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ABSTRACT 

The purpose of this study was to look at how clients, in the Swedish criminal justice, 
experience their involvement in treatment programs. The spotlight in the study was to 
examine which helpful and unhelpful factors are involved in a treatment process, in the view 
of individual experiences. The study is based on a qualitative method, with interviews as an 
instrument for collection of data.  
 
The result is summarized in three fields; is it possible to show vulnerable, the therapist and the 
meaning of the program. The result is based on interviews with six informants; five of them 
have been partaking in treatment programs in prison and one in the probation office. The 
study shows that partaking in treatment programs in prison is combined with problems in 
aspect of the different roles criminals play in prison. The role for the client in the probation 
office is in the opposite of the prison as a helpful factor. 
 

Keywords: client research, client perspective in criminal justice, social work with criminals, 

treatment programs, rehabilitation in criminal justice, criminal conduct, treatment with 

delinquents. 
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Förord 
 

 

Att skriva den här uppsatsen har varit en mycket intressant resa där vi har lärt oss mycket i det 

ämnet vi har studerat. Vi vill tacka vår handledare Max Hansson för stort tålamod i 

handledningen och för det stora engagemanget i för oss en viktig period. Vi vill även tacka 

våra respondenter som har gjort denna uppsats möjlig genom att låta oss ta del av deras 

upplevelser. 

 

Vi vill även tacka våra familjer för det stora tålamod som de har visat under den här perioden. 

Utan det stödet från både våra äkta hälfter och våra barn hade vi inte kunnat genomföra det 

här arbetet. Det har varit absolut nödvändigt med deras stöd för att kunna orka med att skriva 

en uppsats. Skrivandet som har pågått i tid och i otid har medfört att både dammsugning och 

besök i badhuset har fått stryka på foten. Men aktiviteter som pågår under en begränsad och 

överskådlig tid har man tendens att kunna stå ut med.  

 

Vi vill även tacka varandra för den fördragsamhet vi visat mot varandra under skrivperioden. 

Att arbeta tillsammans med ett sådant här projekt medför en del komplikationer när det gäller 

tider och andra vardagliga rutiner som ska synkroniseras. Vi vill därför rikta ett stort tack till 

oss själva. Vi vill även tacka Telia som har möjliggjort uppsatsen. 

 

 

Bengt & Bengt & Bengt & Bengt & Patrice Patrice Patrice Patrice höshöshöshöstenterminententerminententerminententerminen 2007 2007 2007 2007    
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Vi vill ge dem som bryter mot lagen självvärde, vi förstör 

deras självvärde. Vi vill göra dem ansvariga, så vi tar 

ifrån dem allt ansvar. Vi vill att de blir en del av vårt 

samhälle, så vi isolerar dem från samhället. Vi vill att de 

ska vara vänliga och kärleksfulla människor, så vi utsätter 

dem för hat och grymhet. Vi vill att de slutar spela tuffa, 

så vi placerar dem där de tuffa respekteras. Vi vill att de 

slutar umgås med förlorare, så vi samlar alla förlorare i 

en stat under samma tak. Vi vill att de ska vara positiva 

och konstruktiva, så vi trycker ner dem och gör dem 

värdelösa. Vi vill att de ska vara pålitliga, så vi placerar 

dem där det inte finns någon tillit. Vi vill att de ska vara 

fredliga, så placerar dem där våldet finns överallt 

omkring dem. Vi vill att de slutar utnyttja oss, så vi 

placerar dem där de utnyttjar varandra. Vi vill att de ska 

ta hand om sitt eget liv, äga sina egna problem och sluta 

vara parasiter, så vi gör dem helt beroende av oss. 

(Bergström, 2006:15
1
) 

 

Inledning 
 
Vi har valt att studera och analysera de uppfattningar som kriminalvårdens klienter har om 

kriminalvårdens programverksamhet2, i syfte att få en uppfattning om vad som är 

förstärkande och hindrande faktorer i det behandlingsarbete som utförs i svensk kriminalvård. 

Anledningen till vårt intresse för kriminalvården är att vi har kommit i kontakt med den i vårt 

arbete och därigenom kommit i beröring med en del av de klienter som deltagit i 

påverkansprogrammen. Utifrån detta har vi tagit del av den debatt som pågår inom 

kriminalvården om vilka behandlingsmetoder som fungerar och vilka som inte fungerar. Vi 

började sinsemellan diskutera kriminalvårdens programverksamhet. Diskussionerna fördes 

utifrån ett behandlingsperspektiv, där väcktes vår nyfikenhet om klienternas egna 

uppfattningar om vad som är bra och dåligt i en behandling. Vi ville få klienternas perspektiv, 

det vill säga, att få klienternas syn och uppfattningar om hur kriminalvårdens 

programverksamhet upplevs av dem.  

  

                                                 
1 Gorski, 1995a, ”En domare beskriver situationen i USA på följande sätt – det han säger gäller i stort sett lika 
mycket för svensk kriminalvård” (Bergström, 2006:15) 
2 De kurser och utbildningar inom kriminalvården som syftar till att påverka klienternas risk till återfall i brott 

(se bilaga 2).  

 



  

 3 

I och med vår erfarenhet, av att ha arbetat i både kriminalvård och missbruksbehandling, ger 

det oss en utgångspunkt och en tolkningsram som skiljer sig från till exempel juristens, eller 

någon annan yrkeskategori. En annan tolkningsram eller förförståelse hade rimligen gett en 

annan förklaring och tolkning till vårt empiriska underlag. Vi ser vår förförståelse som en 

fördel för vår studie, men det är av vikt att läsaren och vi själva är medvetna om denna 

utgångspunkt. Fördelen med vår insikt i ämnet är den grundkunskap vi har om olika 

missbruksbehandlingar och kriminalvårdens programverksamhet. Vi har även en kunskap om 

det system som detta utspelar sig i. En viss kritik mot kriminalvården fanns i vår förförståelse 

när det gäller effektiviteten av vård och behandling i kriminalvård. Vi är även av den 

uppfattningen att de flesta studier3, samt diskussionen internt i kriminalvården, har en 

kollektivistisk människosyn och att det saknas nyanser i detta. Alla har en historia och 

befinner sig i ett sammanhang, detta kommer sällan fram i stora studier och i diskussionen.  

 

För oss blev det intressant att höra klienternas egna uppfattningar och deras subjektiva 

tolkningar och åsikter om kriminalvårdens programverksamhet. I vår studie har vi därför inte 

haft för avsikt att ta reda på hur många som har återfallit i brott, eller inte, efter avslutat 

program. Vi ville få insikt i någonting annat, det som möjligen inte kommer fram i en 

effektstudie. Vår avsikt var att få en närmare och en mer nyanserad bild av klienternas tankar 

och upplevelser om den programverksamhet som de deltar i, eller har deltagit i. Vi ville få 

insikt i upplevelserna kring vad som har varit bra och dåligt, samt om programmen 

åstadkommit någon förändring i just deras liv. Nyström (1999) vidhåller att positiva och 

negativa effekter i ett behandlingsprogram kan ta ut varandra i en effektstudie. Risken är att 

de positiva och negativa effekterna av behandlingen blir dolda och att kunskapen blir en 

okunskap. En studie ur ett klientperspektiv kan bidra till en förståelse och en insikt om 

klienternas meningar om vad som kan vara stöttande eller hämmande faktorer, för att 

åstadkomma en förändringsprocess. 

 

Vi kommer fortsättningsvis i studien att använda oss av begreppet programverksamhet. Med 

begreppet avser vi i detta sammanhang kognitiva beteendeterapeutiska program. Alltså 

strukturerade manualstyrda behandlingsprogram som bygger på bland annat klassisk 

                                                 
3 Andrews et al (2005), Bourgon & Armstrong (2005), Fridell & Hesse (2006), Garner et al (2007), 
MacKenzie (2006), McGuire (1996), McKendrick et al (2007), Roberts et al (2007), Wilson, Bouffard, 
Mackenzie (2005), Eley, Beaton, Mcivor (2005), Nyström (1999), Innset Dundas (2006) 
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inlärningsteori och kognitiv psykologi4. Begreppet kognitiv beteendeterapi eller KBT, vill vi 

förklara på följande sätt; det kan innebära en mängd olika metoder som riktar sig mot olika 

mål eller problembeteenden. Gemensamt för dem är att de ger hjälp att se konsekvenserna av 

ett beteende, förstå de egna motiven och utveckla nya sätt att kontrollera det egna beteendet. 

Begreppet är utvecklat från beteendeteori, kognitiv teori och social inlärningsteori. 

Beteendeteori betonar betydelsen av externa faktorer i omgivningens betydelse för hur 

beteende utvecklas. Kognitiv teori betonar betydelsen av individens tankeprocesser som 

grund för handlingar och problemlösning. Social inlärningsteori hävdar att miljön är en 

nyckelfaktor men att inlärandet även kan vara indirekt, genom att man observerar följderna av 

andras beteende (Sandén, 2006, Bergström, 2006).  

  

1.1 Bakgrund 
 

Vi kommer här att presentera bakgrunden till studien, vår problemställning, syftet med 

studien och våra frågeställningar.  

 
Historiskt sett, nationellt och internationellt, har kriminalvård mestadels handlat om att straffa 

och förvara. Kriminalvården har inte varit känd för behandlingstanken, utan det har i långa 

tider handlat mer om revansch och hämnd från samhällets sida. Från 1800-talets mitt 

introducerades ändå olika strategier eller försök till att anpassa de intagna till ett liv utan 

kriminalitet. Dessa ansatser och tillvägagångssätt utökades under 1900-talet (Sandén, 2006). 

 

Sedan mitten av förra seklet har kriminalvården över stora delar av världen haft olika 

behandlingsprogram och metoder i sin verksamhet. Det har varit verksamheter i form av 

arbetsträning, gruppterapier och individuell terapi. Under 1960-talet hade den 

psykodynamiska skolan stort inflytande på anstalter i Nordamerika och i Europa (Innset 

Dundas, 2006). Någon vetenskaplig evidens fanns däremot inte för de påstådda effekterna av 

de olika behandlingsprogrammen (Fridell & Hesse, 2006). Sandén (2006) anser att 

teorigrunden ofta var svag och diffus och de olika behandlingsmetoderna varierade både i 

innehåll och i kvalitet. De flesta program hade en ostrukturerad design med oklara mål som 

”självförverkligande” eller ”personlig tillväxt”. Argumentet för att bedriva dessa behandlingar 

                                                 
4 I bilaga 2 presenterar vi kortfattad de behandlingsprogram som idag används av kriminalvården i 
Sverige. 
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var att traditionell bestraffning förstärker kriminalitet och därför var terapi i vilken form som 

helst bättre än ingenting alls (Sandén, 2006, Bergström, 2006) 

 

De få utvärderingar som gjordes visade på dåliga resultat (McGuire, 1996). Kombinationen av 

det dåliga resultatet med att kriminaliteten ökade i västvärlden gjorde att många forskare 

anslöt sig till en behandlingspessimism eller att ingen behandling fungerar ”Nothing Works” 

(Bergström, 2006). De studerade även om längre straff och ökad övervakning gjorde någon 

skillnad vad det gäller recidivism5, vilket det inte gjorde (Sandén, 2006). Bergström (2006) 

menar att den här behandlingspessimismen fortfarande existerar i USA och Sverige, men att 

dessa uppfattningar inte är vetenskapligt underbyggda.  

 

Strukturerade och manualstyrda program har under de senaste åren importerats till svensk 

kriminalvård. Men forskningen kring effekterna av programmen har i huvudsak bedrivits 

främst i USA sedan 80-talet. Denna forskning visar på resultat åt ett annat håll än 

behandlingspessimismen. Idag anser den evidensbaserade forskningen (Andrews & Bonta, 

2003) att det är möjligt att åstadkomma en förändring för kriminella i positiv riktning, vad 

gäller minskad risk för återfall i kriminalitet. Genom denna forskning menar forskarna att 

”nothing works” tesen har bytts ut mot det mer optimistiska ”what works” (Sandén, 2006, 

Fridell & Hesse, 2006).  

 

Upphovsmännen till ”what works” forskningen, Andrews & Bonta (2003) försöker ur ett 

psykologiskt perspektiv visa på vad en effektiv behandling av kriminella bör innehålla. Kort 

kan man säga att ”what works” forskningen (McGuire, 1996 i Sandén, 2006) har kommit fram 

till följande punkter för en effektiv behandling: 

� Behandlingen eller programmen ska fokusera på kriminogena faktorer av 

förändringsbar karaktär såsom ilskekontroll, bristande problemlösningsförmåga, 

kriminell umgängeskrets, missbruk, kriminella attityder och värderingar. 

� Programmen ska anpassas till deltagarnas kriminogena behov, inlärningsstil och risk 

för återfall i kriminalitet. 

� Programmen ska ha sin grund i forskningsbaserade teorier, framför allt har kognitiv 

beteendeterapi visat sig framgångsrik. 

                                                 
5 Återfall i kriminalitet 
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� Programmen ska se till klientens totala situation och bedrivas i en miljö som förstärker 

programmens effekter. 

De dynamiska faktorerna är direkt relaterade till det kriminella beteendet.  En förändring av 

de kriminogena behoven minskar sannolikheten för ett problembeteende. Det vill säga, de 

riskfaktorer som är möjliga att förändra, de dynamiska riskfaktorerna, sådana riskfaktorer som 

bidrar till att upprätthålla det kriminella beteendet. Målen för programmen är att utveckla 

alternativa beteenden i riskfyllda situationer, eller utveckla färdigheter i problemlösning, 

självkontroll, ilskekontroll och bemästringsstrategier. Övriga mål för programmen är bland 

annat att reducera antisociala tankar och värderingar, utveckla mindre riskabla tankar och 

känslor och anta en antikriminell identitet (Andrews & Bonta, 2003). 

 

Detta betyder att programmets betydelse för deltagarna beror på vilken grad de passar in i 

målgruppen för det aktuella programmet. Alltså är matchning till respektive program av 

avgörande betydelse för effekten av den (Fridell & Hesse, 2006, Bergström, 2006). 

1.2 Problemformulering 
 
Sedan 4-5 år tillbaka har vissa utvalda områden inom kriminalvården i Sverige, bland annat 

Stockholm och Göteborg, provat ut olika strukturerade program som är forskningsbaserade 

och som företrädesvis importerats från USA, Storbritannien och Canada. Idag finns det inom 

svensk kriminalvård en mängd manualstyrda kognitiva program6. Programmen riktar sig 

bland annat mot missbruk, kriminalitet och våld. Vi kan se på denna programverksamhet 

utifrån olika synvinklar: 

 

1. Ur kriminalvårdens perspektiv, som har regeringens uppdrag att minska återfallen i 

brott, blir påverkansprogrammen en del i uppdraget att minska recidivism. 

2. Från ett samhällsperspektiv blir programverksamheten viktig bland annat på grund av 

samhällsekonomiska skäl. Brott och kriminalitet kostar samhället stora pengar varje 

år.  

3. Ur ett klientperspektiv blir programverksamheten intressant, då detta kan vara en 

möjlighet för klienten att åstadkomma en förändring av en kriminell livsstil eller vara 

en inledning till en förändringsprocess.  

 

                                                 
6 Se bilaga 2 
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Vår mening är att det finns forskning kring programverksamheten och en mängd olika 

effektutvärderingar (Fridell & Hesse, 2006). Men det är svårt att hitta svenska och 

internationella studier ur ett klientperspektiv inom kriminalvård. Den forskning som finns ur 

ett klientperspektiv är snarare forskning kring service, bemötande och hur man motverkar 

avhopp från programmen (Eley et al, 2005). Vi ville gärna stanna upp och problematisera 

klienternas upplevelser och uppfattningar. Vi valde därför att fokusera på den tredje punktens 

perspektiv, klientens perspektiv, det vill säga, hur uppfattas kriminalvårdens 

programverksamhet av klienterna?  

