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Syftet med denna studie är att belysa personalens erfarenheter och upplevelser av 

att arbeta med manualbaserade behandlingsprogram för missbrukare inom 

kriminalvården samt undersöka hur väl programledarna följer manualen i 

praktiken. Det är en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats där intervjuerna 

har varit semistrukturerade. Studien berör implementeringsforskningen vilken 

precis som den evidensbaserade praktiken har fått ett uppsving bland annat inom 

evidensbaserad kriminalvård. Resultatet visar både för- och nackdelar med att 

arbeta manualbaserat, då manualen kan vara ett stöd i arbetet men samtidigt ett 

hinder för ett personligt möte. Manualen följs mer strikt när personalen först 

börjar arbeta med programmen men används senare mer att luta sig emot då 

programledarna arbetar mer utifrån känsla. Resultatet visar även på skillnad i hur 

de använder sig av manualen i grupp- respektive individprogram.  



 

Innehållsförteckning 

INTRODUKTION .......................................................................................................... 1 

BAKGRUND .................................................................................................................... 2 

Implementering ......................................................................................................... 3 
Implementering av evidensbaserade behandlingsprogram ...................................... 3 
Program som riktar sig mot klienter med missbruksproblematik ............................ 5 
Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................... 6 

Teknik eller relation.............................................................................................. 6 

Motivation ............................................................................................................ 6 
SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING .............................................................................. 7 

METOD ........................................................................................................................... 7 

Kvalitativ metod med hermeneutisk ansats .............................................................. 7 
Kvalitativ intervju ..................................................................................................... 8 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ............................................................. 9 
Metodkritik ............................................................................................................... 9 

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................... 10 
Sökstrategi/urval ..................................................................................................... 10 

Datainsamling/analys ............................................................................................. 10 
Etiska övervägande................................................................................................. 10 

RESULTAT ................................................................................................................... 11 

ATT ARBETA UTIFRÅN EN MANUAL .............................................................................. 11 

Fördelar med manualbaserad programverksamhet ............................................... 11 
Nackdelar med manualbaserad programverksamhet ............................................. 12 

ATT FÖLJA MANUALEN I PRAKTIKEN ............................................................................ 13 
Erfarenhet ............................................................................................................... 13 
Arbetet i praktiken .................................................................................................. 14 

Individ respektive grupprogram utifrån en manual ............................................... 15 
SAMMANFATTNING AV RESULTAT ............................................................................... 16 

DISKUSSION ............................................................................................................... 16 

METODDISKUSSION ..................................................................................................... 16 
RESULTATDISKUSSION ................................................................................................. 17 

Att arbeta utifrån en manual .................................................................................. 17 
Manualen i praktiken .............................................................................................. 18 

SLUTSATSER ................................................................................................................ 19 

REFERENSER ............................................................................................................. 21 



 

 

INTRODUKTION 
Att studera just ett ämne som berör behandling för missbrukare i anstalt har vi valt då 

kriminalvården under senare tid har satsat på en kraftig utveckling och införande av nya 

behandlingsprogram. Detta har gjorts tillsammans med andra insatser som avser 

kontrollåtgärder för att komma tillrätta med missbruk i anstalterna. Enligt BRÅ-rapport 

(2008) är över 60 % av de intagna på en anstalt under ett år narkotikamissbrukare. 

Risken att återfalla i nya brott efter frigivning är stor. Målet med dessa satsningar och 

insatser är att motivera och påverka intagna till ett drogfritt liv efter fängelsevistelsen. 

En stor del av de människor som missbrukar narkotika kommer i stor utsträckning 

någon gång i kontakt med kriminalvården. Med detta i åtanke anses Kriminalvården 

utgöra den plats där samhällets insatser mot narkotikamissbruket kan riktas 

(Kriminalvården, 2003). 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård vet man om att 

området inte bara rör socialtjänsten och hälso- och sjukvården utan också andra aktörer. 

I riktlinjerna nämns kriminalvården som en av de viktigare och som varje år möter cirka 

10 000 personer med missbruk- och beroendeproblem, då många av de här är 

injektionsmissbrukare. Under de senaste åren har det gjorts särskilda satsningar på 

denna målgrupp. Man har då arbetat med kartläggning av deras problematik och 

behandling. Detta har man gjort för att få in dem i vetenskaplig och beprövad 

erfarenhet. Bland de patienter som söker hjälp inom hälso- och sjukvården för 

psykiatriska tillstånd så sägs cirka en femtedel samtidigt ha ett missbruks- eller 

beroendeproblem, vanligast av alkohol, detta är något som kallas samsjuklighet. I 

riktlinjerna skriver de att dessa klienter också finns inom kriminalvården 

(Socialstyrelsen, 2007). 

Missbruk i dagligt tal kan innebära olika saker för olika människor men CAN-rapport 

125 (2010) anger i sin rapport om drogutvecklingen i Sverige 2010 att man juridiskt 

betecknar all icke-medicinsk användning av narkotika som missbruk. Detta innebär att 

begreppet narkotikamissbruk innefattar mycket skiftande former av användning, allt 

ifrån användning av sömnmedel – utan recept, någon gång då och då, till att dagligen 

injicera heroin. När man ser till Världshälsoorganisationens (WHO) ICD-10 

(International Classification of Diseases) beteckning av vad ett missbruk är så använder 

de sig formen skadligt bruk, det vill säga bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som 

skadar hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk.  

De erfarenheter som vi bär med oss i denna uppsats är i teorin den B-uppsats vi skrivit 

tidigare och i praktiken har en av oss arbetat inom kriminalvården tidigare och stött på 

dessa program, dock inte som programledare men som kriminalvårdare på en anstalt i 

södra Sverige. Vi anser att det är viktigt att belysa, men även lära oss mer om 

manualbaserade behandlingsprogram då det kan komma sig att vi stöter på dessa på en 

kommande arbetsplats, antingen inom kriminalvården eller på någon liknande 

institution.   

Denna studie kommer att beröra områden som beskriver personalens erfarenheter att 

arbeta med manualbaserade behandlingsprogram, hur de utifrån sina egna erfarenheter 

upplever likheter och skillnader mellan grupp- och individprogram samt hur väl de 

följer manualen i deras praktik. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv anser vi detta 

vara intressant då kriminalvården kan komma att vara en av våra arbetsgivare eller 



 

 

eventuella samarbetspartners men även då staten har satsat på att utveckla och förbättra 

missbrukarvården samt att manualbaserade program har en allt större roll i 

behandlingssammanhang. Att kriminalvårdens behandlingsprogram handlar om att 

förändra ett beteende och skapa motivation till ett liv i drogfrihet tycker vi är en viktig 

faktor att belysa. Anledningen till att studien riktar sig mot personalen och dess 

upplevelser är då detta ur ett etiskt perspektiv är mer korrekt än att intervjua de intagna 

som deltar i programmet.  

Bakgrund 

Detta avsnitt kommer att innehålla beskrivningar av särskilda begrepp som 

implementering, evidensbaserad praktik, ”what works” och programverkasamhet, vilka 

kommer att ha betydelse för studiens syfte. Även tidigare forskning på ämnet kommer 

att redovisas. 

Inom Kriminalvården finns en särskild beredningsgrupp som behandlar frågor kring 

droger. Denna grupp la fram olika strategiska områden där de ansåg att åtgärder 

behövde vidtas. Inom dessa områden fanns bland annat motivation och behandling för 

klienter, identifiering och en kartläggning av klienternas problemområde och vårdbehov 

samt kompetensutveckling för personalen (BRÅ, 2006). De behandlingsprogram som 

blev av en central roll vid anstalterna var och är fortfarande kognitiva 

påverkansprogram, tolvstegs- och motivationsprogram. Hur länge den intagne blir dömd 

till att sitta på anstalt har stor betydelse om denne kommer att delta i ett program eller 

inte. Knappt en femtedel av klinterna som blir dömda till högst fem månaders fängelse 

påbörjade någon typ av programverksamhet. För de intagna med minst sex månaders 

strafftid var motsvarande siffra knappt en tredjedel. Trots den stora satsningen som 

gjorts tycks det inte påvisa någon ökning av andelen narkotikamissbrukande klienter 

som deltar i något program (Kriminalvården 2003). Att det är så låg andel av klinter 

som deltar i program kan enligt BRÅ (2006) ha att göra med att endast hälften av de 

narkotikamissbrukare som skulle behöva särskild anstaltsplats kan erbjudas det. De 

menar att man behöver öka insatserna för de narkomaner som är dömda till kortare 

straff men även för narkomaner på fri fot. 

