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Abstrakt 
Partnervåld är ett globalt hälsoproblem och har de senaste årtiondena betraktats som ett 

samhällsproblem. Partnervåldets omfattning belyser vikten av att arbeta preventivt, där den 

varierade prevalensen inom och mellan länder indikerar på att våldet inte är ofrånkomligt utan 

kan förhindras och förebyggas. Preventiva åtgärder kan ske på en primär, sekundär och tertiär 

nivå där den tertiära nivån har varit studiens fokus. Hirschis teori om sociala band har visat sig 

vara betydande vid brottsprevention och har påvisats avhålla individer från att begå partnervåld. 

Utifrån detta och utifrån det bristande vetenskapliga underlaget för preventiva åtgärder mot 

partnervåld i Sverige, fanns ett intresse att belysa frivårdsinspektörers upplevelser av 

återfallspreventiva åtgärder för män dömda för partnervåld, utifrån teorin om sociala band. En 

kvalitativ deduktiv design ansågs lämplig att utgå från då teorin användes som vägledning under 

studiens utformande. Fyra på förhand valda teman; anknytning, åtagande, delaktighet och 

övertygelse, med utgångspunkt i Hirschis teori om sociala band, utgjorde grunden för den 

tematiska analysen där det explicita innehållet analyserades och konceptualiserades. Öppna 

semistrukturerade telefonintervjuer skedde med tio frivårdsinspektörer från varierande 

geografiska områden i Sverige. Resultatet belyste teorins applicerbarhet på frivårdsinspektörers 

upplevelser av återfallspreventiva åtgärder för män dömda för partnervåld. Deltagarna upplevde 

att alla element i teorin var betydande för att inte återfalla i partnervåld. Vidare upplevdes 

frivårdens preventionsarbete kunna utvecklas, i enlighet med den teoretiska referensramen för 

att minimera riskerna att återfalla i partnervåld. 

 

Nyckelord: frivårdsinspektörer, partnervåld, teorin om sociala band, upplevelser, 

återfallsprevention 
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Introduktion  
Partnervåld är ett globalt hälsoproblem (WHO, 2013) och har betraktats som ett 

samhällsproblem de senaste årtiondena (BRÅ, 2009; SOU 2002:71). Partnervåld mot kvinnor i 

nära relationer är en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter och bidrar till allvarliga 

konsekvenser (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001; WHO, 2013). 

Konsekvenserna uppstår på kort och lång sikt och innefattar psykiska, fysiska, sexuella och 

reproduktiva hälsoproblem (WHO, 2005; 2013). Partnervåld kan definieras som: 

 

 ... varje form av fysisk skada, eller försök till eller hot om sådan skada, som tillfogats 

 av en man eller kvinna med vilken offret har eller har haft en intim, sexuell, relation. 

 Denna definition är således inte begränsad bara till partnerrelationer av äktenskaplig 

 karaktär, och den gäller oavsett kön på offer och förövare. Det ska dock noteras att 

 våld utfört av män mot kvinnor är den mest allvarliga och frekventa formen av 

 partnervåld (Belfrage, 2008, s. 2). 

 

Begreppet partnervåld kommer belysas utifrån mäns våld mot kvinnor i en nuvarande eller 

tidigare heterosexuell relation. Den internationella synen på partnervåld har varit relativt 

oförändrad fram till år 1990, då våldet tidigare sågs som en privat angelägenhet och inte som 

ett socialt problem (WHO, 2005). Den historiska synen på partnervåld, ur ett straffrättsligt 

perspektiv, har förklarats utifrån ett samhälleligt accepterande av våldet och oviljan att ingripa 

(Eliasson, 1997). I samband med att kvinnoorganisationer och myndigheter synliggjorde våldet 

som ett omfattande samhällsproblem, under 1960-talet, började allmänheten medvetandegöras 

om problematiken (Heimer & Posse, 2004; Selin & Westlund, 2008). I samband med detta 

utvecklades konventioner och lagar vilka återfinns i FN:s konvention om att avskaffa all 

diskriminering mot kvinnor. Våldet identifierades nu som ett fenomen som rör alla samhällets 

sektorer (Heimer & Posse, 2004; Dahlström, Strand & Westerlund, 2011). FN:s konvention 

framhöll att våldet kan ses som en process som leder till skapandet och upprätthållandet av 

ojämna maktförhållanden. Det finns idag ingen enhetlig lag som benämner partnervåldet, utan 

ett flertal beroende på våldets allvarlighetsgrad, regelbundenhet och prevalens (jmf. SFS 

1998:393; 2010:370; 2013:367). Utbredningen av partnervåldet kan variera beroende på miljön, 

mellan och inom länder där kulturella och kontextuella skillnader påverkar synen på hur våldet 

uppfattas och definieras (WHO, 2013). 