 

Nyström (1999) anser att en lyckad behandlingsintervention är beroende av många olika 

parametrar, till exempel motivation, terapeutens roll, i vilket sammanhang klienten befinner 

sig i och dennes sociala nätverk. För att vi ska få kunskap om, eller veta vilka de förändrande 

komponenterna egentligen är, är det nödvändigt med klienternas uppfattning om detta 

(Nyström, 1999). Detta är även nödvändigt för att vi ska få veta om programverksamheten 

verkligen gör vad den säger sig göra för klienten. Och genom detta få vetskap om de 

verksamma faktorerna till en förändringsprocess. Dessa frågor är svårlösta men av stor 

betydelse om vi ska bygga upp en kunskapsmassa för att bidra till utveckling på området. 

Genom detta blev det för oss ännu mer intressant att göra studien ur ett klientperspektiv. Som 

Starrin (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2000) uttrycker det, borde det inte vara så svårt att 

låta klienterna komma till tals om vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra 

utifrån klienternas egna upplevelser, från olika behandlingar. Vi har i denna studie inte haft 

för avsikt att studera något enskilt program då vi anser att detta inte är relevant för studien. Vi 

ville i stället fånga en del av de uppfattningar och erfarenheter som klienterna själva har om 

programverksamheten inom kriminalvården.  

 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med studien är att analysera hur kriminalvårdens programverksamhet uppfattas av 

dem som deltagit i den, och vad som varit hämmande och stöttande faktorer i en 

förändringsprocess för dessa klienter.  

. 
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1.4 Frågeställning 
 

� Hur upplever respondenterna7 behandlingsprogrammen? 

� Hur/om har insatserna lett till en förändring i klientens liv, enligt klienterna själva? 

� Vad tycker respondenterna har varit bra eller dåligt, hämmande eller stöttande 

faktorer? Till exempel när det rör terapeutens roll, utformning av programmet och 

grupprocesser.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

Vår uppsats består av fem delar, den första delen innehåller bakgrund, syfte och 

frågeställning. I del nummer två kommer vi att redogöra för vilken metod vi har använt oss av 

för att genomföra studien. Vi redogör även för de etiska aspekterna i denna del. Den tredje 

delen består av det teoretiska ramverk som vi har använt oss av i vår analys och tolkning av 

resultatet. I den tredje delen redovisas även den tidigare forskningen som vi anser vara 

relevant för studien. I den fjärde delen redovisar vi vårt resultat och vår analys integrerat. I 

den avslutande femte delen finns vår sammanfattning och slutdiskussion.  

                                                 
7 Holme & Solvang (1997) skiljer mellan respondent och informant i avseende att en respondent avser 
en person som är delaktig i den företeelse som man studerar. Informanten står däremot utanför själva 
företeelsen. Vi kommer härifrån och framåt att använda oss av begreppet respondent om de personer 
som vi har intervjuat. 
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2 Metod 
 
Här kommer vi att presentera vår egen vetenskapliga syn. Därefter presenterar vi hur vi har 

gått tillväga för att samla in vårt empiriska material samt hur vi har bearbetat detta.  

 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Den hermeneutiska forskningstraditionen är en mer samhällsvetenskapligt inriktad 

forskningstradition (Hartman, 2004). För hermeneutikern är det ontologiska 

ställningstagandet att världen vi lever i är subjektiv, det finns inte någon objektiv verklighet. 

Forskarens uppgift är att tolka och få en förståelse för olika fenomen.  Hermeneutiken 

försöker förklara varför människor handlar och gör som de gör och vill därigenom få en giltig 

och allmän förklaring till detta (Kvale, 1997). Vår egen vetenskaplig utgångspunkt för den här 

studien överensstämmer med hermeneutikerns att det inte finns någon exakt objektiv 

verklighet. Vi vill försöka förstå hur respondenterna uppfattar sin verklighet, och genom det 

se hur deras verklighet får betydelse i programverksamheten. För att kunna tolka och förstå 

måste man se på delarna utifrån helheten och tvärtom. För att kunna förstå meningen i det 

som framträder måste den som tolkar, tolka detta i sitt sammanhang.  

 
För oss människor framstår verkligheten som något naturligt. Vi har glömt alla enskilda 

inlärningstillfällen, men samtidigt inser vi undan för undan att vi alla har möjlighet att 

påverka vår verklighet. Vi externaliserar våra subjektiva åsikter, vi objektifierar dem när 

andra är överens med oss och vi skapar institutioner, detta är socialkonstruktivism. 

Verkligheten skapas genom handling, (Berger & Luckman, 2003). 

 

2.2 Val av metod 

 
”Ett metodiskt angreppssätt, eller en ’design’ som det kallas ibland, kan liknas vid en ritning 

av ett hus. Metoden innebär en plan för att samla in, organisera och integrera information eller 

data, och den resulterar i en speciell slutprodukt (forskningsresultaten). Valet av angreppssätt 
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bestäms av hur problemet ser ut, vilka frågor det ger upphov till och vilket slutresultat 

forskaren vill ha.” (Merriam, 1994:21) 

 

För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra öppna intervjuer och arbeta efter en kvalitativ 

metod utifrån en hermeneutisk ansats. Vårt empiriska material består av intervjuer med ett 

fritt berättande utifrån klienternas upplevelse av deras verklighet. Enligt Kvale (1997) är 

syftet med kvalitativa intervjuer att bygga upp en förståelse och en kunskap genom 

intervjupersonernas eget perspektiv. Holme & Solvang (1997) uttrycker att kvalitativa 

metoder används för att få en djupare förståelse för det unika, men också för att se 

helhetsbilden, här är även forskarens uppfattning och tolkning av materialet viktigt. 

Förförståelsen är viktigt i den hermeneutiska tolkningen där intervjun omvandlas till en text 

som måste tolkas (Kvale, 1997). Vår tolkning av vårt empiriska material har skett genom att 

vi har använt oss av principerna, som Kvale (1997) beskriver, för den hermeneutiska 

tolkningen. Det har varit en process där vi har tolkat materialet dels genom vår egen 

förförståelse och dels genom att bestämma de enskilda delarna utifrån helheten. Detta kan 

sedan förändra de enskilda delarnas betydelse som återigen kan förändra betydelsen av 

helheten. Detta är, uttrycker Kvale (1997) i princip en oändlig process som forskaren får 

avbryta när han har kommit fram till en rimlig tolkning av materialet.  

 

Vi har använt oss av öppna intervjuer i form av samtal för att få fram så breda och nyanserade 

svar som möjligt. Med den här metoden har vi försökt att på ett grundligt sätt fånga 

respondenternas upplevelser och syn på kriminalvårdens programverksamhet. Vår uppfattning 

är att i en kvalitativ studie reflekterar forskaren ändå över nyanserna i svaren. Det går inte att 

säga att den ena teorin eller metoden är bättre än den andra, det handlar om hur forskaren 

använder dem och forskningsfrågan (Hartman, 2004). 

 

2.3 Urval 
 
Vi har som utgångsgrupp8 de kvinnor och män som deltagit i någon programverksamhet i 

svensk kriminalvård. För att studien skulle bli hanterbar ställdes frågan hur vi skulle göra vårt 

urval utifrån denna utgångsgrupp. Vi insåg att vi hade begränsad tid till vårt förfogande och 

avgränsade resurser för att kunna göra ett sannolikhetsurval. En tänkbar möjlighet för oss 
                                                 
8 Goetz & LeComte i Merriam (1994) definierar begreppet utgångsgrupp (”initial group”) som den 
population som det är möjligt att göra urvalet ifrån. 
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hade varit att ta kontakt med kriminalvården och göra studien i form av ett uppdrag. Vi 

beaktade möjligheten, men beslöt oss i ett tidigt skede för att inte låsa oss vid eventuella krav 

från kriminalvårdsmyndigheten, och då studien skulle göras ur ett klientperspektiv kändes 

detta inte relevant. Vi befann oss i en situation där vi upplevde det svårt att få tillgång till den 

slutna värld där vår utgångsgrupp fanns. Vi valde därför att använda oss av personer i 

populationen som vi kände för att kunna få en access in i den slutna världen, så kallade 

”gatekeepers”9. Det finns alltså inget sätt att beräkna sannolikheten för varje individ, som 

tillhör vår utgångsgrupp, eller att beräkna möjligheten för varje individ att innefattas i vår 

studie. Goetz & LeComte (Merriam 1994:63) skulle beteckna vårt urval som ett 

”nätverksurval”. Det vill säga att varje individ som vi har intervjuat har sedan presenterat oss 

för ytterligare individer. 

 

Våra gatekeepers har inte enbart gett oss tillträde till andra respondenter, utan de har även 

fungerat som ett ”rekommendationsbrev”. Genom detta rekommendationsbrev fick vi även ta 

del av den status som dessa ”gatekeepers” har i den undersökta gruppen. Våra ”gatekeepers” 

introducerade oss och fungerade som en brygga mellan oss och de blivande respondenterna i 

studien. Detta blev extra viktigt för oss då kriminalvården är ett mycket ”slutet rum” som är 

svårt att få tillgång till. Det var för vår studie viktigt även ur en annan aspekt, vi ansåg att vi 

inte hade kunnat få lika uppriktiga och ärliga svar, om vi använt oss av personalen eller 

kriminalvården som institution, för att få kontakt med respondenterna.  

 

Våra kriterier för att delta i studien blev, förutom att de skulle ha deltagit i kriminalvårdens 

program, att de skulle kunna ge uttryck åt sin upplevelse och att de skulle vara intresserade av 

att vara med i studien. Respondentgruppen bestod slutligen av sex män och kvinnor, som 

uppfyllde våra kriterier; en respondent som deltagit i ett individuellt program i frihet, tre 

respondenter som verkställer sin straff på anstalt, och två som deltagit i program på anstalt, 

men nu är frigivna. Strafftiden varierar hos de respondenter som verkställer sina straff och hos 

dem som verkställt sina straff.  

                                                 
9 Holme & Solvang (1997) återger Whytes (1943) fältundersökning där han beskriver en person som 
kan liknas vid en ”gatekeeper”. Vi kommer härifrån och framåt att använda oss av begreppet 
gatekeeper. 



  

 12 

2.4 Tillvägagångssätt 

 
Vi valde medvetet att försöka förmedla en avspänd atmosfär mellan respondenterna och 

intervjuaren för att kunna komma så ”nära” som möjligt och därmed också kunna få så ärliga 

och uppriktiga svar som möjligt. Klienten ska känna sig behaglig och trygg när han eller hon 

berättar om sina upplevelser och sin situation (Kvale, 1997). Eftersom den ena av oss är 

anställd av kriminalvården så beslutade vi, efter en hel del funderingar, att det bästa för 

respondenten var att den av oss som inte är anställd i kriminalvården skulle göra intervjuerna. 

Den av oss som gjorde intervjuerna hade även kopplingen till den så kallade ”gatekeepern”. 

Nackdelen med att vara ensam i intervjusituationen är att när man är två finns möjligheten till 

en gemensam reflektion efter intervjun. Vi vet inte om kopplingen till kriminalvården skulle 

påverka respondenterna åt något håll, men vi ville inte ta den risken. Även om den av oss som 

arbetar i kriminalvården inte kan påverka en viss respondents situation, kan det ändå inge 

vissa förhoppningar eller andra mer negativa känslor.  

 

 

Platsen för intervjuerna har för de respondenter som befinner sig på anstalt inte gått att styra 

utan dessa har skett i besöksrum på anstalt. I några av dessa fall har vi följt upp intervjuerna 

via telefon, då det varit praktiskt omöjligt av olika skäl att få nya besökstider. Det blev under 

omständigheterna den bästa möjliga lösningen. En av respondenterna har under studiens tid 

haft permission då det också har förts samtal kring intervjumaterialet för klargöra eventuella 

missuppfattningar. Resterande respondenter har intervjuats på deras arbetsplatser samt i deras 

hem. Samtliga av intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats av oss tillsammans. Vi 

har vid flera tillfällen lyssnat på bandinspelningarna och läst igenom utskrifterna för att sedan 

kunna analysera dessa.  

 

2.4.1 Intervjun 

 
Intervjuerna skedde i form av öppna samtal, men eftersom vi inte visste hur samtalen skulle 

utvecklas under intervjuns gång och att samtalen fördes, vid vissa tillfällen, i en speciell 

miljö, så hade vi vår intervjuguide i beredskap. Det är viktigt vid intervjutillfället, att den som 

intervjuar kan återvända till planen för att inte tappa fokus på uppgiften (Lantz, 1993). I varje 

intervjusituation uppstod sedan naturligt i samtalet olika följdfrågor. 
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Vår intervjuplan10 innehöll en presentation av studiens syfte och den information som vi ville 

förmedla till respondenterna. Intervjuguiden var tänkt som ett stöd för att kunna falla tillbaka 

på om situationen krävde detta. Frågorna i vår intervjuguide utformades så att vi skulle kunna 

få svar på våra frågeställningar.  

 

Det är den upplevande människan som är i fokus för vår undersökning och dennas definition 

av de olika begreppen som vi vill studera. Det är respondenten som kommer att avgränsa 

begreppen och ge begreppen dess mening, innehåll och omfång (Lantz, 1993).  

 

 

2.4.2 Bearbetning av data 

 
Syftet med analysen är att komma en dimension högre än enbart beskriva det som det har 

ställts frågor kring (Lantz, 1993). ”Analysen syftar till att skapa en god gestalt” (Lantz 

1993:74). Vi valde att arbeta med vårt insamlade material utifrån en modell som, förutom 

själva datainsamlingen, består av ytterligare tre led (Lantz, 1993, Merriam, 1994, Holme & 

Solvang 1997). Egentligen började bearbetningen av materialet vid själva intervjusituationen 

och fortsatte sedan vid transkriberingen av intervjuerna (Lantz, 1993). Genom detta bekantade 

vi oss med materialet för att även finna begrepp som var specifika för vår studie. 

Begreppsbildning är en viktig del av den kvantitativa analysen (Kvale, 1997). 

 

Nästa led i arbetet med vårt material var att söka mönster och teman i texten. Det vi sökte var 

både det som var dolt och det som var uppenbart. Genom att finna olika mönster har vi 

försökt att formulera dessa till olika begrepp som kan beskriva vissa centrala delar i det vi 

studerar. Efter genomläsningarna kunde vi kategorisera texten i olika teman för att sedan 

placera in detta i en mall. Vi har valt tre teman som vi anser har framkommit som 

dominerande och som på ett eller annat sätt bildat olika mönster för våra respondenters 

upplevelser av programverksamheten. De tre teman vi har valt är; går det att visa sig sårbar, 

terapeuten och programmens betydelse. 

 

                                                 
10 Se bilaga 1 
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2.5 Validitet  
 
Begreppet validitet i kvalitativ forskning innehåller huvudsakligen två delar, en intern 

validitet och en extern validitet. Den interna validiteten avgör hur pass väl en text beskriver 

den existerande verkligheten som den avser att beskriva. Det vill säga att forskaren inte låter 

tolkningarna baseras på forskarens förförståelse eller förutfattade meningar och att 

tolkningarna styrs av syftet med studien. Ett problem att beakta, speciellt vid intervjuer, är hur 

vida respondenternas minne sviktar om händelsen eller det fenomen forskaren är intresserad 

av har inträffat långt tidigare (Merriam, 1994). Detta måste man som forskare vara medveten 

om och även ta hänsyn till. Men för vår studie så var det relevant att ta del av deras 

upplevelser och tolkningar av programverksamheten som de har idag. Några av våra 

respondenter är i program- verksamheten och andra har varit det under de senaste två åren.  