Det som visar på positiva utslag av satsningen beskriver är att det har lett till ett större 

och närmare samarbete mellan de olika myndigheterna som kan vara inblandade och att 

de som arbetar inom Kriminalvården har fått ett ökat intresse för just behandling (BRÅ, 

2006).  

Fridell och Holmberg (2006) skriver att i kriminalvården är narkotikamissbrukare den 

största målgruppen och för att åtgärda återfallsrisken i brott måste missbruksproblemen 

stå i fokus. Kriminalvården arbetar med evidensbaserade påverkans- och kartläggnings 

metoder, då de är riktade till olika målgrupper så som kön, strafftid och vilket brott som 

begåtts. Svensk kriminalvård har sedan slutet av 1990-talet bedrivit ett genomgripande 

arbete med implementering av brotts- och missbruks relaterande program. Då har man 

haft som mål att bygga upp program som har stöd i forskning och som är 

manualbaserade, de skulle även vara godkända av en ackrediteringskommitté som 

kriminalvårdsstyrelsen inrättat. Kriminalvården har som mål och uppgift att tryggheten i 

samhället ska öka och detta ska då genomföras genom att de som blivit dömda för ett 

brott ska avtjäna sina straff på ett säkert sätt och försöka minska återfallet i att nya brott 

begås (Fridell & Holmberg, 2006). 



 

 

Implementering 

Forskningen om implementering är inget nytt fenomen utan utvecklades på 1960-talet i 

USA, då man utvärderade socialpolitiska reformer och det så kallade ”kriget mot 

fattigdomen” (Nilsen, 2010). Enligt Holmberg och Fridells forskningsrapport om 

”Implementering av nya behandlingsprogram i kriminalvården” (2006) så omfattar 

begreppet implementering de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder 

men även ny kunskap i en verksamhet. Metoderna eller kunskaperna måste säkerställa 

att de kommer att finnas kvar under en tillräckligt lång tid för att ge en effekt. Inom 

modern behandlings- och organisationsforskning brukar man skilja på två begrepp: 

spridning av kunskap och implementering där spridning av kunskap handlar om att 

förmedla kunskap på så sätt som tillexempel SBU (Statens beredning för 

medicinskutvärdering) och Socialstyrelsen har gjort, genom deras riktlinjer för 

missbrukar- och beroendevården. Implementering däremot kan beskrivas som hela 

tillvägagångssättet från första kontakt till att hela genomförandet avslutas och dessutom 

utvärderas (Fridell och Holmberg, 2006). 

Nilsen (2010) skriver att implementeringsvetenskapen har vuxit fram ur den 

evidensbaserade medicinen (EBM) precis som den evidensbaserade praktiken (EBP). 

Detta har idag blivit något som är eftersträvat då det dyker upp på fler och fler områden 

som till exempel evidensbaserad omvårdnad eller evidensbaserad kriminalvård. Den här 

utvecklingen har att göra med den ökande eftersträvan mot att arbeta med metoder som 

har forskningsunderlag och som har påvisad effektivitet. När man talar om evidens 

beskriver Nilsen (2010) att det är en delmängd av begreppet kunskap som är det 

bredaste begreppet och forskning utgör en delmängd av begreppet evidens, forskningen 

är ett sätt att framställa evidens. I Sverige står statliga myndigheter för spridningen av 

EBP, detta som ett sätt att utveckla socialtjänstens sätt att arbeta på. Målsättningen var 

att sammanställa och sprida kunskap på vetenskaplig grund om det sociala arbetets 

värde för klienten och samhället. Tanken med EBP är att skapa ett förbättringstänkande 

när det gäller både behandlingsmetoder och resultat från forskning. Det handlar om att 

ge klienten bästa möjliga insatser i förhållande till de problem och behov som de har. 

Den centrala frågan inom EBP är därför vilka insatser som ger effekter och vilka dessa 

effekter är (Oscarsson, 2009). 

 

Implementering av evidensbaserade behandlingsprogram 

Oscarsson (2009) skriver att evidensbaserad praktik ursprungligen kommer från 

förebilden evidensbaserad medicin som startade inom den kliniska medicinen och för 

läkarutbildningen. 

Robert Martinson var en av sociologerna som tillsammans med Dr Doug Lipton och Ms 

Judith Wilks, under sena 1960-talet, utvärderade rehabiliteringen inom de amerikanska 

fängelserna. Hans tolkningar av resultatet var senare publicerat i tidskriften The Public 

Intrest med titeln ”What Works? Frågor och svar om fängelsereformen.” Artikeln 

publicerades år 1974 och är historiskt sett den artikel som avslöjade idén om att det 

faktiskt är möjligt att rehabilitera frihetsberövade fångar och att det överhuvudtaget är 

möjligt att förändra intagnas beteende till det bättre (Sarre, 2001). Artikeln var ett 

genombrott när det gällde att på en erfarenhetsmässig grund precisera vad som var mest 

effektivt, men även ineffektivt, i arbetet med att påverka individer att inte återfalla i 



 

 

kriminalitet. Enligt BRÅ så uppmärksammades ”What Works” i Sverige och inom 

svensk kriminalvård inte förrän under slutet av 1990-talet. Detta kom att bli en 

startpunkt för en hittills blygsam utveckling i riktning mot en mer vetenskapligt grundad 

tradition när det gäller arbetet med dömda brottslingar (Bra.se). Berman och Farbring 

(2010) skriver att” What works” i huvudsak bygger på kunskap från olika metaanalyser 

som påvisar att klienternas behov av träning i problemlösning, korrektion av kognitiva 

förvrängningar och behovet av sociala färdigheter är stora. 

Enligt Steve Stanley (2009) var den centrala utgångspunkten att programmen skulle 

fungera och ge en minskning på återfall för dem som gick dem, särskilt för de som 

genomgick kognitiva beteendeterapiprogram, på mellan 5-10%. Beviset för detta 

påstående kommer framför allt från amerikansk och kanadensisk forskning och 

metaanalyser av relativt små studier. Stanley menar att det finns viktiga principer för att 

ett program skall vara effektivt och få bäst resultat (What Works in progress or 

stagnition, 2009). På Brottsförebygganderådets hemsida finner man stöd för dessa 

punkter och även de menar att, för att få så bra effekter som möjligt när det gäller att 

förebygga återfall är det bra att följa dessa punkter; 

1. Klassificera programdeltagarna utifrån riskkategorier och ge dem med högre risk för 

återfall mer ingripande insatser än dem med låg risk. 

2. Fokusera insatserna/behandlingen på just de problem som är förknippade med 

deltagarens brottslighet. 

3. Försök att anpassa sättet att arbeta till deltagarens personlighet. Överlag behöver 

klienter inom kriminalvården vanligen inlärningsmetoder som bygger på att de själva är 

aktiva och deltar. 

4. Program i frihet, på hemmaplan, ger överlag bättre effekter än program på anstalt 

eller institution. Det innebär dock inte att man inte kan uppnå effekter även inom anstalt 

och på institution. 

5. Program som är multimodala, det vill säga uppmärksammar flera av deltagarens 

brottsproblem, är ofta mest effektiva. De program som var mer effektiva än andra 

innebar att deltagarna fick tillfälle att aktivt träna nya sätt att tänka och handla. De 

byggde på beteendeorienterade,  

kognitiva metoder. 

6. Det är viktigt att bibehålla programintegriteten. Det innebär att man måste vara 

vaksam på att programmet behåller sin karaktär och sitt innehåll. Det förutsätter att 

behandlingspersonalen får nödvändig utbildning och stöd och att programmet löpande 

utvärderas. (Bra.se) 

What Works kan sammanfattningsvis beskrivas som en ambition att utveckla 

kriminalvård i riktning mot ett mer evidensbaserat förhållningssätt och har, i Sverige 

och Storbritannien, de senaste 20 åren präglat metodutvecklingen för ett kognitivt- och 

beteendeorienterat perspektiv inom kriminalvården (Fridell & Holmberg, 2006). 

