder/värderingar: 
 
Har din medverkan i programmet inneburit några förändringar i ditt sätt att tänka? 
 
Handlingar: 
 
Är det någon skillnad i ditt sätt att hantera konflikter efter medverkan i programmet? 
 
Har du lärt dig något som du kan komma att få användning för? 
 
Social situation: 
 
Har du upplevt några skillnader i din sociala situation i samband med medverkan i 
programmet? 
 
Allmänt: 
 
Tycker du att din medverkan har givit dig kunskaper för att kunna hantera dina problem och 
förändra din situation? 
 
Skulle du kunnat blivit hjälpt på något annat sätt? 
 
Har det skett några förändringar i ditt liv som du kan se har direkt koppling till din 
medverkan i programmet? 
 