 

För att stärka den interna validiteten så har vi haft kontakt med en del av respondenterna för 

att förtydliga frågor som har uppstått under tiden texten har växt fram. Vi har även i vår 

analys/resultat använt citat för att styrka våra tolkningar. De teorier som vi valt att tolka och 

analysera vår empiri med skulle säkerligen kunna både diskuteras och vara utbytbara, men 

utifrån de kunskaper och det perspektiv vi har valt så känns teorierna väl grundade. För att 

ytterliga stärka den interna validiteten har vi använt oss av tidigare forskning på området. 

 

Merriam (1994) menar att den externa validiteten syftar på om resultatet från en studie är 

möjlig att tillämpa på andra situationer än den undersökta, det vill säga en studies 

generaliserbarhet. I den kvalitativa forskningen kan enbart respondenternas tolkningar av sin 

verklighet beskrivas och detta gör att resultatet endast kan generaliseras till liknande 

situationer eller till personer som liknar de som ingått i studien (Merriam, 1994). Kvale 

(1997) skiljer ut tre olika former av generaliserbarhet i den kvalitativa forskningen;  

1. Naturalistisk generaliserbarhet, som bygger på erfarenhet som kan övergå från tyst 

kunskap till förklarande kunskap 

2. Statistisk generaliserbarhet, som utgår från att man i studien gjort ett slumpmässigt 

urval utifrån en population. 

3. Analytisk generaliserbarhet, som innebär att man gör en bedömning om man skulle 

kunna få liknande resultat vid en likvärdig undersökning. 

I studien har vi inte haft för avsikt att bidra med några generaliseringar. Vi har inte något 

representativt urval för att kunna generalisera våra resultat. Däremot kan studien säga något 
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om den verklighet som våra respondenter befinner sig i och deras upplevelser som de 

uppfattar den.  

 

2.6 Reliabilitet 

Om det fanns en enda verklighet så skulle vi kunna säga att all forskning är reliabel då 

begreppet handlar om i vilken utsträckning resultatet i en studie kan upprepas och sedan 

komma till samma resultat. I samhällsforskningen blir detta ett problem då verkligheten är 

föränderlig, i likhet med förutsättningarna (Merriam, 1994).  

 

Det är svårt att diskutera reliabiliteten i kvalitativ forskning, vidhåller Merriam (1994). Det 

vill säga svårigheten ligger i att det inte går att återskapa de sociala processer som en 

intervjusituation innebär (Holme & Solvang, 1997). När vi inte kan få ett mått på reliabiliteten 

så får vi försäkra sig om att studien är tillförlitlig på andra sätt. För att öka reliabiliteten i vår 

studie så har vi beskrivit hur vi har genomfört densamma. Vi har även spelat in våra intervjuer 

på band. Under analysen har vi läst intervjuutskrifterna samtidigt som vi har lyssnat på 

bandinspelningarna för att minska risken för feltolkning av respondenternas berättelser. Det 

finns ändå en risk för feltolkningar, och det sätt vi kan minska detta på är att koppla samman 

reliabiliteten med den interna validiteten. Kavle, (1997), uttrycker att reliabilitet och validitet 

är starkt förknippade med varandra under forskningens gång. 

 

2.6.1 Metodproblem 

 
Vissa problem har dykt upp under intervjusituationerna, främst vad det gäller miljön kring 

intervjun. För respondenterna är miljön naturlig och en del av deras verklighet. För den som 

intervjuade var det däremot en högst onaturlig situation. Det är inte lätt att fokusera på 

uppgiften efter ha blivit kontrollerad vid ett flertal stationer. När väl samtalet var igång var det 

däremot inga problem med att fokusera.  Det har inte heller varit lätt att boka intervju- och 

besökstider på grund av de säkerhetsregler som gäller. Denna svårighet hade kunnat undvikas 

om vi hade valt att göra kriminalvården till ”gatekeeper” eller delaktig i studien.  
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2.7 Etiska reflektioner 
 

Kvale (1997) menar att undersökningen bör ligga i linje med de etiska riktlinjer som finns det 

vill säga, kravet på konfidentialitet, informerat samtycke och de konsekvenser som 

undersökningen kan medföra. Innan vi fick respondenternas tillåtelse att göra intervjuerna 

med dem så diskuterade vi ganska ingående hur vi skulle skydda deras anonymitet. En rimlig 

reflektion var att det blev särskilt viktigt för de kvinnor som deltog i studien, viktigt av det 

skälet att det inte finns så många dömda kvinnor, som dessutom har deltagit i någon form av 

behandlingsprogram. Ett frivilligt deltagande är alltid en självklarhet. Vi har varit tydliga med 

att respondenten när som helst kan avbryta samtalet eller samarbetet om det inte känns bra. 

De data som vi har samlat i kommer inte att användas mer än till den här studien och kommer 

att behandlas konfidentiellt. Materialet kommer även att förvaras på ett betryggande sätt.  

 

Det är vår åsikt, att det är viktigt att vara mycket tydlig med att klargöra vår roll i samtalen 

med respondenterna. Vi har i den här situationen inte rollen som behandlare eller terapeut 

utan här är vi studenter som samlar information till en forskningsuppgift. Eftersom vi båda 

har arbetat under ett antal år med kriminalitet och missbruk i behandling är detta viktigt för 

oss, att vi om inte annat för oss själva, tar detta i beaktande. En konsekvens av ett samtal med 

vårt syfte kan vara att respondenten påminns om positiva eller negativa upplevelser förknippat 

med den situation som vi vill att han eller hon ska berätta för oss om. En viktig reflektion är 

då att man som intervjuare har med sig detta i tanken vid intervjutillfället (Kvale, 1997).  

 

Vi har funderat och reflekterat över de etiska aspekterna kring vår studie före våra samtal med 

respondenterna och kontinuerligt under hela studiens gång. Det självklara för oss i vår 

verklighet kan vara något helt annat i en sluten värld som kriminalvården utgör. Av den 

anledningen har vi därför försökt att på ett tydligt sätt göra klart för respondenterna vad vår 

studie går ut på och hur intervjumaterialet kommer att behandlas och även deras anonymitet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 
Vi har valt att redovisa två kategorier i den tidigare forskningen som vi anser vara relevant för 

vår studie. Därefter presenterar vi Goffmans (2004) rollteori som vi tillsammans med tidigare 

forskning kommer att använda oss av i vår analys av det empiriska materialet. Vi beskriver 

även kort det symboliskt interaktionistiska synsättet. 

 

3.1 Tidigare forskning 
 
En av kategorierna är effektutvärderingar som avser alla typer av påverkansprogram inom 

internationell och svensk kriminalvård. Den andra kategorin avser relevant forskning kring 

kriminalvårdens påverkansprogram ur ett klientperspektiv. De flesta av studierna är 

metastudier med en kvantitativ ansats. 

 

Den största delen av den tidigare forskningen på området har ägnat sig åt effekterna av olika 

program och behandlingsmetoder. I studierna11, framkommer olika parametrar, som 

antisociala attityder, tankemönster, kriminogena behov och personlighetsfaktorer, som 

avgörande betydelser för matchningen av programmen. Alltså, klientens behov som behöver 

matchas mot programmens innehåll för att uppnå bästa effekt. Även tiden som ges till 

behandling är avgörande för effekten. Alltså, för att få ut maximal effekt av programmen så 

bör man ta hänsyn till dessa parametrar vilket är en genomgående slutsats i effektforskningen, 

som vi gått igenom.  

 

I den andra kategorin har det inte varit lika enkelt att finna studier. Det som kommit fram i de 

studier12 vi funnit, har till stor del handlat om att förbättra servicen gentemot klienterna och 

minska avhoppen från programmen. I en av studierna (Nyström, 1999) där forskaren använt 

sig av ett klientperspektiv, visar sig andra komponenter bli betydelsefulla i en 

förändringsprocess. Vi kommer här att redovisa de två kategorierna mer ingående. 

                                                 
11 Andrews et al (1990), Bourgon & Armstrong (2005), Fridell & Hesse (2006), Garner et al (2007), 
MacKenzie (2006), McGuire (1996),  McKendrick et al (2007), Roberts et al (2007), Wilson et al (2005) 
12 Eley et al (2005), Nyström (1999), Innset Dundas (2006) 
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3.1.1 Behandlingsprogram i kriminalvård - återfall i brott 

 
Rapport 18 (Fridell & Hesse, 2006) har syftet att belysa forskning kring behandling av 

kriminalitet och drogmissbruk. Studien är en forskningsöversikt och en metaanalys av 

randomiserade kontrollerade studier för att visa på effekter och resultat av behandling i 

kriminalvård. Studien omfattar i princip all forskning i ämnet, både nationell och 

internationell. I undersökningen vill man ha svar på frågan om vad som har effekt och inte i 

behandling av kriminella missbrukare och kriminellt beteende. I resultatet pekar på att de 

psykosociala interventionsmetoderna inte ger så höga effekter som man kan tro, men 

effekterna är stadiga. Fridell & Hesse (2006) anser att även en liten förändring till det bättre är 

en stor samhällsekonomisk vinst. Något som också har betydelse är den tid som ges till 

behandling, ju längre behandlingen är desto stadigare resultat. Fortsätter behandlingen i frihet 

förbättras resultaten.  

 

Fridell & Hesse (2006) visar att behandlargrupperna från Canada anser att resultaten från 

kognitivt beteendeterapeutiskt orienterade program är konsistenta över olika 

behandlingssystem. Störst effekt har de program som innehöll förståelse för vad som kan leda 

till återfall i brott och missbruk. De beteende modifierade programmen är de mest effektiva 

och de blir ännu mer effektiva om de som genomför programmet har en hög terapeutisk 

integritet, det vill säga att terapin innehåller en professionalism. Ett problem med resultatet, 

menar Fridell & Hesse (2006), är att den kanadensiska forskargruppen är identisk med den 

grupp som säljer utbildning och handledning kring metoderna. Det ligger alltså en 

intressekonflikt i detta. Fridell & Hesse (2006) uttrycker att det finns mer studier kring 

kognitivt beteendeterapeutiskt program på grund av att det under senare tid satsats mer 

resurser kring denna forskningsgren. 

 

En faktor som påverkar kvarstannandet, i programmen, som forskningen har evidens för är 

behandlarnas utbildningsnivå. Forskningen kan visa att effekterna blir högre med välutbildad 

personal än om personal på ”golvet” använder sig av programmen. Fridell & Hesse (2006) 

säger vidare att de flesta metaanalyser visar på små skillnader vid användande av dynamisk 

terapi och kognitiv beteendeterapi. Familjeterapier är en av de terapier som visat överlägsna 

effekter. 
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 ”Viktiga beroende variabler som antisociala attityder och tankemönster, kriminogena behov 

och personlighetsfaktorer som sällan inkluderas som kovariat13” (Fridell & Hesse 2006:50), 

trots att dessa är viktiga markörer för återfall. ”En viktig faktor som sällan beaktas är t.ex. den 

om antisocial personlighet som i studier både i och utanför kriminalvården ger en entydigt 

negativ prognos både med och utan behandling” (Fridell & Hesse 2006:50). 

 

Andrews et al (1990) visar i en studie, att för att få bra behandlingseffekter måste det till tre 

komponenter som även Fridell & Hesse (2006) nämner som viktiga beroende variabler, men 

som sällan tas upp i forskning. Komponenterna är de kriminogena faktorerna, klientens 

behandlingsbehov och matchning till rätt behandlingsprogram. Bourgon & Armstrong (2005) 

har i en studie med 620 intagna, varav 482 fick behandling i 5- 10 eller 15 veckor och 138 

som inte fick behandling, visat att det finns en signifikans för längden av behandlingen. 

Studien visar att det krävs ett visst minimum av behandlingstid för att minska återfall i brott, 

tiden är sammankopplad med klienternas risk och behovs faktorer. 

 

3.1.2 Klientperspektiv 
 

Eley et al, (2005) har i sin studie som syfte, att ur ett klientperspektiv, få en bredare syn på 

viktig information för att kunna förbättra servicen och minska avhoppen hos unga 

missbrukare i behandlingsprogram. I resultaten, som man inte kan generalisera eftersom det är 

en relativt liten studie, framkommer vikten av att fokusera på olika behov i 

beroendeproblematiken. De uttrycker även att kriminalvården behöver vara mer flexibel och 

ha mer tålamod i behandling av unga missbrukare. Perspektivet på behandlingen behöver 

handla mer om de behov som en viss grupp behöver, och tillfredsställa dessa. Det är inte 

möjligt att dra alla missbrukare över en kam utan man bör vara mer flexibel i verksamheten. 

 

Innset Dundas, (2006), har gjort en studie där hon har använt sig av en kvalitativ ansats för att 

ur ett klientperspektiv undersöka betydelsen av det specifika brottsförebyggande programmet 

Brotts-Brytet. Innset Dundas har genom kvalitativa intervjuer försökt skapa en djupare 

förståelse för vad programmet betytt för de klienter som har deltagit. I sitt resultat kommer 

Innset Dundas, (2006) fram till att programmet Brotts-Brytet hade haft en påverkan på 

klienterna i deras vardag och programmet varit en meningsfull form av straff.  

                                                 
13 Kovariat med betydelsen en variabel som samverkar med en beroende variabel.  



  

 20 

 

Nyström (1999) har i en studie som syfte att bidra till en förståelse för hur de arbetssätt och 

metoder som används i sociala påverkansprogram kan sättas relation till gynnsamma sociala 

förändringar. I studien deltar tre grupper varav två genomgår program för kriminellt och 

socialt avvikande. I den tredje gruppen deltar klienter från frivården som inte har deltagit i 

någon programverksamhet. Nyström (1999) har försökt få grupperna att likna varandra så 

mycket som möjligt och jämfört de två grupperna med frivårdsgruppen. I studien har man 

både använt sig av en kvalitativ metod och kvantitativ metod, en effektstudie och en 

förändringsstudie. Effektstudien har gjorts genom enkätinsamling och förändringsstudien 

genom regelbundna intervjuer. Nyström (1999) menar, i sin slutsats att en förändring tar sin 

början i ambivalens, när klienten prövar programmets meningsfullhet. Det kan vara svårt att 

se förändringen till en början och att den förändras under programmets gång. Enligt studien så 

ger ändå programmen resultat, vissa program ger effekter för vissa grupper. Vissa delar visar 

sig däremot inte i effektstudien men kommer fram i förändringsstudien. I effektstudien visar 

det sig inte vad som har haft effekt utan den visar mer att programmen påverkar återfallen i 

brott på ett positivt sätt. I förändringsstudien däremot kan studien påvisa hur komponenterna i 

programmen kan relateras till en positiv förändring för klienten, eller inte (Nyström 1999). 