Enligt Fabring (2009) har man i Sverige använt sig ut av, och gör fortfarande, konceptet 

"What Works" som innebär ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att arbeta med 

missbrukare i kriminalvård i. När man har gjort metaanalyser har man kommit fram till 

att kognitiva och beteendebaserade program är de som visat på ett gott resultat. Då 

sedan de manualbaserade programmen framställts av en internationell vetenskaplig 



 

 

expertgrupp inom det aktuella området, då det sedan granskas av en utvalt vetenskaplig 

panel och därefter godkännas. ”What works” har i många länder ansetts vara 

nyskapande och en hjälp med arbetet med klienter i kriminalvård. Exempel på dessa 

manualbaserade program i den svenska kriminalvården är till exempel One-to-one, 

PRISM och ART. För att ett program skall bli godkänt krävs det en tydlig, vetenskapligt 

förankrad förändringsmodell, att effektiva metoder används, att man säkerhetställer att 

programmet genomförs på rätt sätt och att personalen har den kompetens som behövs. 

En faktor som har ökat intresset för implementering av behandlingsprogrammen inom 

kriminalvården är kraven på att kunna visa goda effekter och hög kvalité och där av har 

kommit att använda sig av evidensbaserad praktik (EBP). Med EBP menas att 

kriminalvårdens insatser ska vara grundade på metoder som stöds av forskning. 

Kriminalvårdens implementering av manualbaserade program utgår från särskilda 

grundstenar; vad man skall göra, hur man skall göra och vilka förutsättningar som måste 

finnas. För att de uppsatta målen skall uppnås ska man ha ambitionen tänka igenom och 

dokumentera de olika steg och aktiviteter som är nödvändiga för att nå de önskade 

målen (Fridell & Holmberg, 2006). Fixsen (2005) skriver att det finns många olika 

komponenter i ett och samma program. För att det skall bli ett framgångsrikt och 

evidensbaserat genomförande av programledarna så skall dessa komponenter uppfyllas. 

När det gäller Kriminalvårdens programverksamhet har de som målsättning att endast 

bedriva brotts- och missbruksrelaterade program som har evidens för att klintens risker 

att återfalla i brott minskar. För att ett program ska bli godkänt (ackrediterat) krävs 

bland annat en tydlig, vetenskapligt förankrad förändringsmodell, att de metoder som 

används är effektiva och att programmen genomförs på rätt sätt och att då personalen 

har den kompetens som krävs för att det skall uppnås, samt att insatsen dokumenteras.  

Programmen prövas och granskas av människor som har en hög vetenskaplig 

meritering, där ibland docenter och professorer.  Den mest avgörande 

ackrediteringsgrunden är trots allt att behandlingsprogrammen utvärderas genom att 

klienter som gått programmen följs upp för att kontrollera återfallen i brott och jämföras 

med en likartad klientgrupp som inte genomgått programmet (Kriminalvarden.se). 

 

Program som riktar sig mot klienter med missbruksproblematik 

Då denna studie utgår från manualbaserad programverksamhet med inriktning på just de 

program som riktar sig mot missbruk redogörs kort här vad de olika programmen som 

våra intervjupersoner arbetar med innebär. 

 

PRIME For Life är ett grupprogram som omfattar 15-20 timmar fördelade på 4-6 

träffar. Programmets mål är att öka deltagarens riskmedvetenhet om alkohol men även 

om andra droger och på så sätt förebygga de problem som kan bli till följd av ett bruk 

av dessa. Syftet med programmet är att deltagaren inte skall återfall i brott eller drabbas 

av andra problem på grund av ett alkohol- eller drogbruk. 

 

PRISM står för Programme for reducing individual substance misuse och är ett 

individuelltprogram som består av ett förmöte och 20 möten uppdelade i tre delar, 

sammanlagt 32 ½ timmar per klient. PRISM är ett program som riktar sig till 

missbrukare av narkotika och tabletter i första hand men även alkohol. Programmet vill 



 

 

få deltagaren att förstå att beteenden är inlärda vilket också innebär att de går att 

förändra. Det är viktigt att klienten förstår vad som bidragit till att han/hon en gång 

började missbruka för att senare inte återfalla i missbruk. 

 

Våga välja är ett grupprogram som består av 25 möten á 2 ½ timmar, plus tre 

individuella träffar á en timme per deltagare. Programmet utgår från att vi aktivt kan 

styra våra handlingar genom att ändra vårt sätt att tänka. Syftet med behandlingen är att 

förhindra återfall i missbruk genom att medvetandegöra deltagarens tankestrukturer och 

högrisksituationer.  

 

Återfallspreventionsprogrammet är ett individuellt program som endast består av åtta 

träffar. Programmet riktar sig mot individer med ett drogmissbruk och skall i första 

hand användas som ett extra program som skall förstärka och påminna deltagarna om 

vad de lärt sig i tidigare behandling de genomgått för sitt missbruk. (kriminalvarden.se) 

 

Teoretiska utgångspunkter  

Dessa teoretiska utgångspunkter är valda då behandlingsarbete handlar om både teknik 

och motivation. Inom det manualbaserade arbetet står tekniken i centrum men i det 

dagliga arbetet är motivationsarbetet central för positiva behandlingsmöten. 

 Teknik eller relation 

Sandell (2004) beskriver i sin artikel Teknik eller relation – kritiska faktorer i 

psykoterapi två behandlingsmodeller. Den ena är den medicinska modellen som är en 

terapiform i termer av teknologi. Här ingår till exempel avslappning, exponering, 

tolkning och tomma stolen. I denna behandlingsmodell är det teknikerna som är 

huvudsaken för att åstadkomma kuren och kuren är tänkt att åstadkommas genom vissa 

mekanismer. Detta görs genom att till exempel göra något omedvetet medvetet, ändra 

på maladaptiva tankar eller förbättra patientens/klientens sociala relationer. Den andra 

är kontextmodellen som Sandell beskriver som en modell som inte ser att effekten av en 

särskild behandling är ett resultat av specifika metoder utan resultatet har sin grund i 

gemensamma faktorer i psykoterapi till exempel motiverad patient/klient eller en 

terapeut som visar respekt och erbjuder en utvecklande relation. I den här modellen enas 

patienten/klienten och terapeuten om ett tekniskt tillvägagångssätt. Vidare skriver 

Sandell att i den medicinska behandlingsmodellen är behandlingsmanualer obligatoriska 

och mycket tid läggs ner på att mäta graden av trohet mot manualen och manualen är 

även värdefull i utbildningssammanhang. 

 Motivation 

Revstedt (2002) beskriver att teorier och värderingar blir den bild av verkligheten som 

en person som arbetar med motivationsarbete själv skapar kring sitt sätt att arbeta vilken 

kommer att ha betydelse för hans ork inom yrket. Verklighetsbilden som en 

motivationsarbetare besitter är inte den enda komponenten i dennes förhållningssätt 

utan han bör ha en praktisk vägledning i hur han skall handskas med olika 

behandlingssituationer som på så sätt kan hjälpa honom att orka bibehålla sitt 

engagemang. Revstedt skriver att det är värderingar och teorier som är de 

grundläggande faktorerna i att behålla behandlingsengagemanget dock kan de inte läras 

utantill utan måste bli en del av motivationsarbetarens person för att få det att bli 



 

 

verksamt i en behandlingssituation. Värderingar och teorier i motivationsarbete försöker 

skapa en världsbild där det är meningsfullt att fortsätta kontakten med patienter/klienter 

som är omotiverade även om förutsättningar verkar saknas. En positiv människosyn 

menar Revstedt att det är viktigt att ha när man arbetar med motivationsarbete då denna 

kan komma att påverka hans allmänna inställning till sina möjligheter att motivera till 

förändring. 

Syfte och problemformulering 

 

Syftet med studien är att belysa några i personalens upplevelser av att använda 

manualbaserade behandlingsprogram för missbrukare inom kriminalvården. 

Frågeställningarna som kommer att besvaras är;   

- Vilka för- och nackdelar är det med att använda manualbaserade program? 

- Vilka upplevelser har programledarna att följa manualen i praktiken? 

- Finns skillnader i att använda programmen för individ eller i grupp? 