 

3.2 Symbolisk interaktionism 

 
Symbolisk interaktionism, är ett övergripande perspektiv för en analys av den sociala 

verkligheten (Trost & Lewin, 1999). Vi människor kommunicerar med varandra genom 

symboler, gester och handlingar. Orden kan ses som de främsta av symbolerna. Orden får 

enbart en betydelse när vi interagerar med andra. Vi har tillsammans kommit överens om en 

viss betydelse, annars skulle det enbart vara ljudkombinationer utan innebörd. Språket ger oss 

mening och innehåll. Vid samspelet med andra eftersträvar vi en gemensam definition av en 

situation. I det symboliska interaktionistiska synsättet är samhället en summa av alla 

interaktionshändelser. Dessa händelser är i en ständig förändring (Helkama, Myllyniemi & 

Liebkind, 2004). Trost & Lewin (1999) anser att det finns fem viktiga hörnstenar att beakta i 

den symboliska interaktionismen; definitionen av situationen, att all interaktion är social, att 

vi interagerar med hjälp av symboler, att vi är aktiva och handlar och att vi beter oss och 

befinner oss i nuet. 
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Goffman är starkt influerad av den symboliska interaktionismen i sin beskrivning av jaget 

som en social struktur, som fokuserar på mänskligt samspel. Goffmans verk är ingående 

analyser av det sociala samspelet utifrån olika aspekter av det sociala livet som påverkar 

individens identitet. Goffman (2004) hävdar att identiteten är en produkt av individens 

relationer. Han betonar självet och människans självbild i sina studier av mänskligt samspel. 

Mellanmänskliga möten och den kommunikation som sker i dessa möten definierar 

situationen genom symboler och roller (Meeuwisse & Swärd, 2002).  

 

3.3 Goffmans dramaturgiska perspektiv 
 
Goffman (2004) använder sig av teatern och dramaturgin som en teoretisk tankefigur. Livet är 

som en teater med människorna som aktörer. Han visar med sin teori att människan är en 

tänkande och handlande varelse med ett motiv och ett medvetande. För att förstå hur vi beter 

oss mot varandra i samhället kan man behöva använda sig av olika liknelser, dramat är ett 

sätt. När vi interagerar med andra människor spelar vi alla olika roller i olika situationer. 

Goffman (2004) tar teaterscenen som utgångspunkt för studien av samspelet mellan 

människor. Människan försöker styra sina intryck och samtidigt påverka de vi för tillfället 

spelar inför. Goffman (2004) vidhåller att jaget är ett montage av olika roller och att jaget är 

ett resultat av detta montage. Under vissa perioder i livet är våra karaktärer mycket 

utstuderade, t.ex. under vår tonårsperiod då det är mycket viktigt för oss att göra bra intryck 

på vår omgivning. Under andra perioder i livet, t.ex. när vi har bildat familj är vi mindre 

intensiva. Men vi spelar olika roller hela tiden, vi är inte likadana mot våra föräldrar som mot 

våra kompisar, och ju äldre vi blir ju mer roller har vi i vår repertoar. Genom våra olika roller 

lär vi känna oss själva och andra.  

 

3.3.1 Teamet 

 

Goffman (2004) menar att teamet eller gruppen, där fler än en spelar en roll, kännetecknas av 

ett intimt samarbete mellan aktörerna. Man är mån om att behålla en viss image utåt. Teamet 

uppträder här som en enhet och är försiktig att t.ex. straffa en medlem offentligt. Gruppen 

kännetecknas även av en lojalitet mot övriga i teamet. Gruppmedlemmarna måste vara lojala 

mot teamet annars skulle gruppen falla samman. Alla medlemmar måste dessutom acceptera 
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vissa normer och värderingar som gruppen har satt upp. Bryter man mot dem är man illojal 

mot teamet och medlemmen riskerar att bli straffad (Goffman (2004).   

 

Man vill absolut undvika tveksamma beteenden och misstag som kan äventyra gruppens 

existens. Gruppen måste ha ett fastställt mål och en offentlig åsikt som alla i teamet är 

överens om (Goffman, 2004). De politiska partierna är ett bra exempel på team som måste 

iaktta stor disciplin med offentliga ståndpunkter och fastställda mål. Man väljer alltid en 

grupp som man kan känna sig säker i och inte en för stor grupp. Alla framträdanden som görs 

i teamet måste noggrant planeras. Att offentligt straffa en medlem är inte tillåtet, då är det 

mycket lätt att imagen går förlorad (Goffman, 2004). 

 

Här försöker man verkligen styra sina intryck och skapa trovärdighet. Minsta spricka i 

masken och allt kan rasa ihop. Man använder sig ett formellt språk och formella uttryck. Man 

kväver beteenden som skulle skada framträdandet eller intrycken. Miljön runt framträdandet 

är också viktigt, det måste finnas ett sammanhang mellan fasaden och miljön. Om man möter 

en berusad polis på polisstationen skulle genast fasaden och trovärdigheten falla (Goffman, 

2004). 

 

3.3.2 Den bakre och den främre regionen  

 

Goffman (2004) anser att i den bakre regionen har man inte någon intention att styra 

intrycken åt något särskilt håll. Här känner vi oss trygga här kan vi vila ifrån anspänningen 

som uppstår i den främre regionen. Vi skulle inte orka med att konstant befinna oss i den 

främre regionen därför krävs det ett utrymme där vi kan få ventilera hämningar och där 

”publiken” inte har tillträde. Här kan vi utvärdera våra framträdanden och ladda upp inför 

nästa möte med publiken. I den främre regionen väljer vi vad vi vill visa upp för andra. Här 

visar vi upp den tillrättalagda fasaden och vi tar på oss den rätta masken för att matcha 

sammanhanget vi ingår i. Vi växlar hela tiden mellan den främre och den bakre regionen ( Jmf 

Asplund, 2004, konkreta och abstrakta socialiteter).  

 

3.3.3 Hemligheter och diskrepanta roller 
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För att vara tydlig mot omgivningen så är det viktigt för teamen att ”upprätthålla den 

definition av situationen som dess framträdande uppammar” (Goffman, 2004:126). Detta kan 

innebära en överkommunikation i vissa fall och en underkommunikation i andra fall. Ett team 

måste kunna bevara sina hemligheter. Det finns förhållanden som skulle kunna väcka 

misstroende mot teamet om uppmärksamheten dras till dem och splittra det intryck som man 

har för avsikt att göra. Teamet måste skaffa sig kontroll över situationen. Goffman (2004) 

definierar olika slag av hemligheter som ett team måste bevara: 

1. Mörka hemligheter, hemligheter som är oförenliga med den bild som teamet vill 

förmedla till publiken. 

2. Strategiska hemligheter, är avsikter och egenskaper som teamet döljer för publiken för 

att hindra publiken från att anpassa sig till den situation som teamet vill åstadkomma. 

Teamet kan försättas i gungning om dessa hemligheter avslöjas, trots att de inte är 

mörka hemligheter. De strategiska hemligheterna avslöjas ändå alltid till slut. Ibland 

finns det inte uppenbara situationer utan bara en känsla av att en strategisk hemlighet 

kan komma att betyda något. 

3. ”Inside” hemligheter, sådana hemligheter som är typiska för en individ som är 

medlem i ett team och hjälper teamet att känna sig avskilda från dem som inte är 

medlemmar i teamet. ”Inside-hemligheter ger ett objektivt intellektuellt innehåll åt ett 

subjektivt upplevt socialt avstånd” (Goffman 2004:127). En utestängande funktion kan 

vara språket som inte överensstämmer mellan de olika teamen. 

  

Det finns även kunskaper i de olika teamen om ett annat teams hemligheter, menar Goffman 

(2004). Den ena typen av hemligheter är de ”anförtrodda” hemligheterna som det ena teamet 

tvingas bevara för att kunna upprätthålla relationerna till det andra teamet. Den andra typen av 

hemlighet är mer av den ”fria” typen. Den hemligheten kan man avslöja utan att förtroendet 

rubbas. Ett teams fria eller anförtrodda hemligheter kan vara ett annat teams mörka 

hemligheter.  

 

Det finns tre olika nyckelroller i Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv: 

1. De som agerar 

2. Publiken 

3. De utomstående 
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De som agerar sitter inne med destruktiv information och är medvetna om de intryck de 

förmedlar. Publiken känner till vad den har fått tillåtelse att få ta del av och vad den kan lista 

ut inofficiellt. De utomstående känner inte till vare sig hemligheterna bakom uppträdandet 

eller den verklighet som framställs i framträdandet. De tre huvudrollerna skulle även kunna 

beskrivas utifrån de regioner de har tillträde till enligt figur 3:1. 

 

 Bakre region Främre region 

De som agerar Tillträde Tillträde 

Publiken Utestängd Tillträde 

De utomstående Utestängd Utestängd 

Figur 3:1 
 

De roller som Goffman (2004) betecknar som diskrepanta roller eller roller som spelas i ett 

falskt sken är bland annat angivarrollen. Angivaren låtsas att han är medlem av teamet och 

han tar sig in i teamets bakre region. I den bakre regionen får han tillgång till destruktiv 

information. Den negativa informationen kan han sedan avslöja öppet eller i hemlighet för det 

andra teamet. Om angivaren inte har något uppsåt med sitt angiveri kan han kallas för en 

förrädare, finns det däremot ett uppsåt med hans handlande är han en spion. Det finns även en 

möjlighet att spela ett dubbelspel eller spela ”under täcket” där han inte avslöjar sig för någon 

sida.  
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4 Resultat och analys 
 
I resultatredovisningen och i analysen har vi valt att fokusera kring tre teman, som har visat 

sig centrala i intervjuerna. Vi kommer huvudsakligen att använda oss av Goffmans 

dramaturgiska perspektiv i vår analys.  

 

4.1 Presentation av respondenterna 
 
Vi presenterar här våra respondenter med fingerade namn för att bevara deras anonymitet. 

 

Kalle, finns med i ett antal avsnitt i belastningsregistret. Kalle har under sin övervakningstid 

deltagit i ett individuellt program i frivården.  

Evert, avtjänar just nu ett längre fängelsestraff på en sluten anstalt. Evert har deltagit i ett 

antal program i grupp  

Ove, har en lång karriär av kriminalitet och drogmissbruk bakom sig. Just nu är han fri från 

både droger och kriminalitet. Ove har deltagit i ett flertal program i grupp på anstalt.  

Knut, är nyligen frigiven från ett längre straff som han har avtjänat på en sluten anstalt. Knut 

har deltagit i ett grupprogram på anstalt. 

Carita, avtjänar ett längre straff på en sluten anstalt. Carita har deltagit i både individuella 

program och grupprogram.  

Nelly, avtjänar ett längre straff på en sluten anstalt. Nelly har deltagit i några grupprogram på 

anstalt. 

4.2 Kriminalvården i ett dramaturgiskt perspektiv 
 
I Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv använder han sig bland annat av metaforiska 

begrepp som teater, scen, aktörer och rolluppsättningar. Dessa metaforiska begrepp använder 

vi oss av för att förstå våra resultat och få det hela mer gripbart. I studien tänker vi oss 

anstalten och frivården som den teater där dramat utspelar sig. De som agerar visar upp sig på 

scenen i form av diktade gestalter inför andra som även agerar på scenen (Goffman, 2004). 

Diktade gestalter i den formen att de spelar olika roller i de olika mötena. Den som agerar 

presenterar sig själv och sin aktivitet inför andra, han styr och kontrollerar den uppfattning 

som andra bildar sig om honom, samt vad han kan och inte kan göra när han agerar inför de 
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andra. Publiken utgör en tredje part i interaktionen, som Goffman (2004) säger inte existerar i 

det verkliga livet. I studiens föreställningsvärld är det inte samma personer som står på scenen 

hela tiden, det är inte heller samma personer som agerar från gång till gång. Scenerna och 

rolluppsättningarna ser olika ut.  Detta skiljer sig åt beroende på vilket sammanhang de olika 

individerna befinner sig i. De olika individerna bildar olika grupperingar eller team. Teamet 

samarbetar för att upprätthålla definitionen av situationen och den bild av dem själva som 

gruppen vill förmedla. Det ena teamet är de som avtjänar sina straff, det andra teamet är 

personalen och ett tredje team utgörs av programgruppen. Goffman (2004) menar även att alla 

har en bakre region och en främre region. Den bakre regionen är där vi kan vara oss själva, 

där vi inte exponerar oss inför andra. Där har publiken inte heller tillträde. Den främre 

regionen är det vi väljer att visa upp inför andra. Det är den tillrättalagda fasaden och den roll 

vi spelar upp för att matcha sammanhanget vi ingår i. Vi ska försöka tydliggöra detta i vår 

analys. 

 

Där finns det en bakre region med alla dess verktyg för att utforma 
individen, och en främre region med dess fasta rekvisita. Där finns ett 
team bestående av olika personer vilkas aktiviteter på scen i 
samverkan med den tillgängliga rekvisitan bildar den skådeplats ur 
vilken den framställda rollgestaltens jag kommer att uppstå, och ett 
annat team, publiken, vars tolkande aktivitet är nödvändig för 
jagtillblivelsen. Jaget är en produkt av alla de arrangemangen och är 
till alla sina delar präglat av den skapelsen (Goffman 2004:219). 

  

 

4.2.1 Går det att visa sig sårbar 

 

I intervjuerna framkommer att det är svårt, eller näst intill omöjligt, att blotta sig och sina 

innersta känslor i ett gruppsammanhang inne på en anstalt. Knut uttrycker att det vore bättre 

med enskilda program eller samtal, än med grupprogram. 

 

Det är svårt att sitta och ha den här diskussionen med många. 
Evert 
 

Jag tror mer på enskilda samtal det blir lättare att nå folk då, särskilt 

på anstalten.  

Knut 

 

Respondenterna uttrycker ganska starkt det omöjliga i att visa sig ”sårbar” inför personalen 

och de andra intagna, till exempel Oves uttalande. Detta gör man inte eftersom det är ett 
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uttryck för illojalitet och att man har en svag karaktär. Ingen ska få för sig att de är 

”golbögar”14 eller att de inte går att lita på i andra sammanhang. Respondenterna är rädda att 

visa sig som svaga personligheter genom att visa sina inre känslor och det som berör. Det kan 

å ena sidan vara svårt att veta vad man ”släpper lös”. Å andra sidan riskerar man att lämna ut 

saker som kan användas emot en och göra en illa, man blir sårbar, som Ove uttrycker det i 

citatet nedan. Sårbar i den bemärkelsen att man visar sina innersta känslor för personalen och 

de andra intagna. 

 

Aldrig att jag skulle öppna upp mig inför en ”plit”. 
Ove 
 

Vi är ju alltid nummer två, spelar ingen roll. Vi är på andra sidan.  
Knut 

 
Knut uttrycker i det andra citatet, att det finns olika grupperingar och en tydlig skillnad mellan 

de intagna och personalen. Knut ger uttryck åt att de intagna alltid räknar sig till att vara på 

den andra sidan och att komma i andra hand, även i frihet. Detta gör att det finns en naturlig 

uppdelning i två läger eller ”vi” och ”dom” redan från början. ”I totala institutioner finns det 

en grundläggande klyfta mellan en stor administrerad grupp, vanligen kallad de intagna, och 

en liten övervakande personal.” (Goffman, 1983:15) Personalen har redan från början 

stereotypa föreställningar om de intagna, att de till exempel är opålitliga och förtegna. De 

intagna har å andra sidan en bild av personalen som överlägsna och föraktfulla (Goffman, 

1983). De intagna har alltså redan från början en tillhörighet i en grupp, eller i ett team. Detta 

förstärks ytterligare i den slutna miljö man befinner sig i. Det finns förväntningar på hur en 

person ska vara i olika sammanhang. Det föds en stark känsla av samhörighet och förståelse 

inför varandra. Ett resultat av detta, i och med att man har snarlika erfarenheter och kan spela 

sin roll, är en stark ”vi och dom” känsla. Gruppmedlemmarna kommer på detta sätt att 

vägleda varandra i olika typer av situationer utifrån den gemensamma grupplaceringen inom 

den sociala strukturen, vilket även gör denna gemenskap ännu tydligare (Goffman, 2001). 

Ove styrker detta resonemang, i citatet nedan, om att grupperingarna inne på en anstalt är 

starka. 