 

 
METOD 

 

Kvalitativ metod med hermeneutisk ansats 

Gällande kvalitativ forskning menar Bryman (2011) att det inte är fastställt exakt vad 

kvalitativ forskning innebär. Det som kan slås fast är att kvalitativ forskning tenderar att 

vara mer inriktad på ord än på siffror i motsats till den kvantitativa forskningen. Bryman 

(2011) framhåller vidare den kvalitativa forskning som tolkande, vilket stämmer väl 

överens med den hermeneutiska ansatsen. I denna uppsats var valet av att göra en 

kvalitativ studie mest användbar då vi var ute efter att få reda på vad människor 

upplever och vad de har för erfarenheter. Valet av forskningstradition inom den 

kvalitativa forskningen är antingen naturalism då denna eftersträvar en förståelse av den 

sociala verklighet som den egentligen är eller emotionalism där en strävan av att kunna 

fånga insidan av upplevelser och erfarenheter, detta då studien vill belysa både 

intervjupersonernas egentliga verklighet samt deras upplevelser av denna verklighet 

(Bryman, 2011). Under processens gång har våra intervjufrågor och vårt syfte fått bytas 

ut och detta är något som ofta sker när man gör en kvalitativ undersökning. Ely m.fl. 

(1993) menar att viktiga kännetecken i en kvalitativ forskning, i jämförelse med 

kvantitativ forskning, är att frågor som ställs under forskningens gång kan komma att 

ändras och forskarna i dessa fall får anstränga sig för att hålla en objektiv ställning, i 

den mån det går. Dock har en medvetenhet om att en viss delaktighet kan förekomma 

nödvändig att ta med sig in i arbetet. Det finns ett mål att se det som observeras eller 

berättas som en helhet och inte enbart som skilda variabler. Den kvalitativa forskaren 

strävar efter en förståelse och måste hela tiden ha ett öppet sinne samt undersöka sina 

egna antaganden och utgångspunkter för att inte göra tolkningar som kan komma att 

vara allt för styrda av sina egna erfarenheter och studerad litteratur, samtidigt som 



 

 

denne medvetet använder sig av sin förförståelse. Till intervjuerna var vi medvetna om 

att vi hade förförståelser om ämnet och att vi tog hänsyn till detta dock var våra 

förförstålser till en hjälp för att förstå ämnet bättre. Det är av väsentlighet att forskare 

som genomför kvalitativa undersökningar är medvetna om att de alltid är utsatta för 

inflytande från egna och andras personligheter och att deras närvaro i sig kan påverka 

respondenterna vid intervjuer eller observationer.  

Från början var hermeneutik ett synsätt som främst användes för att förstå och tolka 

teologiska texter, menar Bryman (2011). Hermeneutikens grundläggande idé är att 

forskaren som genomför innehållsanalysen av en text ska sträva efter att framhäva 

textens mening, utifrån det perspektiv som författaren haft. Av den anledningen är det 

viktigt att den som gör innehållsanalysen är medveten om textens historiska och sociala 

sammanhang, i vilket texten producerades (Bryman, 2011) 

Kvalitativ intervju 

Denscombe (2009) framhåller att kvalitativa intervjuer är att föredra då dessa bidrar till 

att lyfta fram intervjupersonernas känslor, uppfattningar, åsikter och erfarenheter, vilket 

stämmer väl överens med denna undersöknings syfte då det just är intervjupersonernas 

erfarenheter och upplevelser vi är ute efter.  

”Varje människa uppfattar sig själva och sin situation på ett speciellt 

sätt, genom att de knyter en särskild mening till de företeelser hon 

omges av/…/man är alltså inte intresserad av hur världen är, utan 

hur den uppfattas, eller för att använda ett hermeneutiskt uttryck, hur 

den tolkas”. Hartman 2004, sid 106 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att för att intervjupersonen ska dela med sig av sina 

erfarenheter och känslor bör intervjun genomföras på ett sådant sätt att intervjupersonen 

uppmuntras till detta. Det är viktigt att ha kunskap om ämnet som intervjun handlar om 

dock inte ta över intervjun med sina förkunskaper. För att intervjupersonen på ett öppet 

sätt ska dela med sig av sina erfarenheter och känslor är det viktigt att intervjupersonen 

får rätt uppfattning av den som genomför intervjun att ett syfte av intervjun presenteras 

vilket gjordes innan varje intervju startade.  Detta görs bäst enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) genom att intervjuaren lyssnar uppmärksamt, genom att visa intresse, förståelse 

och respekt för intervjupersonen något som vi tog med oss i våra intervjuer och till våra 

intervjupersoner. Vidare skriver de att det är viktigt att vara tydlig, att ställa enkla och 

lätta frågor. Intervjuaren skall tänka på hur den uttrycker sig genom att vara tydlig och 

begriplig. Att låta intervjupersonen tala till punkt och tänka i sin egen takt är även av 

betydelse.  

Tanken med utformningen av den intervjumanual som ligger till grund för intervjuerna 

är att frågorna syftar till att ge svar på syftet som denna undersökning bygger på. 

Utformningen går till så att ett utkast konstrueras där frågorna i detta utkast kontrolleras 

i förhållande till undersökningens frågeställningar och undersökningens syfte. Kvale 

och Brinkmann (2009) skriver om kvalitativa intervjuers fördelar när det gäller att lyfta 

fram erfarenheter och egna upplevelser beaktades vid utformningen av frågorna i 

intervjumanualen. Frågorna som utformas syftar till att ge utvecklande och personliga 



 

 

svar. Valet av semi-strukturerade intervjuer gjordes till studien då vi ville att våra 

intervjupersoner kunde svara fritt och olika på frågorna vi ställde. Intervjupersonen kan 

med stor frihet utforma svaren på sitt eget sätt och då till exempel frågeställningen om 

upplevelser och erfarenheter kommer att ha olika svar beroende på intervjuperson 

(Bryman, 2011). De fyra personer vi valde att intervjua är från två olika ställen men 

inom samma verksamhet. Intervjupersonernas utbildning har varierat från 

personalvetare till socionom och beteendevetare, åldern på respondenterna har även den 

varierat från 30 år till 55 år. Erfarenheterna från att ha arbetat som programledare 

varierar från två år till fem år.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

För att öka reliabiliteten i intervjun är det viktigt att tänka på hur man kommer att gå till 

väga med intervjun och hur man intervjuar då man kan omedvetet ställa ledande frågor. 

Problemen med intervjuundersökningar som väcker uppmärksamhet är om man ställt 

ledande frågor, då fel formulerade frågor kan ge en påverkan på de svar man får från 

intervjupersonen. Det är inte bara frågorna man ställer som kan vara ledande utan även 

intervjuarens kroppsspråk och tal kan vara positiva eller negativa förstärkare för 

intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann, 2009) I intervjuerna försökte vi ställa 

frågorna precis som de var menade och att vi tog varandras hjälp om någon märkte att 

frågorna inte ställts så som de var menade. 

Kvale & Brinkmann (2009) tar även upp validitetsfrågor som kan dyka upp under 

intervjuundersökningen. Planering är en validitetsfråga då forskningsplaneringen blir 

valid ur ett etiskt perspektiv om kunskap som gynnar människan har ett minimum av 

skadliga konsekvenser. Validiteten i intervjun ska ständigt kontrollera den information 

man får från intervjupersonen och att man är medveten om tillförlitligheten hos den 

intervjupersonen och i själva intervjuandet. 

Frågan om generaliserbarhet kommer upp om resultaten av studien är tillförlitliga och 

giltiga. Frågorna man ställer sig är om studien är av lokalt intresse eller om den kan 

överföras till andra liknande undersökningar och situationer (Kvale och Brinkmann, 

2009). Vi kan dock se ett problem med generaliserbarheten av den kommande studie då 

den kommer att innehålla en mängd personliga tolkningar och dessa tolkningar är olika 

beroende på vem som utför studien. Den personliga tolkningen utgör ändå en viktig del 

i den hermeneutiska ansatsen. 

Metodkritik 

Den kvalitativa metoden lägger stor vikt vid tolkningar av det material som samlas in. 

Dahlgren (2000) menar att en kritik som ofta framförs mot kvalitativ metod, till 

exempel intervjuer, är att det insamlade materialet blir väldigt komplext och stort att 

forskaren ges ett nästan obegränsat utrymme att tolka empirin. Av den anledningen 

anser Dahlgren (2000) att det är viktigt att forskarna reflekterar kring sin egen 

förförståelse kring det ämnet som undersöks. Detta menar författaren är viktigt då 

förförståelsen kan komma att påverka tolkningen av empirin. Kritik av 

kvalitativforskning kan även vara att det ofta är subjektivt, vilket betyder att man har 

egna erfarenheter och tolkar utifrån sig själv. Metoden är inte generaliserbar, som till 

exempel i intervjun då det finns för få intervjupersoner för att kunna generalisera. En 

kvalitativ undersökning är svår att replikera då man ofta utgår ifrån sig själv och under 



 

 

processens gång kan komma att ändra specificering och hämta in mer data och därför 

svårt för andra forskare att få ett lika resultat (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Planering och genomförande 

Sökstrategi/urval 

För att finna material till studien har vi valt att läsa utvald kurslitteratur samt att 

medverka på den utsatta föreläsningen om hur man söker information i Universitets 

databaser. De databaser vi valt att använda oss av är Academic Search Elite och Social 

Services Abstracts då vi finner dessa mest relevant för det område som studien berör. 

De sökord som vi använde oss av var drugtreatment, correctional system, what works, 

drugabuse och treatment. Efter att artiklar hittats har ett urval gjorts av dessa. Detta 

urval av artiklar men även annan litteratur har gjorts utifrån dess relevans för studien 

men även för att kunna besvara studiens frågeställningar. När det gäller urval av 

intervjupersoner till studiens resultatdel har gruppmedlemmarna används sig av något 

som Bryman (2011) benämner som bekvämlighetsurval och snöbollsurval då kontakter 

finns sedan tidigare inom Kriminalvården och dessa har kunnat hjälpa till med 

information om andra informanter så att studiens syfte kan uppnås. De fyra personer 

som har intervjuas har valts utifrån deras kunskap och utbildning inom det berörda 

området.  

Datainsamling/analys 

Vid två av intervjuerna har båda gruppmedlemmarna medverkat i form av att en är 

intervjuare och den andra har varit vid sidan av skött inspelning av intervjun med 

ljudupptagning från mobiltelefon, efter godkännande av intervjupersonerna, samt föra 

anteckningar vid sidan av. Gruppmedlemmen som inte håller i intervjun har också haft 

möjligheten att ställa följdfrågor. Under de två andra intervjuerna delade 

gruppmedlemmarna på sig och genomförde en intervju var. Vid dessa tillfällen förde 

samma person intervjun och anteckningar.  

När intervjuerna var genomförda blev det inspelade materialet säkerhetskopierat och 

fördes över till en dator. Materialet transkriberades sedan och skrevs ut på papper. 

Utifrån detta genomfördes sedan meningskodning, vilken Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver om. Denna metod för bearbetning innebär att flera nyckelord plockas ut ur 

intervjupersonernas svar. Dessa nyckelord plockades ut genom att båda 

gruppmedlemmarna läste igenom intervjuerna för att därefter gemensamt kunna 

diskutera fram gemensamma drag och särdrag i intervjuerna. När nyckelorden 

plockades ut sorterades de utifrån vilken av undersökningens frågeställningar de kunde 

tänkas ge svar på. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt att kunna 

kritisk till det som sagts och att tänker på tillförlitligheten och giltigheten i det som 

intervjupersonen berättat och att en tolkning skall kunna göras utifrån detta.  

Etiska övervägande 

Vi anser att utifrån det syfte som vi har är studien etiskt försvarbar och okontroversiell. 

Forsman (1997) skriver att man inte skall avstå att forska om sådant som exempelvis 

gynnar människors hälsa, vilket vi är av uppfattningen att denna studie gör. Dock finns 

en medvetenhet om att vissa personer tycker att det är mindre bekvämt att bli inspelade 

under intervjun och information om detta tillvägagångssätt har självklart meddelats 



 

 

redan vid tillfrågning om medverkan. Deltagarna har i undersökningen själva haft rätt 

att bestämma om de vill vara med, under hur lång tid och på vilka villkor det har skett. 

Deltagarna har haft möjligheten att avbryta sitt deltagande utan att detta kommer att 

påverka dem negativt. Studien har följt konfidentialitetskravet som menar att alla 

uppgifter om deltagarna skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan spåra dem (Vetenskapsrådet, 2004). För resultatets tillförlitlighet 

är det viktigt att intervjun blir ordentligt dokumenterad (Forsman, 1997).  

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att det är viktigt att informera intervjupersonerna 

om intervjuns syfte både i inledningen och slutet av mötet. Intervjupersonerna skall 

informeras om att undersökningen är konfidentiell och vilken grad av anonymitet som 

kommer att erhållas.  

 

RESULTAT 
Nedan redogörs för de resultat de kvalitativa intervjuerna gav studien. Denna del är 

strukturerad utifrån två olika teman som studiens intervjuer gav. De fyra personer vi 

valde att intervjua är från två olika ställen men inom samma verksamhet. 

Intervjupersonernas utbildning har varierat från personalvetare till socionom och 

beteendevetare, åldern på respondenterna har även den varierat från 30 år till 55 år, en 

kvinna och tre män. Erfarenheterna från att ha arbetat som programledare varierar från 

två år till fem år.  

 

Att arbeta utifrån en manual  

Fördelar med manualbaserad programverksamhet 

Genom intervjusvaren kan det utläsas att flera av intervjupersonerna tycker det som är 

positivt är att ha en manual att kunna luta sig emot ibland för att kunna underlätta 

behandlingen. Detta då vissa klienter är mer tystlåtna än andra och då kan manualen 

vara ett stöd till att föra samtalet framåt. En person nämner även att det kan vara en 

fördel att ha en manual att följa då denne menar att anledningarna till varför klienten går 

programmet kan se väldigt olika ut och då de flesta infinner sig på tvång och då har 

manualen varit till hjälp.  En av intervjupersonerna berättar att manualen är ganska bra 

för att man får tänka till lite och möta klienten där den är just den dagen för att sedan 

kunna stoppa in det i de övningarna som kommer. En annan menar att det kan vara 

skönt att veta att nästa övning kommer i stället för att hitta på och exemplifierar det på 

följande sätt; 

Man kan luta sig tillbaka lite på manualen, man har 

en agenda för dagen utan att behöva planera den 

själv. Det är lite att bara tuta och köra då 

egentligen. 

 

Andra fördelar som en person nämner är att man blir tvingad till att använda manualen, 

eftersom det är så det är uppbyggt. Dock menar intervjupersonen att man skulle kunna 



 

 

tro att det skulle vara bekvämare att säga till klienten att han eller hon skall göra si eller 

så för att må bättre, men vidare nämner intervjupersonen att forskning har visat på 

sämre effekter när det gäller förändring om man skulle göra så. Så därför hjälper 

manualen till eftersom det har visat på ett gott resultat.  

Vad som även nämns som positivt är att manualen är bra i dessa program då den hjälper 

till att hitta verktyg till att förändra klientens beteende. I ett av programmen som nämns 

används en aktivitetsdagbok där klienterna skriver ner saker som har hänt och saker som 

de har gjort sedan senaste mötet, vilket alla respondenter såg som en positiv sak med att 

arbeta utifrån en manual som styr hur mötet skall gå till.  En av personerna beskriver det 

såhär;  

I PRISM i synnerhet så har dem i uppgift att skriva 

en aktivitetsdagbok, att skriva bra saker som har 

hänt och då kommer ofta saker som varit mindre bra 

upp och då får man ju försöka väva in det i de 

uppgifter som ska göras sen. Så försöker i alla fall 

jag att göra för att få med dem i uppgifterna som 

finns. Och det tycker jag är positivt, alltså att jag 

kan ta deras känslor och hur de mår och sätta in i 

manualens övningar. 

Nackdelar med manualbaserad programverksamhet 

Det negativa som framkommer i intervjuerna är från de flesta är att det kan upplevas 

som väldigt stelt och strikt att arbeta utifrån en manual. Eftersom övningarna är 

tidsbegränsade finns det en stress att hinna med det som finns på agendan och detta ses 

som en nackdel, men även att man ibland kan dra över på tiden och inte hinna med 

resterande övningar kan vara stressmoment hos programledarna. En programledare 

beskriver det såhär; 

Det stod ju liksom att den här övningen tar fem 

minuter, den här tar tio minuter och den här tar tjugo 

minuter. Hela mötet ska ta 120 minuter. Ja, då börjar 

man ju snegla på klockan…, jaha nu ligger jag efter 

programmet och nu ligger jag före programmet.  

En annan nackdel som flera av programledarna beskriver är att det finns en press med 

att arbeta med de manualbaserade programmen då programmen är uträknade på minuter 

per träff men också på antal timmar och träffar. Det tar även ganska lång tid med 

efterarbete och dokumentation i olika datasystem, medan andra sorters behandlingar till 

exempel psykoterapi inte arbetar inom tidsramar.  