Vi och dom så är det bara, hela tiden. 
Ove 

 

På en anstalt finns det starka symboler som gör att ett ”vi” och ”dom” blir än mer tydliga. En 

yttre symbol kan till exempel vara klädseln, personalens uniformer ställt mot de intagnas 

                                                 
14 Golbög, fängelseslang för angivare 
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joggingkläder. Vi människor kommunicerar med varandra genom symboler för att definiera 

en situation, en symbol är uniformen som även utgör en maktsymbol (Trost, 1999). Genom att 

ta ifrån den intagne den rekvisita som hans egna kläder och hans personliga ägodelar utgör 

och som är en del av den jaguppfattning den intagne har i livet utanför institutionen ”markeras 

början på en ny moralisk karriär” (Meeuwisse & Swärd, 2002:161). Den nya jaguppfattning 

som den intagne utvecklar är inte hans egen utan tillhör anstalten menar, Goffman (1983). 

Den yttre rekvisitan är bara en del som den intagne förlorar på institutionen. Den intagne 

förlorar även rätten att bestämma över sig själv, han måste nu fråga om lov (anhållan) när det 

gäller telefonsamtal, besök och om han får delta i programverksamheten. 

 

Det finns även ytterligare grupperingar som individen tillhör på en anstalt, till exempel 

etniska grupperingar, där han måste spela sina roller. Goffman (2004) menar att alla 

medlemmar i ett team måste acceptera vissa normer och värderingar som tillhör det team där 

medlemmen ingår. Personalen har satt upp sina normer och värderingar och de intagna har 

satt upp sina normer och värderingar. Bryter man mot normerna är man illojal mot teamet 

(Goffman, 2004). Det som Knut uttrycker i citatet ovan, tolkar vi som att, om man lämnar ut 

sig till anstaltspersonalen är det som att lämna ut sig till det andra teamet eller till fienden. 

Man kan då uppfattas som illojal mot det egna teamet. Då man deltar i en programverksamhet 

så bildas det en ny grupp med en blandning av ”vi” och ”dom”. Det finns redan inbyggda 

motsättningar i detta, menar Ove i citatet nedan.  

 

Vi och dom, så är det. Det blir aldrig så hundraprocentigt i 
programmen, man öppnar sig inte så. Kanske femtio procent… 

Ove 
 

I figuren 4:1, nedan, försöker vi tydliggöra de olika teambildningar som klienten är delaktig i 

på anstalten, och som för oss har framkommit i det empiriska materialet.   
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Figur 4:1 

Den enskilda individen förekommer hela tiden i olika team där det krävs att han kan spela 

olika roller. Teamen uppträder på de olika scenerna. Den enda plats som klienten har som sin 

bakre region är den egna cellen. All annan tid tillbringar han med det egna teamet, 

klientgruppen. Flera av respondenterna menar att den starkaste tillhörigheten man har är den i 

klientgruppen, där man även ägnar mest tid. Det finns även en bakre region för de olika 

teamen där inte andra team eller publiken har tillträde. Klientgruppen skapar tillfällen och 

platser inne på anstalten där personalen inte har tillträde, eller är välkomna, som sina bakre 

regioner.  Personalen har givna platser som är deras bakre regioner, till exempel expeditioner 

och kafferum, där klientgruppen inte har tillträde.  

 

Tillsammans med det egna teamet, de övriga klienterna, spelar han den roll som har tilldelats 

honom av teamet, inför personalgruppen. Med Goffmans (2004) perspektiv, blir det en 

kollision för klienten mellan rollen i klientgruppen och rollen i programgruppen. När 

personalgruppen och klientgruppen möts för att interagera i programgruppen måste de två 

teamen upprätthålla den illusion av vad de gör anspråk på att vara. Teammedlemmarna 

bibehåller rollgestalten. De måste samarbeta inför det andra teamet för att upprätthålla 

definitionen av situationen. För klienten är verkligheten att han tillhör klientgruppen där han 

måste upprätthålla klientgruppens definition av situationen. Om han vill göra en 

livsförändring, så är det en hämmande faktor för att den rolltillhörighet, eller den 

jaguppfattning man har tilldelats på anstalten är så starkt rotat. 

 
     
Det är två konkurrerande normsystem som ska mötas i den programverksamhet som sker inne 

på en anstalt. Goffman (2004) vidhåller att den som bryter mot teamets värderingar och 

Klienten 

Programgruppen 

Klientgruppen 
Personalen 
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normer riskerar att bli straffad. Om en intagen öppnar sig inför en ”plit” riskerar han ett straff, 

om de egna teammedlemmarna anser att medlemmen har brutit mot klientteamets normer. De 

egna teammedlemmarna måste då hålla igen på sin lust att bestraffa och ”uppfostra” sin 

medlem tills publiken, personalen, har avlägsnat sig. En direkt bestraffning skulle störa 

interaktionen ännu mer, och avslöja något som är förbehållet det egna teamet (Goffman, 

2004). 

 

… när du är inne i den här ruljansen och det kommer in och sätter sig 
en plit och du ska börja öppna dig för nån så…(skratt) det blir 
djävligt… svårt liksom, det går väl kanske för folk som sitter för 
första gången som inte är så där jättevana kriminella heller, utan de är 
precis nya då kanske det inte är så farligt. Men om du skulle slänga in 
nån som har suttit tio gånger tidigare ihop med en plit och du ska 
öppna upp dig … det går ju inte (skratt) 

Ove 
 

I citatet ovan uttrycker Ove, att den som inte har lärt sig sin roll inte heller känner till 

normsystemet. Han menar att för de erfarna så är det en mer eller mindre helt utesluten tanke 

att öppna sig inför personalen. Detta betyder inte att man inte deltar eller söker sig till 

programverksamheter, utan att man har ett annorlunda förhållningssätt till de ”andra” och till 

programverksamheten. Man får inte lämna ut sig till den andra sidan eftersom det är att spela 

på fel planhalva.  

 

De olika teamen, säger Goffman (2004), har även hemligheter för varandra, strategiska 

hemligheter. När klientteamet och personalteamet möts i programverksamheten hotas dessa 

hemligheter att avslöjas. Av det följer att det blir svårt för den enskilda individen att som 

deltagare i en programverksamhet få tillåtelse av det egna teamet att avslöja sig, med risk för 

att då avslöja teamets hemligheter och strategier. Risken är, enligt Goffman (2004) att hela det 

egna teamets existens sätts i gungning. Det behöver nödvändigtvis inte vara mörka 

hemligheter eller att hemligheterna är av betydelse. Däremot kan teamet oroa sig över att det 

som avslöjas kan komma att användas emot dem vid ett senare tillfälle (Goffman, 2004). 

Teamets rolluppsättning blir sårbar om en teammedlem blottar sig eller lämnar en lucka i 

fasaden som gör teamet sårbart. Evert uttrycker, i citatet nedan, att det är svårt att våga visa 

sina innersta känslor inför det egna teamet och för personalteamet i programverksamheten. 

Detta kan då användas emot den enskilde och teamet. Programmen kräver i regel ändå detta 

för att åstadkomma den tänkta förändringen.  
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Det kommer ändå saker som kommer ganska nära och det kan vara 
svårt att ta dessa i grupp. 

Evert 
 

Gruppen kännetecknas av en lojalitet mot de övriga i teamet och det är av stor vikt att 

upprätthålla en dramaturgisk disciplin i framträdandet (Goffman, 2004). Det är alltså viktigt 

att spela sin roll väl inför det andra teamet. Att lämna ut sitt inre i programgruppen kan då bli 

en illojalitet mot det egna teamet och man riskerar att tappa den känslomässiga distansen. Här 

är det både riskabelt, för individen, i relationen med det egna teamet och personalteamet, man 

blir sårbar i dubbel bemärkelse. Samtidigt som man spelar med, så måste man hela tiden ha 

kontroll över situationen så att man inte rycks med i programrollen. 

 

Ja, ja jag går så mycket program som jag kan, du vet, det ser ju bra ut 
på papperet. Men det är ju lite farligt också, eftersom om man 
återfaller så kan dom ju tycka att man inte är behandlingsbar. 

Knut 
 

Respondenterna uttrycker att de använder sig av olika tillskrivningar, som att man deltar i 

programmen på grund av att det ser bra ut på pappret eller för att göra tillvaron under 

anstaltsvistelsen mer lättsamt, som Knut uttrycker i citatet ovan. Även detta kan vara ett 

uttryck för dramaturgisk disciplin inför det egna teamet, för att inte förlora masken och 

eventuellt avslöja sina rätta avsikter. Å andra sidan kan man tänka sig att respondenterna 

tycker att programmen är bra och att de inom programgruppen uttalar sig annorlunda. De kan 

besluta sig för att lägga av sig sina masker och det gemensamma skådespeleriet och inse att de 

inte behöver spela sina roller för varandra (Goffman, 2004). 

 
Det vore bra om det pågick behandling hela tiden, hela dagar och så. 
Men så det inte, det är sagt att det ska vara rundgång på personalen nu, 
för att man inte ska lära känna någon för mycket på grund av säkerhet. 
Och det är då svårt att vända ut in på sig bara ibland. Man lär aldrig 
känna någon vilket skulle vara bra för att börja tänka förändring. 

Evert 
 

Evert ger uttryck för att man aldrig får någon relation till någon i personalen, vilket leder till 

en minskad tillit. Han menar, att säkerhetstänkandet gör att det svårt att bygga relationer då 

det är rundgång på personal. Detta blir paradoxalt då lyckade resultat i förändringsprocesser 

till stor del (30 %), bygger på relationen mellan klient och behandlare (Duncan, Hubble & 

Miller, 1997). Studier (Fridell & Hesse, 2006) visar att tiden är en avgörande faktor för att 

uppnå bättre effekter av programverksamheten. Vi menar att över tid kan relationerna och 

tilliten till personalen tillta. En annan rimlig tanke blir då att, om relationerna och tilliten 
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förbättras över tid så är detta, enligt Everts uttalande, en stöttande faktor för en 

förändringsprocess. 

 
Carita uttrycker ändå att de har haft en viss fördel av programgrupperna eftersom de kunnat 

lyssna till övriga gruppmedlemmars erfarenheter kring olika problemområden. 

 

Grupperna är bra för man kan se hur andra resonerar och också se 
liknelser med sig själv, det ser ju inte likadant ut men man kan ju ändå 
se likheter. 

Carita 
 
Genom att se likheterna kan man dra lärdomar av varandra. Ove och Knut uttrycker i citatet 

nedan, att det är viktigt att hela gruppen är beredda på att lämna ut sig själva. Gör inte alla 

detta så blir följden att ingen vågar göra det. 

 

Alla vill inte samma sak. 
Ove 
 

Om man verkligen vill gå ett sådant här program och det sitter en sju 
eller åtta stycken och tramsar, va. Drar dom ju med sig så mycket 
dåligt, förstör så mycket, dom förstör ju hela programmet så att säga. 

Knut 
 

Teamet måste ha ett fastställt mål och en offentlig åsikt som alla i teamet är överens om, 

vidhåller Goffman (2004). Programgruppen kan då skapa egna mål och en offentlig åsikt. 

Nelly, i citatet nedan, berättar att alla som deltar i programmet bor tillsammans under 

programtiden, och att antalet medlemmar i gruppen är begränsat. Detta kan man se som att 

man har förändrat klienternas teamtillhörigheter. Programgruppen och klientgruppen blir i det 

här fallet identiska15. Ett sätt att lyckas med detta är att förena olika team till ett team genom 

att skilja ut programdeltagarna, rent fysiskt, från övriga klientgruppen. Programteamet blir 

alltså det team som man visar störst lojalitet till. Teamtillhörigheterna förändras då 

klientgruppen och programgruppen blir identiska och klienten behöver inte definiera 

situationen flera gånger. Tilliten till programgruppen ökar på detta sätt. Teammedlemmarna i 

programgruppen behöver inte heller känna sig illojala mot klientgruppen eftersom man har 

förenat dem då de bor på samma avdelning. Ur Goffmans (2004) perspektiv skulle risken för 

förräderi bli mindre.   

 

Även om man inte är motiverad från början så blir man nog det och 
som vi var en väldigt bra grupp och där man känner tillit till varandra, 

                                                 
15 Se figur 4:1 
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det är viktigt för att det ska fungera. Också att man bor tillsammans 
under tiden man går är viktigt att alla på avdelningen går samtidigt. 

 

Nelly 

 

4.2.2 Terapeuten 

 
Evert säger att det är en fördel med en programledare som inte ingår i den ordinarie 

personalgruppen, utan att den kommer utifrån.  

 

Och är det då någon utifrån är det bättre. Då behöver man inte ha alla 
maskerna på. 

Evert 
 

Detta kan förklaras av det resonemang som vi har fört tidigare, att man kan bli betraktad som 

angivare av det egna teamet. Det kan även handla om de mörka hemligheter, hemligheter som 

är oförenliga med den bild som teamet vill förmedla till publiken (Goffman, 2004). De 

intagna har en bild som de vill förmedla av sig själva, att förmedla en annan bild innebär att 

man måste ”klä av sig” sina masker. Hela teamet riskerar därmed att försättas i gungning. 

Evert menar, i citatet ovan, att detta inte behöver ske om det kommer en programledare 

utifrån. 

Det kanske blir lättare att prata om vissa saker som man inte vill att 
dom (personalen vår anm.) ska veta om. 

     Ove 
 
Ove säger, i citatet ovan, att de måste räkna med att programledare som tillhör ordinarie 

personalen tar med sig till exempel förutfattade meningar om deltagarna i gruppen. Det finns 

även en misstänksamhet om att personalen tar med sig det som har avhandlas i gruppen till 

”kaffebordet” och diskuterar detta med övrig personal. Om det finns kunskaper i de olika 

teamen om ett annat teams hemligheter, menar Goffman (2004), så finns det en risk att teamet 

avslöjas. Det är en växelverkan, både personal och intagna ska lämna ut sig och båda teamen 

vaktar på sin definition av situation.  

 

Dom utifrån är ju mer lyhörda, det finns alltid en känsla av att vissa 
saker kan användas emot en eller vid andra tillfällen, även om det inte 
är så finns det ändå med. Det blir svårare på ett vis, kanske inte för 
alla, men ändå att prata djupare. Då är det bättre att de kommer utifrån 
för då lämnar de ju sen och det känns verkligen som det som är sagt 
stannar hos dom. 
    Carita 
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En typ av hemligheter är de ”anförtrodda” hemligheterna som det ena teamet tvingas bevara 

för att kunna upprätthålla relationerna till det andra teamet. Det kommer fram i intervjuerna 

att det är den typen av hemligheter man är rädd för, att de ska avslöjas och användas emot 

dem utanför programverksamheten. Detta skulle göra bägge teamen, både klientteamet och 

personalteamet, mer sårbara. Carita menar, i citatet ovan att om programledarna inte kommer 

från den ordinarie personalgruppen riskerar man inte detta. Utifrån Caritas citat kan man 

uppfatta det som att programledarna utifrån tillhör ett fjärde team. Det fjärde teamet, som 

består av personal utifrån, blir tryggare för att de inte interagerar med något annat team på 

anstalten. De försvinner rent fysiskt från anstalten efter programträffarna, vilket upplevs som 

en trygghet. Mellan den ordinarie personalen och de intagna finns det restriktioner hur 

samtalen ska ske. Personalen ska fatta beslut om den intagnes framtida öde, förflyttningar, 

vilka de ska träffa och vad de tillåts ha i sina bostadsrum (Goffman, 1983). Detta påverkar 

samtalet i programverksamheten. Att inte kunna reflektera fritt och tala öppet om händelser i 

sitt liv kan vara en hämmande faktor i programverksamheten. Hämmande i den bemärkelsen 

att man inte kan reflektera över sitt eget tänkande. Programverksamhetens mål är att de ska ge 

hjälp att se konsekvenserna av ett beteende, förstå de egna motiven och utveckla nya sätt att 

kontrollera det egna beteendet.  Detta är en distans mellan de två teamen som måste finnas 

eftersom personalgruppen annars inte skulle kunna fatta objektiva beslut angående den 

intagne och för att upprätthålla kontrollen, men det är samtidigt en hämmande faktor. Detta 

bidrar även till att hålla kvar de stereotypa uppfattningar som teamen, personal och intagna, 

har om varandra (Goffman, 1983). Detta är en generell problematik som gäller allt socialt 

arbete med klienter. Det blir i förlängningen en diskussion om närhet och distans kopplat till 

en yrkesprofessionalism.  

 

Det blir inte hundra procentigt om det är personal från anstalten, det 

blir aldrig någon riktig tillit. 

    Evert 

 

Evert menar att en programledare som inte tillhör den ordinarie personalen har en mer 

tillitsfull relation till deltagarna i programgruppen, eftersom det finns en inbyggd distans 

mellan den ordinarie personalen och de intagna. Evert säger att programverksamheten aldrig 

blir helt hundraprocentig, med personal från anstalten som leder programmet. 
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Programledarna är inte utbildade för vissa saker utan är vårdare här 
inne, de behövs att de som ska hålla programmen har en annan 
utbildning eller är utbildade på ett annat så att de kan se andra saker. 
För dom som går här inne och jobbar här dom blir förblindade och då 
blir det fel. 

Carita 
 

Carita menar att det finns en oro för att den ordinarie personalen som leder programmen inte 

har tillräckligt med kunskaper för att handskas med deras problematik.  Fridell & Hesse 

(2006) refererar internationella studier som menar att utbildningsnivån hos programledarna är 

av betydelse. ”Det finns evidens för att kvarstannandet i behandling var högre med utbildade 

psykoterapeuter än när behandling gavs av personal (på golvet) även om dessa var 

specialtränade i vissa tekniker” (Fridell & Hesse 2006:50). Detta bekräftas av Carita, i citatet 

ovan, att hon har en större tillit till en programledare med en högre utbildning. Man kan även 

ta i beaktande de olika rollernas betydelse, vilket visar att det finns svårigheter att ha 

tillräcklig tillit till personalen, ”på golvet” utifrån de roller som de spelar inne på en anstalt.  

 

Vi har haft folk som har kommit utifrån i ett program och det var 
mycket bättre. Dom behandlade oss på ett helt annat sätt, dom kände 
inte oss men dom lärde känna oss vartefter och det kändes som om vi 
fick ut mer av det än när en vårdare på anstalten har programmet. 
Dom vet saker om oss som dom tar med sig. Det kändes bättre med 
dom andra, man vet att dom går därifrån också, det blir säkrare. 

    Knut 

 

Knut uttrycker att det blir ett helt annat förhållande mellan deltagarna i gruppen och den som 

leder programmet, om han inte tillhör personalgruppen, eftersom rollerna förstärks ytterligare 

i en sluten miljö. I en studie av Zimbardos, (Olsson, 1998) utfördes en undersökning i ett 

experimentellt fängelse där försökspersonerna fick spela fångar och fångvaktare. På ett helt 

naturligt sätt intog man sina roller. Även forskarna uppfattade situationen som naturlig, ingen 

observerade rolltagandet förrän en person utifrån tydliggjorde detta.  

 

Det deltagarna i situationen uppfattade som ett rutinartad 
upprätthållande av ordning uppfattades som en utomstående som 
trakasserier och pennalism. Den sociala rollen tycks således medföra 
en insnävning eller en vinkling av upplevelsen av det sociala 
skeendet. (Olsson 1998:128) 

 

Respondenterna har en förväntning på hur ”plitarna” ska fungera i den sociala situationen. De 

har även en förväntad perception, som förstärker bilden av hur en ”plit” är i den här sociala 

situationen. Rollen förstärks även av yttre attribut som till exempel uniformen. Vilket medför 

att det är svårt att stå över detta i programverksamheten, det blir en svårighet att i dörren lägga 
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av dessa bilder och roller för att gå in och ha en gruppverksamhet i en till två timmar för att 

sedan återuppta rollen som ”plit” eller intagen igen. 

 

Evert och Carita menar ändå att det är skillnad på personalen som håller i programmen och de 

som inte gör det. Respondenterna upplever att det finns ett annat förhållningssätt hos de 

vårdare som håller i programmen än hos övrig personal.   

 

../det är skillnad på plitar och plitar../ 

Evert 

…/dom är ju plitar, men dom är ju ganska bra dom som har 
programmen…/ 

Carita  
 

Evert och Carita menar, att de som håller i programmen ändå vill medverka till någonting 

annat än den rådande rollen som ”fångvaktare”. De menar, att förhållningssättet mot de 

intagna eftersom de, personalen, har ett annat engagemang och vill se och hjälpa till med en 

förändring hos de intagna. Detta i sin tur kan medverka till att öka de intagnas motivation till 

att delta i förändringsarbetet, programverksamheten. Ur ett förändringsperspektiv skulle detta 

vara en fördel. En av fördelarna kan bestå i, att de intagna inte behöver visa igen vilka de är 

för en ny publik, som till exempel för en ny programledare utifrån. Med ett dramaturgiskt 

perspektiv kan man tydliggöra detta genom att man inte behöver spela en ny roll i en ny 

föreställning och med ny rekvisita. Svårigheten däremot, är den rolluppsättning man redan 

har, vilken är svår att i en sluten miljö förändra eller bli av med då dessa snarare befästs 

Goffman (1983). Goffman (1983) menar, att den intagne alltid kommer att hitta vissa metoder 

som den han använder sig av för att hålla en viss distans mellan sig själv och det som ”andra” 

antar att han bör identifiera sig med. Distansen mellan de olika aktörerna, programdeltagarna 

och programledarna från personalgruppen är svåra att sudda ut och det är svårt att bilda ett 

enat nytt team, programgruppen. Utifrån detta resonemang så är en programledare som inte 

tillhör den ordinarie personalen en stöttande faktor i en förändringsprocess.  

 

4.2.3 Programmens betydelse 

 
Enligt respondenterna rekryteras deltagare till de olika programmen genom ett anslag på 

anslagstavlan. Efter en anhållan om att få delta i programmet följer, vid en del fall, en intervju 

med den som har ansökt. Evert menar att det är sällan som den som har sökt till programmet 

har fått varken tid eller möjlighet att kunna reflektera eller diskutera programmets innehåll 
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och vad programmet har för mening för just honom eller henne. Evert säger även att det är 

svårt att se meningen med programmen när man avtjänar ett långt straff.  

 
Intervjuare: Har du deltagit i någon form av intervju där man försöker 
ta reda på vilket behov du har? 
 
Respondent: Nej, ingen men vad behöver man hjälp med när man 
sitter här på insidan. Om man har ett långt straff som jag har vad 
behöver man då för hjälp härinne? Det är på utsidan man behöver 
hjälpen på. På insidan hittar man ett sätt att vara, man anpassar sig. 
Men när man kommer ut sen det är då man behöver hjälpen. Hur går 
det till där ute? Det är så begränsat härinne. 

Evert 
     

 

Nyström (1999) anser att behandlingsinsatserna ofta utsätts för en prövning av klienterna. 

Klienterna ifrågasätter ofta vad meningen med insatsen är, och relevansen för just deras 

problem. De vill även gärna veta vad de kan uppnå med att delta i programmet. Vår 

uppfattning är att detta inte alltid sker. Enligt Nyström (1999) börjar den här prövningen långt 

innan programstart och beror då på vilka rykten som klienten hört om programmet från 

tidigare deltagare. Det programledarna, eller de som har informerat om programmen 

förmedlat, har även det betydelse för vilken föreställning klienten har om programmet. Om 

klienten kan känna igen sig och sina behov i detta, underlättar det för att se meningsfullheten i 

programmen och beslutet att delta och vara delaktig. Enligt Fridell & Hesse, (2006), och 

Bergström (2006), så är matchningen viktig för att programmet ska få betydelse för deltagarna 

beroende på i vilken grad de passar i målgruppen för det aktuella programmet. De 

respondenter som deltagit i program på anstalt har genomgående svårt att se någon 

meningsfullhet med programdeltagandet. För respondenten kan situationen kännas 

meningslös eftersom han måste anpassa sig till det egna teamet på insidan. Han kan därför 

inte identifiera sig med förebilderna, de tidigare deltagarna, och har genom det svårt att bilda 

sig en uppfattning om varför detta skulle vara meningsfullt för honom. Han förstår inte hur 

han ska kunna spela rollen på utsidan efter frigivning och uttrycker att det är då som han 

behöver hjälpen att lära sig en ny rolluppsättning, inte nu. Enligt Goffman (2004) blir det 

svårigheter att hitta en annan roll och ett annat tankemönster i det slutna system som ett 

fängelse utgör. Det är snarare så att man befäster den roll som man antagit i det egna teamet. 

De normer och värderingar som man antar inne i fängelset riskerar då att bli ens fiende 

utanför fängelsemurarna. Om man lämnar ut sina hemligheter till det andra teamet kommer 

det egna teamet i gungning, man riskerar dessutom att bli betraktad som en angivare 

(Goffman, 2004). 
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Goffmans dramaturgiska bildspråk antyder att jaget kan ses som en 
uppsättning relationer mellan individen och hans eller hennes värld. 
Individens kärna som organism är den goffmanska hängaren. 
Människor, symboler och föremål hängs upp och tas ner från denna 
hängare och bildar det föränderliga jaget. (Restivo, 1991:125) 
 

Enligt Goffmans (2004) synsätt kan man likna vid att i den intagnes garderob hänger de 

kläder som passar för den roll som han spelar för tillfället. De kläder som passar den roll som 

han har antagit. Att delta i programmen skulle innebära att han hänger in kläder som han inte 

kan prova eller att det är fel färg eller storlek på kläderna. Detta upplevs som meningslöst, 

varför ha kläder i garderoben som man inte vet om de passar. Nyström (1999) anser att om 

man kan få en realistisk bild av förändringsprojektet så bidrar det till att klienten ser att 

insatsen är värd att pröva. För att programmet ska bli meningsfullt för klienten är det av stor 

vikt att man förmedlar en tydlig och klar bild för klienten av dennes problematik och vad som 

kan uppnås av programmet och vägen till målet. Respondenterna upplever att man inte gör 

detta. Kalle som har deltagit i program utanför anstalt har däremot en annan uppfattning, han 

menar att det finns möjlighet att träna på olika situationer direkt efter ett programmöte. Det 

ger då en helt annan meningsfullhet till programmet. Här kan deltagaren på ett helt annat sätt 

prova de nya kläderna som han har fått. De abstrakta kunskaperna blir till praktiskt 

tillämpbara kunskaper.   

 

Bara genom att gå från frivården direkt ut på stan gjorde också att man 
fick träna det med en gång, alltså det som man hade haft rollspel om. 

Kalle 
 

De respondenter som har deltagit i flera program, på anstalt, menar att innehållet i de olika 

programmen inte skiljer sig åt, det som skiljer är att programmen innehåller olika teman. 

 

Det känns som om alla program har samma innehåll men olika teman, 
det är samma saker som kommer upp. 

Carita 
 

Carita uppfattar att programmen liknar varandra, det är olika teman som våld eller droger som 

skiljer. Vi tolkar detta som om relevansen för klienternas egen problematik inte framkommer 

för klienterna. I de amerikanska programmen inleder man alltid med en gemensam del för att 

därefter dela upp gruppen, en grupp med drogproblematik, och en med kriminalitet som 

huvudproblem. Den avslutande delen är sedan gemensam (Bergström, 2006). För att det ska 
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bli meningsfullt och för att kunna starta en förändringsprocess blir det för klienten viktigt att 

man kan relatera programinnehållet till sin egen problematik. 

 
Det känns meningslöst, jag tycker för det första måste man ju ta reda 
på varför man exempelvis börjar droga eller vara kriminell och det 
kan ju inte programmen. Det har ju dom ingen kunskap om. Sen när 
man vet det kan man ju gå vidare. Det beror ju på vad man har för 
problematik. 

Evert 
 

Evert kan inte heller se vad programmen fyller för funktion. Det kan vara svårt att uppfatta 

kopplingen mellan programinnehållet och den egna problematiken. Vissa delar av 

programmen upplevs som helt orelevanta för deltagarna, då man inte kan omsätta de 

teoretiska kunskaper man fått i praktik. Ove, i citatet nedan, har istället uppfattat dessa delar 

som en brist på respekt inför respondenternas kunskaper och förmågor. Det blir en kränkande 

situation istället för en situation där individen kan växa. Goffman (1983) menar att 

institutionen, anstalten, tar ifrån den intagne en vuxen persons självbestämmande och 

handlingsfrihet som utgör en vuxenkompetens. Den intagne degraderas i ålderssystemet. 

 

Dom säger vad det är för program om det är för aggressioner eller 
missbruk och så vidare. Men det är ju inte i detalj vad dessa 
innehåller. Men i ett program som jag har gått där har man inte pratat 
om det utan ett exempel där man pratade om hur man betalde räkning. 
Antingen går man till posten eller via Internet svarade jag då. Vilket är 
ganska självklart tycker jag. Det känns då som man blir behandlad lite 
som idioter. 

     Ove 

Respondenterna har uttryckt att de ser brister i, eller rent av en avsaknad av en konkret 

behandlingsplanering. Det är svårt att se var i planen ett program ska komma in på ett, för 

respondenten, meningsfullt sätt. Det kan vara rimligt att tolka detta som ett kvantitetstänkande 

i kriminalvården än som ett kvalitetstänkande. Det måste finnas en begriplighet i 

behandlingen för klienten. Målen med behandlingen måste vara tydliga och konkreta för att 

uppnå meningsfullhet (Nyström, 1999). 

 

Kalle som har deltagit i frivårdens program och som har deltagit i ett individuellt program, 

säger att han kan se hur saker förändras från den ena träffen till den andra. I programmet har 

man arbetat med olika skalor som tydliggör denna förändring för honom. Vi menar att 

situationen i frihet ser radikalt annorlunda ut för ett programdeltagande. I frihet finns det 

naturliga situationer som man kan träna på. Detta utgör en tydlighet angående de mål som är 

uppsatta för klienten och programverksamheten. Deltagarna är inte heller bundna till de olika 
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rollerna och teamen som finns på anstalten. De starka symbolerna i form av klädsel finns inte 

heller i frihet. Bergström (2006) anser att det finns evidens för att program i frihet, frivård 

eller öppenvård, med en kognitiv inriktad behandling ger de bästa resultaten. Utifrån våra 

respondenters upplevelser är den bundenhet till de olika roller och team som finns på anstalt 

är en hämmande faktor som klienten slipper utanför anstalt. 

 

Man kan jämföra hur skalan förändras vilket gör att man ser 
förändringarna från förra mötet till skillnad från om man är i en grupp 
där det tar månader att se en förändring. 

Kalle 
 

Enligt Kalle, blir deltagandet i programmet meningsfullt då han kan se de konkreta 

förändringarna från gång till gång. I frivård, blir teoretiska kunskaperna omsatta till praktiska 

kunskaper omedelbart. Med ett dramaturgiskt perspektiv skulle man säga att de kläder som 

utgör identiteten kan hela tiden provas ut till rätt storlek och rätt färg med detsamma. Det blir 

då meningsfullt att hänga in nya kläder i garderoben (Goffman, 2004).  