Det har blivit tuffare de sista åren, vi jobbar på 

uppdrag och du ska göra så här många program på 

en viss tid, det är uträknat på timmar. Man kan ju 

inte vara sjuk. Jag tror programledarna är de mest 

synade, kan jag säga, för de räknar ut exakt hur 

lång tid det ska ta att genomföra programmet 

tillsammans med klienten och hur mycket tid det 

krävs för förarbete och hur mycket tid det krävs för 

efterarbete.  



 

 

Ett par av deltagarna nämner att en nackdel att är vissa övningar inte är så bra lämpade 

för vissa typer av klienter och det kan vara svårt att få med sig en del klienter i vissa 

typer av övningar. Men då menar programledarna att det är viktigt att förklara syftet till 

varför man gör den specifika övningen och att man påtalar att syftet är att försöka hitta 

verktyg till varför han eller hon missbrukar. Vad som även nämns kan vara att samtalet 

inte känns naturligt för en själv då man är så styrd utav manualen. En annan påpekar att 

det kan vara svårt med manualen då klienten kanske inte alls befinner sig där manualen 

kräver. En av dem uttrycker sig såhär;  

Svårare just för att man har en agenda som är gjord 

och den ska man försöka följa uttalat och det gör ju 

att klienten kanske inte finns där eller kan möta sig 

där. Och har man då säg tjugo träffar så är det de 

tjugo träffarna oavsett om klienten befinner sig där 

eller inte och det är det som är det negativa då.  

 

Att följa manualen i praktiken 

Erfarenhet 

Alla deltagarna nämner att som nycertifierade programledare följde de alla manualen 

väldigt strikt men med tiden och erfarenheten så blev de mer trygga med att arbeta med 

manualen och kunde släppa på tyglarna. Vad som även framkommer är att det är viktigt 

att förmedla vad man gör och detta kunde vara svårt i början om man inte förstod varför 

man gjorde det. I början kunde det vara svårt att se den röda tråden men när man arbetat 

ett tag förstod man varför man arbetar på det här sättet. Fördelar med att känna sig mer 

bekväm i sin roll som programledare har lett till att mötena blir mer avslappnade och 

man kan variera hur man utför övningarna beroende på de olika personerna de möter.  

Som nybörjare var man hela tiden rädd för att missa 

något. Men med tiden så kommer det. Man gör det 

helt enkelt på rutin. Det handlar om att hålla tråden, 

köra övningarna och hålla det relevant.  

Två av intervjupersonerna menar att erfarenhet i form av tidigare utbildning kan spela 

roll i mötena med klienterna. Skulle man inte haft vanan att prata med klienter eller en 

utbildning, förutom kriminalvårdens utbildningar, i ryggen så skulle det varit betydligt 

svårare att vara programledare. En av dem förtydligar det på detta sätt; 

Om man säger så här så finns det ju faktiskt de 

programledare och kriminalvårdare som inte har 

gått på högskolan och inte är beteendevetare i 

botten då tänker jag att det lilla den har lärt sig 

efter att ha kört de här programmen, det förvånar 

mig. Då blir det nog platt tror jag. Jag tror att det 

behövs en ganska stor, djup förståelse för människor 

och att ha en insyn, alltså beteendevetare bör man 

vara i botten tror jag för att få en känsla för 

programmet utöver det som står exakt i manualen. 

Men så är vi ju också alla människor och har en 



 

 

kännedom om beteenden. Det handlar om att inte 

bara ha den där vardagsuppfattningen om saker och 

ting.  

En av respondenterna nämner att under utbildningen av programmet som de ska bli 

programledare för så får de själva prova på att vara klient och hur det är att sitta i stolen 

mitt emot. Detta är en annan sorts erfarenhet för att kunna sätta sig in i klientens 

situation och hur det är att vara i programmet.  

 

Arbetet i praktiken  

Alla intervjuade programledare påpekar att det är viktigt att kunna vara här och nu med 

klienten för att inte manualen tar över det mänskliga i mötet. En av programledarna 

uttrycker det som att de inte är robotar, att det är mötena emellan dem och klienten som 

är det viktiga. 

Det som följer som en röd tråd genom svaren är att manualen inte följs från punkt till 

pricka efter att de har arbetat ett tag. Uppstår det en situation där klienten fastnar eller 

har stött på problem som inte faller inom ramen för manualen tar man stor hänsyn till 

detta och lägger manualen åt sidan. Det är inte bara känslomässiga problem som 

klienten kanske har utan även mer praktiska problem som att få ett telefonnummer till 

socialtjänsten eller tandläkaren.  

Det är roligare att köra som jag gör nu och inte så 

stressande och att det blir ett mer avslappnat möte, 

det blir inte så uppstyltat men man följer ändå 

manualen med det kanske räcker med att titta på 

överskriften så kan man köra övningen. Jag tycker 

att programmet ska vara roligt också för att klienten 

ska vilja komma hit. Dem ska inte känna att jag har 

suttit i en och en halv timme och inte gjort någon 

nytta eller att vi inte har kommit fram till någonting. 

En av intervjupersonerna berättar att det i manualen står hur man ska gå till väga men 

den beskriver inte varför man ska göra på det här sättet och känner att manualen är 

teorilös. Tre av fyra nämner att de följer punkterna i manualen men gör det på sitt eget 

sätt. Citatet här nedan beskriver hur en av respondenterna arbetar; 

  Jag ser det snarare som att det är massa punkter 

som står och jag ska försöka få in så många av 

dessa som möjligt, så ser jag det. Och får jag inte 

det ibland så får jag inte det och då har jag 

antagligen fått ut något annat av det. Men jag 

försöker ju. Jag presenterar punkterna och säger att 

det är det här vi ska gå igenom idag men är det sen 

så att vi fastnar eller att något behöver diskuteras 

mer och att det är viktigt för klienten så kan man 

lägga lite mer tyngd där. Men jag känner mig inte 

alltid som en jätteslav under den.  



 

 

Återkommande svar i intervjuerna när det gäller hur väl manualen följs är att det är 

målen som är viktigast att få med sig från manualen och att förklara syftet med varför 

övningen genomförs. Men sen kan det variera hur man genomför övningarna, detta 

beroende på vilken typ av klient man möter. Sammanfattningsvis kan man säga att 

manualen följs men inte så strikt.  

Om man tycker att en övning som har samma syfte 

men att det finns en lite annorlunda utformning som 

kanske är lättare att förstå så kan jag faktiskt ta den 

och köra i ett annat program i stället, vilket 

underlättar för mig och troligtvis för klienten också.  

Individ respektive grupprogram utifrån en manual 

De manualbaserade behandlingsprogrammen i kriminalvården är både utformade så att 

en del av programmen är individuella program och en del av programmen är 

grupprogram. En av programledarna berättar att klienterna vet från början att de söker 

till ett grupp eller individuellt program. Programledaren nämner att vissa klienter kan 

absolut inte tänka sig vara i ett grupprogram och vissa klienter tycker det är bra med ett 

grupprogram. 

När programledaren arbetar med manualen i dem individuella programmen tycker 

denne att det blir ett djupare samtal, att de kommer mer på djupet om klientens 

problematik i de individuella programmen. De får själva hela programtiden och 

uppmärksamheten och kan inte "smita undan" som i ett grupprogram genom att låta 

andra prata. Manualen är mer utformad efter den enskilda individen och respondenterna 

menar att det är enklare att vara flexibel med de individuella programmen eftersom man 

inte har en hel grupp att ta hänsyn till.  

 

I de individuella programmen är det enklare att 

slappna av och vara mer flexibel. Men enligt vissa 

manualer så är det känsliga saker som ska tas upp, 

som ska diskuteras, det ska väcka förändringsvilja 

och detta är ibland tufft för både mig och klienten. 

  

Andra nämner att grupprogrammen är en grupprocess där andra delar med sig av sina 

erfarenheter till gruppen. Dem menar att vi har olika bakgrund och erfarenheter som 

bidrar med att se saker och ting från olika perspektiv eller vinklar och även kunna se 

likheter. Manualen gör att det är svårare att komma ned på djupet som i ett individuellt 

program men samtidigt är det bra att båda finns för olika individer. Enligt 

respondenterna kan klienterna behöva olika behandlingsprogram vid olika tidpunkter i 

livet. Det ena utesluter inte det andra.  

 

Som jag ser det så är inte manualen lika djupgående 

som i de individuella programmen. Här måste jag 

som programledare ta hänsyn till en hel grupp och 

samtalen blir naturligtvis inte lika personliga som i 

de individuella programmen, kan jag tycka. 