 
Placeras den intagne direkt på en behandlingsavdelning, efter ansökan, finns kanske inte 

möjligheten till att välja program, utan det ingår som en obligatorisk del att man deltar i 

befintlig programverksamheten. Ove sökte inte till behandlingsavdelningen för att delta i en 

specifik programverksamhet och menar att man ofta hamnar i program utifrån helt andra 

förutsättningar än sina behov. Detta skapar en känsla av meningslöshet. Ofta är det primära 

för den som söker till behandling andra faktorer och inte programverksamheten och innehållet 

i den. Det primära blir istället faktorer som avståndet till den sökta anstalten för de anhöriga 

eller vilka man känner på en anstalt. 

 

– Visste du vad det innebar när du sökte till behandlingsavdelningen 
och programmen? 
– Nej, jag sökte behandlingsavdelning för att vara på en drogfri 
avdelning. Enligt kontaktmannen fanns det bara tre alternativ och då 
valde jag det som låg hyfsat nära. Du vet, man vill ju att det ska vara 
lite nära… 

Ove 

 

När en klient kommer som ny på en anstalt blir han helt avgränsad från omvärlden, när han 

kommer in i det slutna rummet. I det slutna rummet tilldelas han en ny roll. Rollen är inte helt 

främmande, detta innebär att stämplingsprocessen fortsätter och förstärks ytterligare. Inne på 

en anstalt blir de närmaste de intagna och i och med att man hamnar i fängelse så fortsätter 

stämplingsprocessen från utsidan. Vilket även styrks av Nyström (1999) som menar att ett 



  

 41 

kriminellt beteende lärs in i interaktion med andra, attityder och värderingar förstärks i det 

slutna rummet. För att kunna vistas i det slutna rummet, eller den sociala miljö som det utgör, 

tar man till sig de spelregler och egenskaper som gäller för det team som man tillhör. Detta 

funderar man inte så mycket över. Goffman, (2001) menar att om det kommer in en ny person 

i det slutna rummet avgör teamet ganska snabbt om den besitter de egenskaper som passar in i 

teamet eller inte. Om man då avviker från de rådande normer som finns i en grupp så blir man 

stigmatiserad i den gruppen eller hamnar i ett utanförskap. Om man aktivt tillgodogör sig 

programinnehållet så riskerar man att bryta mot det egna teamets normer. Att delta i 

behandling är inte det primära, utan att få en lättsam ”volta”16 och att det finns i ”pappren” att 

man har deltagit i någon verksamhet. Detta kan vara uttryck för att man inte vill bli 

stigmatiserad eller hamna i ett utanförskap i den egna gruppen (Goffman, 2001). Vilket även 

Nelly i citatet nedan menar.  

 

Många går ju för att det ska se bra ut i deras papper. 
Nelly 

 

Utanför murarna är klienterna delaktiga i två olika kulturer. I det slutna rummet kan man inte 

använda sig av hela den repertoar som man använder sig av utanför murarna. Den roll som 

man då får i det slutna rummet blir mycket viktig. Det finns inget som kan spegla det egna 

jaget eftersom man har fråntagits den roll som man hade innan. För att överleva i det här 

slutna rummet måste klienten anta den roll han tilldelas för att inte bli stigmatiserad 

(Goffman, 2001) av de egna som en angivare eller som en avvikare (Goffman, 2004). Det blir 

samma förhållande som på utsidan där han redan är stigmatiserad.  

 

Carita uttrycker att alla medlemmar i gruppen inte har ett seriöst intresse av att delta och detta 

gör det svårt för individen i gruppen om några vill delta och några inte. Carita anser att det 

inte blir någon struktur i programmet, om inte alla deltar aktivt.  

 
När inte alla vill ge av sig själva blir det inte någon sammanhållning i 
gruppen och det blir inte någon struktur i det hela. Och många vill inte 
ge av sig själva eller lämna ut sig om man vet att dom andra inte gör 
det och då faller ju hela grejen, programmet. 

Carita 

 

Respondenterna uttrycker att motivationen, i många fall, för att delta i ett 

behandlingsprogram, är att göra anstaltsvistelsen så lättsam som möjligt. Det är alltså en yttre 
                                                 
16 Fängelsevistelse 
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motivation som påverkar till deltagande många gånger. Vi menar att detta görs för att man vill 

markera sin teamtillhörighet och för att den egna gruppen inte ska missuppfatta var man har 

sin tillhörighet. Goffman (2004) anser att när teamen konfronteras i en social interaktion så 

blir det viktigt att hålla fast vid sin rollgestalt. Det blir svårt att ta till sig programinnehållet 

under de förutsättningar som råder i det slutna rummet. Med Kalles resonemang blir det mer 

begripligt, varför programinnehållet blir mer meningsfullt utanför en anstalt.  

 

Som man spelat rollspel, nästan som om de visste… Fick jag chansen 
skulle jag gå igen, men inte på fängelset då måste det vara någon 
utifrån. Kanske med ett längre straff för att få träffa folk. 

Kalle 

 

Respondenterna som deltagit i program på anstalt har på en direkt fråga svarat att de inte har 

kunnat tillgodogöra sig något av innehållet. När vi sedan upprepar frågan i slutet av intervjun 

har de ändrat uppfattning. Respondenterna menar att de i alla fall har lärt sig någonting och 

det är att ”tänka efter före”. När det finns en möjlighet att reflektera över 

programverksamheten så framkommer det att man tillgodogjort sig delar av de program som 

man deltagit i oavsett vilka avsikter man från hade början. Detta betyder att 

programverksamheten ändå har sått ett frö till en förändringsprocess hos respondenterna.  
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5 Sammanfattning  
 
Vi kommer först att sammanfatta de slutsatser vi har kommit fram till i vår undersökning 

sedan kommer vi fritt att diskutera vår uppsats och de nya frågeställningar som den har gett 

upphov till hos oss. 

 

5.1 Sammanfattning av slutsatserna 
 
En av slutsatserna i studien är att det är förenat med svårigheter att bedriva 

programverksamhet i grupp, inne på en anstalt. Utifrån Goffmans (2004) dramaturgiska 

perspektiv beror det på de olika roller man spelar och olika masker som man bär inne på 

anstalten. De intagna får per automatik en grupptillhörighet och en samhörighet med dem som 

de har liknande erfarenheter med, det vill säga klientgruppen, inne på anstalten. Dessa roller 

är givna, den intagne kan inte välja vilken grupp han eller hon vill tillhöra. Vilket mynnar ut i 

den extremt starka ”vi” och ”dom” känslan som råder i den här slutna miljön.  Desto längre 

tid man befinner sig i det slutna rummet desto starkare blir teamkänslan. Teamen, 

klientgruppen och personalgruppen, har sina egna normer och värderingar och alla 

medlemmar i teamet måste acceptera dessa för att inte vara illojal mot de egna (Goffman, 

2004). Det blir i princip omöjligt, som intagen, att lämna ut sig i programverksamheten 

eftersom programgruppen är en blandning av personal och klienter. Att avslöja hemligheter i 

för det andra teamet i programgruppen kan betraktas av det egna teamet som en illojalitet. 

Detta kan medföra att man kan bli bestraffad i den egna gruppen om man avviker från de 

rådande normer och värderingar som finns i det egna teamet. Vilket i en förlängning kan leda 

till ett utanförskap eller en stigmatisering i det egna teamet. Ett utanförskap på grund av att 

man avviker från gruppens värderingar. Om det är ordinarie personal som leder programmen 

blir detta ytterligare en hämmande faktor då definitionen av situationen blir en helt annan än 

den som finns i vardagen på en anstalt. Om man då verkligen vill göra en livsförändring så 

upplevs den starkt rotade rolltillhörigheten en hämmande faktor för en förändringsprocess.  

 

En del av respondenternas upplevelse av programmen är att de föredrar enskild behandling 

framför gruppbehandling. En anledning till detta kan vara att de vill undvika rollkonflikter i 

det egna teamet. Den intagne är inte enbart orolig för att avslöja hemligheter för det andra 
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teamet han är även rädd för att visa sig sårbar inför det egna teamet. Att göra det ingår inte i 

rollen som intagen. Det finns således, enligt respondenterna, fördelar med en individuell 

behandling vilket gör att upplevs som en stöttande faktor i en förändringsprocess.   

 

Att terapeuten kommer utifrån uppfattas som positivt eftersom man dels undviker 

rollkonflikter mellan de olika teamen, personalteamet och klientteamet, och dels att det 

upplevs som säkrare. Säkrare i den bemärkelsen att det som avhandlas i programgruppen inte 

kommer i orätta händer eller används mot den enskilde individen eller mot gruppen i andra 

sammanhang. Det avslöjas då inga strategiska hemligheter för det andra teamet som kan sätta 

det egna teamet i gungning. 

 

Det finns dock en skillnad för respondenten i frivård som upplever programverksamheten som 

mer positiv. Anledningen är att han här har en chans att träna situationer och handlingar i 

direkt anslutning till programverksamheten. Den som deltar i en programverksamhet i frivård 

är inte heller bunden till någon rolltillhörighet eller till ett team. Programledaren har inte 

heller en tillhörighet i ett annat team liknande den inne på en anstalt, vilket resulterar i ett 

subjekt – subjekt förhållande mellan programledaren och klienten. Den stereotypa bilden av 

intagen och personal finns inte på det sättet i frivården. Deltagaren har i frivården även kvar 

en åldersadekvat autonomi som tas ifrån individen på en anstalt. Han kan i lugn och ro delta 

programmet utan riskera att bli betraktad av de ”andra” som angivare eller riskera andra 

repressalier. 

 

Respondenterna upplever att programmen har samma innehåll och att det inte finns någon röd 

tråd i behandlingsinsatserna. Respondenterna som befinner sig, eller har deltagit, i 

programverksamheten inne på anstalt, uttrycker att de har svårt att se någon meningsfullhet i 

programmen. Enligt Fridell & Hesse, (2006), och Bergström (2006), så är programmets 

betydelse för deltagarna beroende på i vilken grad de passar i målgruppen för det aktuella 

programmet. Alltså är matchning till respektive program en stöttande faktor i en 

förändringsprocess. De upplever att programmen inte är kopplade till deras behov. Det är 

viktigt att programdeltagarna kan se varför det skulle vara meningsfullt för just dem att delta i 

ett program och att programinnehållet stämmer överens med deras behov. En större insats vid 

matchningen till de olika programmen så att de blir meningsfulla och betydelsefulla och kan 

leda till en början på en livsförändring, skulle därför innebära en stöttande faktor.  
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Respondenternas upplevelse är att det finns en rad hämmande faktorer i den slutna miljön som 

en anstalt utgör. Att bedriva programverksamhet i en sluten miljö där det finns tydliga gränser 

mellan olika grupper är uppenbart inte lätt. Inne på en sluten anstalt upplever respondenterna 

att en avgränsning av programverksamheten rent fysiskt som en stöttande faktor. När 

programverksamheten sker utanför en anstalt är det betydligt mycket mer som upplevs som 

stöttande faktorer.  

 

Vi anser att vi har uppfyllt syftet med studien. Vi har analyserat de uppfattningar som studiens 

respondenter har om kriminalvårdens programverksamhet. Genom vår analys har studien 

visat vad som kan vara hämmande och stöttande faktorer i en förändringsprocess, för de 

respondenter som deltagit i studien.  

 

5.2 Slutdiskussion 
 
Vår studie begränsas naturligt av den knappa tiden, då detta är ett intressant ämne. Men vi 

anser ändå att resultaten kan ge en inblick i de hämmande och stöttande faktorer som är 

verksamma i en förändringsprocess, utifrån klienterna. Genom den kvalitativa metoden vi valt 

har vi fått en djupare förståelse för de subjektiva upplevelser våra respondenter har om den 

programverksamhet som finns i kriminalvården. Detta har möjliggjort att vi har kunnat 

fördjupa oss i svaren som gett oss ytterligare en dimension av denna verksamhet. Intervjuerna 

skedde utifrån öppna samtal vilket vi anser ha gett oss en stor kunskap i respondenternas 

upplevelser av programverksamheten.  

 

Eftersom vi som författare har haft olika utgångspunkter utifrån våra tidigare erfarenheter har 

våra stundtals heta diskussioner varit oerhört fruktsamma. Vi har verkligen fått lägga band på 

oss och backa tillbaka till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi anser inte att detta har varit 

någon nackdel utan det har varit en fördel eftersom det har berikat vår diskussion. 

 

De teorier vi har använt oss av i vår analys anser vi har hjälpt oss att belysa de olika 

grupperingarna inne på en anstalt. Grupperingarna som så tydligt påverkar vad man anser om 

programverksamheten. Detta fenomen skulle ha kunnat analyseras mer och med fler och 

andra teorier, men med denna knappa tid vi har haft till vårt förfogande har detta inte varit 

möjligt.  
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Någonting som vi har konstaterat och som vi inte antog hade så stor betydelse, var den starka 

”vi” och ”dom” känslan som råder i den slutna miljö som ett fängelse utgör. Detta var 

någonting som vi egentligen visste, men inte trodde skulle påverka programverksamheten i 

den utsträckning som den faktiskt gör, enligt våra respondenter. Det påverkar i många led och 

i många olika sammanhang, även deltagarnas inre motivation till en livsförändring påverkas. 

Vi hade inte förväntat oss de slutsatser som vi har kommit fram till, att fenomenet ”vi” och 

”dom” skulle ha en så stor hämmande effekt på programverksamheten. Vi förväntade oss mer 

konkreta svar kring behandlingsinnehållet. Svaren besvarar dock våra frågeställningar, men 

har fått ett annat innehåll och en annan mening.   

 

Vi har gjort studien ur ett klientperspektiv och dragit slutsatsen att det finns hämmande 

faktorer för att bedriva en effektiv behandling inne i ett fängelse. Om tid hade funnits hade 

detta varit något att fördjupa sig i då detta är av en så avgörande betydelse för framgångsrik 

behandling inne på anstalterna. Det hade varit intressant att göra en större studie med ett 

större urval, och på fler anstalter för att se om det finns skillnader på anstalter med olika 

miljöer. Det hade även varit spännande att göra ytterligare studier för att se skillnader på 

kvinnliga och manliga anstalter när det gäller grupprocesser. I en internationell studie skulle 

man till exempel kunna studera om det finns skillnader i olika länders system. Vår studie har 

onekligen gett oss nya insikter och ökat vårt intresse för att studera detta vidare. För oss har 

studien gett oss en större insikt i vilken betydelse detta har vid genomförandet av denna 

programverksamhet. Det har dessutom, genom Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv, 

gett oss en större förståelse om hur komplicerat det kan vara att påbörja eller genomföra en 

livsförändring och speciellt i en sluten miljö som en anstalt. Det är många komponenter som 

är av betydelse och har olika betydelse för varje individ. 

 

 

 
Tre måsar styrde mot havet ut 
och havets yta tog aldrig slut 

Den första måsen var anpassningsbar 
han vände åter och han finns kvar 
Den andra måsen fick en neuros 
och blir väl aldrig nån riktig mås 
Den tredje måsen han flyger än 

och kommer aldrig tillbaks igen” 
 

Torgny Lindberg 

Amanuens vid Kungl. Fångvårdsstyrelsen 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuplan 

 
Inledning 
 
Vi är två studenter som studerar vid socionomprogrammet vid högskolan i Kalmar. Anledningen 

till att vi vill göra en intervju med dig är att vi just nu skriver en uppsats om kriminalvårdens 

programverksamhet sett ur deltagarens perspektiv. Vårt intresse rör alla de program som används 

inom kriminalvården. Vi är intresserade av din kunskap och din erfarenhet kring dessa program. 