Manualen styr mig mer i grupprogrammen men 



 

 

också en bra hjälp att falla tillbaka på om jag 

känner mig osäker. 

  

Sammanfattning av resultat  

Vad som följer resultatet igenom är respondenternas positiva och negativa delar med att 

arbeta utifrån en manual. Enligt de intervjuade så kan manualen vara till en hjälp och 

stöd i början av sin karriär som programledare. De använder manualen ganska strikt 

under den första tiden efter utbildningen, då man kan känna sig lite osäker på hur man 

skall gå tillväga under mötena, vad man skall ta upp och hur övningar skall göras. 

Intervjupersonerna beskriver att med tiden kommer erfarenhet och erfarenhet innebär, 

enligt majoriteten av respondenterna, att de släpper taget lite om manualen och kan gå 

mer på känsla men ändå ha manualen i bakhuvudet. Att tidigare erfarenheter som 

högskoleutbildning eller liknande är nyttigt att ha för att få en bättre förståelse för det 

man gör har, enligt alla programledarna, visat sig vara viktigt då kriminalvårdens 

utbildningar inte är så breda. Vad som även kommer fram i intervjuerna är att manualen 

används mer som stöd när programledarna håller i ett grupprogram än när det gäller ett 

individprogram. I individprogrammen är det mer lättsamt och samtalen kommer att bli 

djupare. Vad som talas om som nackdelar är bland annat tidspress. Programledarna har 

en viss tid till varje övning som beskrivs i manualen och denna tid skall hållas för att 

övningen skall bli som den ursprungligen är tänkt och allt som står på agendan skall 

hinnas med under varje möte.  

 

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuterar vi vårt tillvägagångssätt genom studien samt val av metoder 

som ligger till grund för studien. Resultatet diskuteras utifrån respondenternas svar och 

jämförs i stora drag med studiens valda teoretiska utgångspunkter samt har vi valt att 

integrera vår teoretiska problematisering i denna del. 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en hermeneutisk ansats och kvalitativa intervjuer som metod. 

Valet av dessa var då vårt intresse var att undersöka hur kriminalvårdspersonal upplever 

det att arbeta med manualbaserade behandlingsprogram och genom dessa metoder få 

fram personliga svar utifrån deras egna erfarenheter. För att genomföra studien valdes 

fyra intervjupersoner ut, dessa arbetar inom samma verksamhet men på olika ställen. 

För att resultatet skulle ha blivit av mer tyngd hade antalet respondenter kunnat vara 

fler, vilket var av önskan från vår sida, men då intresset för att ställa upp på intervjuer 

var svalt kunde inte fler intervjuer tillämpas. Svaren på intervjufrågorna var i många fall 

väldigt lika vilket även detta ledde till att resultatet blev mindre dock tror vi att även 

med fler intervjuer så hade intervjusvaren blivit likasinnade. 

Som nämndes i metodkapitlet genomfördes två av intervjuerna med båda 

gruppmedlemmarna närvarande och två genomfördes enskilt. Detta gjordes då det 

passade de sista intervjupersonerna bäst då tiden för dem var knapp. En risk med 



 

 

enskilda intervjuer kan vara att eventuell viktig information och följdfrågor kan missas 

vilket kan lättare undvikas vid intervjuer där båda gruppmedlemmarna medverkar. 

Tanken när två gruppmedlemmar medverkar under intervjun är att en intervjuar och en 

antecknar, dock är det inte alltid det blir så utan följdfrågor och liknande kan komma att 

ställas av personen som antecknar. Detta kan undvikas vid intervjuerna som sker enskilt 

och känslan av att intervjupersonen blev mer avslappnad upplevdes. 

Vid transkriberingsprocessen har gruppdeltagarna delat upp arbetet i form av två 

intervjuer var. Vi har inte transkriberat de intervjuer vi själva hållit i för att få en djupare 

insikt i det som faktiskt sägs. Efteråt har transkriberingen diskuterats och frågor har 

bollats sinsemellan för att få ett resultat som stämmer överrens med det som 

respondenterna har svarat på. Vidare reflektioner som gjorts är att den förförståelse som 

gruppdeltagarna har inom ämnet har beaktats vid tolkningen av det insamlade 

materialet. Istället kan vår förförståelse ses som positiv då den hjälpt oss förstå vad 

intervjupersonerna har menat med olika begrepp.  Detta har gjort att vi har sparat tid i 

arbetsprocessen då vi inte har behövt återkomma till respondenterna för förtydliganden. 

Dock har vi behövt återkomma till respondenterna med ett par tilläggande frågor för att 

ge oss chansen att mer djupgående besvara studiens syfte. Valet av teoretiska 

utgångspunkter var för oss svårt då det inte fanns något specifikt om manualbaserade 

behandlingsprogram och vi fokuserade då istället på teknik, relation och motivation som 

teoretiska utgångspunkter.  

Resultatdiskussion 

Då all manualbaserad behandling är implementerat i kriminalvården utifrån 

evidensbaserade studier anser vi att det är på grund av evidensen som de 

manualbaserade programmen kan fungera i praktiken. Utifrån de intervjuer som 

genomförts kan vi urskilja att det finns både för- och nackdelar med evidensbaserat 

arbete. Som Sandell (2004) nämner så är behandlingsmanualer obligatoriska i den 

medicinska behandlingsmodellen och mycket tid läggs ner på att mäta graden av trohet 

mot manualen då detta är en komponent som krävs för att arbeta evidensbaserat. Som 

Fridell och Holmberg (2006) skriver är narkotikamissbrukare den största målgruppen 

inom kriminalvården och genom våra intervjuer har vi fått uppfattningen att 

manualbaserade behandlingsprogram hjälper till att reducera återfallsrisken. Vad Fridell 

och Holmberg (2006) vidare nämner är att de behandlingsprogram för personer med 

missbruksproblematik är riktade till olika målgrupper där strafftid och vilket brott som 

begåtts är av betydelse. Detta är något som våra intervjupersoner menar är en centraldel 

i de manualbaserade programmen då det var viktigt att lägga fokus på rätt saker, till 

exempel missbruk. 

Att arbeta utifrån en manual 

Enligt de svar som studiens intervjuer gav angående för- och nackdelar med att arbeta 

utifrån en manual kan dessa kopplas till Revstedt (2002) som beskriver motivationens 

betydelse för en framgångsrik behandling. En positiv människosyn menar Revstedt att 

det är viktigt att ha när man arbetar med motivationsarbete då denna kan komma att 

påverka hans allmänna inställning till sina möjligheter att motivera till förändring. 

Upprepade gånger under intervjuerna så har vi stött på just frågan om mötet med 

klienten och om detta är svårt när man har en manual att följa. Vad som framkom och 

vad som kom att vara viktigt för intervjupersonerna men även som Revstedt då nämner 



 

 

är att man får möta klienten där hon eller han är för dagen och att det är viktigt att ha en 

bra människosyn för att kunna använda detta i manualens övningar.  

Den praktiska vägledningen som Revstedt (2002) menar att man som behandlare kan 

behöva sätter vi i relation till intervjupersonernas manual i deras praktiska arbete. Detta 

då resultaten från intervjuerna pekar på att det kan vara en fördel att ha manualen att 

falla tillbaka på då vissa klienter är svårare och behandlingssituationerna ser så olika ut 

då motivationsnivån inte alltid är densamma.  

Vad som även nämns som positivt är att manualen är bra i dessa program då den hjälper 

till att hitta verktyg till att förändra klientens beteende. Sandell (2004) beskriver 

avslappning och exponering som exempel på olika verktyg som används i den 

medicinska modellen. Dessa verktyg är vi av uppfattningen att när de används som 

övningar i manualbaserade program kanske kan vara svåra att tillämpa ibland beroende 

på vilken klient man möter då alla är olika och alla övningar inte är för alla. Det vi dock 

tycker är bra är, som intervjupersonerna beskriver det, att det är verktyg i manualen som 

skall hittas för att klienten skall kunna hantera sina problem och bli tryggare i sig själva 

för att kunna leva ett liv utan missbruk.  