Det skulle därför vara mycket intressant att få ta del av den kunskap och de erfarenheter som du 

besitter genom den här intervjun. I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor 

erfarenhet av uppsatsarbete. Den som är kursansvarig, och som har det yttersta ansvaret, samt 

examinatorerna har lägst doktorsexamen vilket kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det 

gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Ramar för intervjun 

Vårt samtal kommer att handla om de erfarenheter och upplevelser som just du har kring ditt 

deltagande i kriminalvårdens programverksamhet. Vi beräknar att samtalet kommer at ungefär 

en timme. Du har möjlighet att när som helst göra en paus eller avbryta samtalet. 

 

Dokumentation 

För att vi ska få en så bra berättelse som möjligt så är vårt önskemål att vi får dokumentera 

vårt samtal genom att spela in det på band. Vi kommer sedan att skriva ut samtalet på papper 

för att sedan titta på det och jämföra det med andra intervjuer som vi kommer att göra. 

 

Samtycke 

Som deltagare i den här studien har du rätt att själv bestämma över sin medverkan vilket 

innebär att vi måste ha ditt samtycke. Du som medverkar i intervjun har också rätt att på egen 

hand bestämma om, hur länge och på vilka villkor du ska delta, och du kan även avbryta din 
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medverkan utan att det medför några negativa konsekvenser för dig. Du har alltså rätt att när 

som helst vägra att delta utan att du behöver ange något skäl för detta.  

 

Anonymitet 

Anonymitetskravet är en annan princip som är viktigt i undersökningar. Det innebär att 

uppgifter om de personer som deltar ska ges största möjliga anonymitet, vilket har ett nära 

samband med sekretess. Ibland måste man som forskare ta ställning till om vissa data eller 

resultat skall arkiveras eller förstöras p.g.a. att informationen kan vara av känslig natur. Vi 

kommer att förstöra det inspelade materialet efter det att vår studie är godkänd av högskolan i 

Kalmar. Vad gäller anonymiteten kommer vi att uppfylla detta genom att avpersonifiera ditt 

deltagande så att du inte kan identifieras av utomstående. 

 

Användning  

Det insamlade materialet kommer enbart att användas till vår studie. Det kommer inte att 

lånas ut till någon annan.  Du kommer att få ta del av vår studie genom att vi skickar en kopia 

till dig när uppsatsen är godkänd. Detta kommer att ske tidigast i februari 2008. 

 

Frågor 

Är det någonting nu som är oklart kring vårt samtal?  

 

Intervjuguide 

 

Öppen frågeställning med exempel på frågeområden 

– Vad gjorde att du deltog i programmet? 

– Sökte du själv? 

– Hur blev du rekryterad? 

– Berätta om dina erfarenheter kring de program som du deltagit i. 

– Hur upplevde du deltagandet? 

– Hur är det att delta i en gruppverksamhet? 

– Vad anser du om terapeuten? Har den någon betydelse? 

– Har det skett någon förändring efter programmet som du kan berätta om? 
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Bilaga 2 

Program i svensk kriminalvård 

12-stegs programmet 
Alkohol- och narkotikaprogram, ursprungligen utarbetat av Anonyma Alkoholister (AA). 
Programmet kallas ibland även för Minnesotamodellen och har som namnet antyder sitt 
ursprung i USA. Det används i första hand på särskilda behandlingsavdelningar i svensk 
kriminalvård. 12- stegs programmet bygger inte på någon teorigrund utan är andligt 
orienterat. Programmet vänder sig till dömda som missbrukar alkohol eller narkotika. 
Deltagarna i programmet ska hjälpa, påverka och stötta varandra att ta de tolv stegen till ett liv 
utan droger eller alkohol. Programmet genomförs i grupp. 
 
 
 
 
ART  
Behandlingsprogram för personer dömda för våldsbrott. Programmet har använts av 
Kriminalvården sedan 2000 och kommer ursprungligen från USA. Därifrån kommer också 
förkortningen ART (Aggression Replacement Training). Målgruppen för programmet är 
personer med utåtagerande, aggressivt beteende dömda för våldsbrott. ART är ett kognitivt 
program med utgångspunkten att våldsbeteende är inlärt och går att förändra. Programmet 
genomförs i grupp med träning, övningar, rollspel, hemuppgifter och motiverande samtal. 
Programmet består av tre komponenter: Interpersonell färdighetsträning, ilskekontrollträning 
och moraliskt resonerande. Programmet är ackrediterat av kriminalvården. Ackreditering av 
ett program innebär att det prövas av en vetenskaplig panel. För att ett program ska bli 
godkänt krävs att det har en tydlig, vetenskapligt förankrad förändringsmodell. Att metoder 
som är påvisat effektiva används och att det genomförs på rätt sätt med utbildad personal är 
andra egenskaper som krävs för att godkännande. Innan ett program bedöms för ackreditering 
prövas det i begränsad skala.    
 
 
Brotts-Brytet  
Brotts-Brytet är ett allmänt kriminalitetsprogram för män och kvinnor. Programmet är 
utvecklat av svensk kriminalvård och började användas 1994. Målgruppen för programmet är 
dömda personer både i frivård och i anstalt med en bedömd medelhög till hög risk för återfall 
i brott. Brotts-Brytet bygger på inlärningsteoretisk och kognitiv teoribildning och fokuserar på 
kopplingen stimulus-beteende-konsekvens och sambandet mellan tanke, känsla, 
kroppsreaktion och handling. 
 
Brotts-Brytet är ett grupprogram med kunskapsförmedlande lektioner, övningar och 
färdighetsträning, till exempel genom modellering och rollspel. Programmet utgår från ett 
individualperspektiv och innehållet formas utifrån de enskilda deltagarnas behov, resurser och 
brottsproblematik även när programmet genomförs i grupp. Programmet är indelat i nio 
avsnitt; introduktion, fokusering på brott I och II (tankens kraft), vinster och förluster med 
brott, brottsoffer, kommunikation, relationer, gå vidare – förebygga återfall och avslutning. 
Brotts-Brytet är ackrediterat av kriminalvården. 
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BSF  
Beteende, Samtal, Förändring, BSF, är ett körschema för behandlingsmetoden motiverande 
samtal (Motivational Interviewing, MI) om fem semistrukturerade samtal. Det främsta syftet 
med programmet är att öka motivationen och därmed sannolikheten för att klienten själv fattar 
ett beslut att förändra sitt liv. På så sätt fungerar det som en förberedelse för ett längre brotts- 
eller missbruksrelaterat program eftersom många program bygger på just viljan att själv 
förändra. Det är bara den intagne själv och programledaren som deltar i samtalen. I fem 
veckor pratar de en gång i veckan i samtal som styrs av MI-tekniken. Det är en teknik som har 
visat sig ge mycket goda resultat när det gäller att leda deltagaren själv fram till ett beslut om 
förändring. Den innehåller bland annat mycket öppna frågor, reflekterande, lyssnande och en 
betoning av varje individs personliga ansvar. Programmet är ackrediterat av kriminalvården. 
Ackrediterat 
 
Cognitive Skills  
Programmet är ett allmänt kriminalitetsprogram för män och kvinnor. Programmet har 
använts av kriminalvården sedan 1994 och kommer ursprungligen från Kanada. Målgruppen 
är dömda med utpräglat kriminella värderingar. Cognitive skills är ett kognitivt beteende-
orienterat program. Grundtanken är att det finns ett samband mellan tanke, känsla och 
handling, och att det går att öva in ett nytt sätt att tänka. Programmet genomförs i grupper om 
6-8 deltagare med övningar, rollspel och uppgifter att lösa på egen hand. Programmet är 
uppbyggt i sju block: problemlösning, sociala färdigheter, förhandlingsteknik, hantering av 
känslor, kreativt tänkande, värderingar samt kritiskt tänkande. Programmet är ackrediterat. 
 
ETS  
ETS är ett allmänt kriminalitetsprogram för män och kvinnor. Programmet har använts av 
Kriminalvården sedan 2003 och kommer ursprungligen från England. Därifrån kommer också 
förkortningen ETS, som står för Enhanced Thinking Skills (på svenska ungefär ”förbättrad 
tankeförmåga”). Målgruppen är dömda i frivård och anstalt med ett kriminellt beteende. ETS 
är ett kognitivt beteendeorienterat program där man använder sig av gruppsessioner om 6-8 
deltagare med övningar, rollspel och uppgifter att lösa på egen hand. Programmet är uppbyggt 
i sex block: problemlösning, sociala färdigheter, kreativt tänkande, effektivt tänkande, 
självkontroll, perspektivtagande. 
 
 
HÄPNA  
Häpna är ett informationsprogram som i första hand är avsett att användas i häkte. Det ges i 
mindre eller större grupper alternativt vid enskilda samtal. Programmet består av olika teman; 
våld, alkohol, narkotika, livsfrågor och värderingsövningar. Under rubriken "Några öl och en 
livstids baksmälla" i temat alkohol är syftet exempelvis, att deltagarna ska förstå att det värsta 
som kan hända när man kör rattfull inte är att bli stoppad i en poliskontroll, utan att man kan 
köra ihjäl någon. I Livsfrågor ska man utifrån en videofilm diskutera hur olika nationaliteter 
kan mötas och den inneboende rädsla som många människor har inför det som är nytt och 
annorlunda. 
 
 
IDAP  
Behandlingsprogram för män som är dömda för att ha misshandlat eller utövat andra former 
av kontrollerande beteende mot sin partner eller före detta partner. Programmet används i 
kriminalvården sedan 2004 och har utarbetats i Storbritannien. Därifrån kommer också 
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förkortningen IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme). Målgruppen för programmet 
är män som utövat våld i nära heterosexuella relationer. IDAP är ett kognitivt 
Beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori. I programmet arbetar man 
i gruppsessioner som kompletteras med en riskbedömning för återfall i partnervåld och 
riskhantering. Kvinnorna erbjuds parallellt med mansgruppen en egen stödkontakt. 
Programmet är uppdelat i nio avsnitt. I dessa lär sig männen bland annat 

• att känna igen tecken på ilska  
• att motverka impulsen till våld genom att tänka på ett annat sätt  
• att hantera svartsjuka  
• att erkänna kvinnors rädsla  
• att stå på sig och ta emot kritik  
• att kommunicera tankar och känslor  
• att släppa taget i relationer  
• konflikthantering 

Programmet är ackrediterat av kriminalvården. 
 
One to One  
Allmänt kriminalitetsprogram på anstalter och i frivård inom ramen för relationen 
handläggare och klient. Programmet kommer ursprungligen från England. Programmet vänder 
sig till dömda män och kvinnor i anstalter och i frivården. One to One är ett manualstyrt, 
kognitivt och beteendebaserat program. I programmet arbetar man i det enskilda mötet mellan 
handläggare (kontaktman/frivårdsinspektör) och klient. Programmet består av tre delar: en 
kartläggningsfas (5 möten), problemlösning och sociala färdigheter (8 möten) och 
tillämpningar relaterade till vad som framkommit om klientens problem (7 möten). 
Programmet inleds med motivationshöjande samtal och avslutas med utvärdering. 
Programmet är ackrediterat. 
 
PRIME for life  
Prime for Life är ett missbruksprogram för dömda som dricker alkohol. Programmet är från 
början amerikanskt och de svenska rättigheterna innehas av PRI Nordic. Programmet vänder 
sig främst till högriskkonsumenter som dömts för någon typ av alkoholrelaterad brottslighet, 
till exempel grovt rattfylleri. Programmet kan både användas som ett förebyggande 
riskreduceringsprogram och ett "terapeutiskt utbildningsprogram". Det berör i första hand 
alkohol, men innehåller också ett avsnitt om narkotika. I programmet arbetar man i grupp 
möten med 8-12 deltagare med utbildning, övningar och självbedömningar. Programledarledd 
utbildning samt övningar och självbedömningar. Varje deltagare erbjuds att undersöka sin 
egen biologiska risknivå för att utveckla alkoholproblem och får kunskap om hur man kan 
välja att dricka för att förebygga problem, så kallat lågriskval. Deltagaren får vidare 
undersöka vilken risk den egna alkoholkonsumtionen innebär och får lägga upp en personlig 
riskreduceringsplan. 
 
PRISM  
Programmet riktar sig till missbrukare av alkohol, narkotika, och/eller tabletter. Programmet 
har använts av Kriminalvården sedan 2003 och kommer ursprungligen från den brittiska 
motsvarigheten till Kriminalvårdens frivård. Förkortningen PRISM står för Programme for 
reducing individual substance misuse. De av kriminalvårdens klienter som missbrukar 
alkohol, narkotika, tabletter eller är blandmissbrukare och där kriminaliteten är kopplad till 
missbruket Ett kognitivt beteendebaserat program som vilar på social inlärningsteori. 



  

 F 

Programmet uppmuntrar klienten att bli helt drogfri och visar på det orimliga i ett 
”kontrollerat drogande”. Inom ramen för programmet möts klienten och en programledare och 
arbetar kring klientens drogberoende. PURISM är ett individuellt program och är ackrediterat. 

 

ROS  
Relations och samlevnadsprogrammet, ROS är ett behandlingsprogram för sexualbrottsdömda 
män. Programmet används i kriminalvården sedan 2002 och kommer ursprungligen från 
Kanada. Programmets målgrupp är män dömda för alla typer av sexualbrott. ROS är ett 
kognitivt program som är såväl psykodynamiskt som beteendeterapeutiskt. Gruppsessioner 
med rollspel och uppgifter som ska lösas och/eller individuell behandling. Ett exempel på en 
uppgift är att den dömde ska skriva ett fiktivt brev till sitt offer. Programmet är uppbyggt 
kring fem komponenter som alla är relaterade till vad forskningen visat är riskfaktorer för 
sexuellt våld: 

• Kognitiva förvrängningar och behandlingsstrategier  
• Intimitet, relationer och social förmåga  
• Empati och medvetenhet om offret  
• Att hantera känslor  
• Avvikande sexuella fantasier och sexuell upphetsning 

Programmet är ackrediterat av kriminalvården. 

Våga välja  
Våga Välja är ett narkotikaprogram som är utvecklat av den kanadensiska kriminalvården. 
Programmet används i första hand på kriminalvårdens särskilda behandlingsanstalter och 
behandlingsavdelningar. Målgruppen är de intagna som missbrukar narkotika och som 
befinner sig i slutet av verkställigheten. Våga Välja är ett manualstyrt kognitivt, 
beteendeterapeutiskt behandlingsprogram. Sessionerna sker i grupp samt i tre individuella 
möten. 
 
 
 
Övriga program 
 
Balansen  
Balansen är ett motivationsprogram som främst vänder sig till intagna med missbruksproblem 
som funderar över en förändring. Det är framställt av programteamet i Mariestad och har 
i olika former använts här sedan 1999. Programmets ursprung är Motiverande Samtal (MI) 
som syftar till att väcka motivation till förändring, undersöka hur man haft det och hur man 
skulle vilja ha det i sitt liv. Balansen består av åtta sammankomster i grupp med korta 
föreläsningar och gruppdiskussioner och ett avslutande enskilt samtal. 
 
Vinn 
 
Vinn är ett motivationsprogram för kvinnor som genomförs i grupp. Målgruppen är kvinnor 
som missbrukar alkohol och/eller narkotika. Programmet vänder sig också till kvinnor som 
har en kriminell livsstil eller har upplevt misshandel. Programmet bygger på tekniken med 
motiverande samtal och teorier om de olika stadierna i förändringsprocessen. VINN bygger 
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även på kognitiv teori, som handlar om vår förmåga att bearbeta information, minnas, 
förmedla och förstå. 
 
 
Källa: Kriminalvårdens intranät Krimnet 2007-12-06  
 

 