I kontextmodellen (Sandell, 2004) beskrivs tillvägagångssättet som en modell där 

patienten/klienten och terapeuten enas om hur mötena skall gå till. Detta är ju ett sätt 

som skiljer sig från det manualbaserade sättet att arbeta då det inte alls är så fritt som 

Sandell (2004) beskriver kontextmodellen. Efter att vi har jämfört kontextmodellen och 

de intervjusvar vi fick på vilka nackdelar som finns med att arbeta efter en manual så får 

vi ibland känslan av att programledarna ibland kanske önskar att de fick arbeta lite mer 

efter en kontextmodell. Detta då de i så fall inte skulle behöva känna sig så styrda och 

mötena skulle inte behöva bli så stela som de beskriver att de kan bli. De intervjuade 

programledarna upplever vi är rörande överens om att manualen är ett bra sätt att arbeta 

från och en bra grund till ett bra möte men känslan vi får är att de tycker att mötena blir 

som bäst och klienten får ut mest av behandlingen när varje programledare sätter sin 

egen prägel på hur deras praktik ser ut. Vi är av uppfattningen att teknik och motivation 

skall vara en kombination i deras arbete detta då tekniken är metoden som behövs för att 

arbeta evidensbaserat och motivationen måste finnas för en framgångsrik behandling 

med sin klient. Som Fixsen (2005) nämner kan dessa två komponenter vara 

betydelsefulla för både programledare och klient. 

 

Manualen i praktiken 

Som Revstedt (2002) skriver så är det värderingar och teorier som är de grundläggande 

faktorerna i att behålla behandlingsengagemanget dock kan de inte läras utantill utan 

måste bli en del av motivationsarbetarens person för att få det att bli verksamt i en 

behandlingssituation. Intervjupersonerna nämner i resultatet att de alla följde manualen 

strikt till en början men med tiden blev de mer bekväma med situationen. Det är som 

Revstedt beskriver att det inte kan bli något man kan lära sig utan till, utan att arbetet 

måste bli en del av programledaren för att få en bra behandlingssituation. Detta var 

något som intervjupersonerna faktiskt framhävde och menade på att det inte går att vara 

en slav under manualen utan att deras egen person spelade en stor roll för att få en 

fungerande relation till sin klient. Till en början blir det nästa som de försökte lära sig 

manualen utantill utan att blanda i sig själva i den. När vi diskuterat det så håller vi med 



 

 

Revstedt för det kan inte bara vara en teori/manual som styr en god behandlingssituation 

utan att programledarna måste blanda in sig själv för att få ut det bästa av situationen. 

Det som vidare kommit fram i resultatet är att intervjupersonerna tyckte det var viktigt 

att kunna vara här och nu med sin klient att kunna lägga manualen åt sidan om klienten 

hade andra saker att ta upp. Att det är manualen som styr men att deras personliga val 

också vägs in. Revstedt (2002) nämner att värderingar och teorier i arbetet försöker 

skapa en världsbild där det är meningsfullt att fortsätta kontakten med klienter som är 

omotiverade även om förutsättningar verkar saknas. Det är på sätt och vis det 

intervjupersonerna försöker göra, även om manualen styr arbetet så lägger de den åt 

sidan och försöker möta sin klient. För att kunna få sina klienter att bli trygga och säkra 

i sin kontakt, för att få dem att komma till nästa möte. I situationer som de 

intervjupersoner vi intervjuat kommer i kontakt med sina klienter, i kriminalvården så 

kan det vara bra att ha en manual som behandlingsmetod. Den kan föra kontakten 

framåt då det kommer till situationer då klienterna kanske hade varit mer omotiverade. 

Då finns alltid en nästa punkt att ta upp på mötet. 

Sandell (2004) ta upp i sin artikel två olika behandlingsmodeller och överlag kan man 

säga att de manualbaserade behandlingsprogrammen är efter den medicinska modellen 

som är en terapiform i termer av teknologi. Då det är teknikerna som är huvudsaken för 

att åstadkomma kuren.  Det är precis så intervjupersonerna måste arbeta med sina 

klienter. I resultatdelen har det framkommit att det är målet och syftet med manualen 

som är det viktiga, sedan kan de individuella övningarna variera. Enligt den medicinska 

modellen så når man sitt mål genom att göra något omedvetet medvetet och förbättra 

klientens sociala relationer. Detta var även något vi kunde se att våra intervjupersoner 

strävade efter, även om det var en manual de följde så var det målet med deras 

behandlingsrelation.  

När vi sammanställt resultatet kunde vi tillsammans tydligt se att en del av 

intervjupersonerna tyckte att det var extra viktigt med tidigare utbildning såsom en 

högskoleutbildning. När vi gjorde intervjuerna kunde vi märka att när vi frågade om 

manualen var tillräcklig i sin teori för att kunna arbeta i praktiken var det olika svar. De 

som hade en lång högskoleutbildning bakom sig tyckte mer att utbildningarna de gått 

inom kriminalvården inte var tillräckliga, att de var teori fattiga. När vi har diskuterat 

har våra åsikter varit att det både krävs en utbildning av något slag men också att 

erfarenheten av att arbeta med människor är väldigt viktig. Det är ett väldigt nära arbete 

med klienterna och man behöver en grund att stå på. De utbildningar de gått inom 

kriminalvården för de olika behandlingsprogrammen blir tunt om man inte har mer 

erfarenhet. Lika så nämnde alla att det var hårdare styrda av manualen i början innan de 

kom igång och blev mer trygga med manualen och i sin egen roll. Vi antar att det är 

såhär för alla behandlare, oavsett om man har en manual till hjälp eller inte. Man 

behöver erfarenhet för att kunna känna sig trygg i sin roll. Sedan diskuterade vi om 

manualen kunde göra arbetet lättare i vissa fall då man kan ha den som en trygghet att 

falla tillbaka på i situationer då man kör fast. Detta fick vi till stor del också bekräftat av 

våra intervjupersoner. 

Slutsatser 

Slutsatser som kan dras av denna studie upplever vi är att den manualbaserade 

behandlingen för missbrukare inom kriminalvården är å ena sidan en positiv upplevelse 



 

 

för programledarna och å andra sidan en negativ upplevelse. Fördelarna som nämn är att 

programledarna finner en trygghet i manualen då de vet vad som skall göras och vilka 

övningar som skall genomföras vid varje möte. I situationer som kan uppstå där till 

exempel motstånd från klienten möts finns manualen att luta sig tillbaka på. Nackdelar 

med att arbeta utifrån en manual är att det upplevs som ”stelbent” och kan även vara 

opersonligt och tidspressande. Från att ha följt manualen strikt i början av deras 

programledarkarriär arbetar de flesta nu efter att ha manualen mer som ett stöd i deras 

praktik. De intervjuade är av samma mening och menar att mötena blir bättre och både 

de själva och klienterna får ut mer av behandlingen när de personifierar sättet att arbeta 

på. Vi är av uppfattningen att evidensen inte fyller sitt syfte i behandlingen om inte en 

relation mellan programledare och klient skapas. De vi har upplevt i mötena med våra 

intervjupersoner är att de har viljan att skapa en bra relation till sin klient och de ser inte 

alltid manualen som första prioritering.  
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 BILAGA I 

 

 

Intervjuguide 

Kön 

Ålder 

Utbildning 

 Hur är de manualbaserade behandlingsprogrammen för missbrukare inom 

Kriminalvården uppbyggda? 

- Kan du beskriva de manualbaserade behandlingsprogram för missbrukare som ni har 

här i stora drag? 

 

- Vilket/vilka program är du mest involverad i? 

 Hur kommer det sig att du är involverad i just detta/dessa program? 

 

- Hur länge har du arbetat med detta/dessa program? 

 

 Hur upplever personalen att det är att arbeta utifrån en manual? 

- Hur upplevde du utbildningen som du genom gått för det behandlingsprogram som 

du är ledare för? 

 

- Hur upplever du att det är att arbeta utifrån en manual? 

 

- Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har du utifrån att arbeta från en 

manual? 

 

 Utifrån personalens erfarenheter, hur väl stämmer manualens teori överens med 

personalens praktik? 

- Anser du att du har nytta av den utbildning du fick inom det specifika 

behandlingsprogram som du är involverad i? 

 

- Anser du att den utbildning du fick inom den manualbaserade behandlingen var 

tillräcklig för att kunna tillämpa manualens teori? 

 

- Hur väl följer du manualens teori när du praktiserar utbildningen? 

 Hur kommer det sig att du arbetar just på detta sätt? För- och nackdelar. 

 Hur upplever du att klienten tycker det är att vara i ett grupp program respektive 

ett individuellt program, vilka skillnader upplever du? 
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 Vilka för och nackdelar upplever du med att hålla i ett grupp program respektive 

individ program? 

 