 

Partnervåldets omfattning i Sverige 
År 2013 anmäldes cirka 12 200 fall av misshandel mot kvinnor i nära relation i Sverige (BRÅ, 

2014a) och antalet anmälningar har ökat de senaste åren (BRÅ, 2014b). Ökningen förklaras, till 

viss del, från den ändrade lagstiftningen som hindrar en våldsutsatt kvinna att återta en anmälan 

(BRÅ, 2014b). Den omarbetade lagstiftningen, i samband med den ökade 

anmälningsbenägenheten har lett till att våldet numera uppfattas som ett samhällsproblem 

(Selin & Westlund, 2008; SOU 2002:71). Statistik visar på ett stort mörkertal angående 

våldsbrott mot kvinnor i nära relationer (BRÅ, 2002). BRÅ (2002) har uppskattat skillnaden 

mellan antalet anmälda våldsbrott och det verkliga antalet våldsbrott i Sverige och kommit fram 

till att de anmälda våldsbrotten utgör mellan 20-25% av det totala antalet. Återfall i partnervåld, 

utifrån offrets anmälningar, har visat att en tredjedel av kvinnors anmälningar har föregåtts av 

en tidigare anmälan riktad mot samma man (BRÅ, 2010:19).  Enligt en omfattande 
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undersökning av Lundgren et al. (2001) framkom att nästan hälften av de kvinnor som deltog i 

studien hade, efter sin femtonårsdag, erfarenheter av att utsättas för våld av någon man. Den 

vanligaste relationen kvinnan uppgavs ha till gärningsmannen var en nuvarande eller tidigare 

sexuell relation. 

 

De negativa effekterna av partnervåld undersöktes av Holmberg och Bender (2003), som 

rapporterade att det fanns en medvetenhet om problemet bland samhällets socialarbetare och 

politiker, men att få preventiva åtgärder vidtogs. Insatserna mot partnervåld har utökats och det 

finns förslag på program och arbetsmetoder som inriktar sig på gärningsmannen (SOU 

2002:71). Ur ett mer långsiktigt perspektiv krävs preventiva åtgärder som riktas mot 

gärningsmannen för att minimera återfallsrisken i partnervåld och för att belysa det våld som 

sker inom familjen. Strukturerade samordnade insatser och utökande av evidensbaserade 

behandlingsprogram, riktade mot gärningsmännen, kan ha en preventiv verkan för att minska 

riskerna för hot och våld i nära relationer. 

 

Prevention 
En preventiv åtgärd är en handling som är “avsedd att förhindra oönskad utveckling” 

(Norstedts, 2007, s. 918). Preventionsbegreppet kan delas in i allmän- och individualprevention 

(Malmström, Györki & Sjögren, 2006), där individualprevention avser “funktion hos ett straff 

att avskräcka den straffade från att begå nya brott” (Malmström et al., 2006, s. 250). Till 

skillnad från individualprevention innebär allmänprevention “ett straffs funktion att avskräcka 

andra än den straffade” (Malmström et al., 2006, s. 23). En vidare uppdelning av prevention 

vid brottslighet är en kategorisering av preventiva åtgärder på tre olika nivåer (Brantingham & 

Faust, 1976). Brantingham och Faust (1976) utvecklade en brottsförebyggande modell där 

preventionsåtgärder delades in i primär-, sekundär- och tertiär prevention. 

 

Allmänprevention ingår i den primära nivån där avsikten är att förebygga brottslighet bland 

hela befolkningen genom allt från inlärning i barndomen till straff (Sarnecki, 2009). Primär 

prevention avser även en ökad social kontroll som polisiära patrullerande insatser och tekniska 

åtgärder som lås, larm och förbättrad utomhusbelysning. Primärpreventivt arbete kan även 

beröra förbättrade samarbeten mellan olika myndigheter och kunskapsutveckling inom dessa 

för att öka medvetenheten om olika frågor rörande våld och partnervåld (Graffunder, Noonan, 

Cox & Wheaton, 2004; Brantingham & Faust, 1976). På en sekundär preventiv nivå riktas 

åtgärder mot situationer, platser och personer som upplevs befinna sig i riskzonen för brott 

(Sarnecki, 2009; Brantingham & Faust, 1976). I en polisiär kontext kan detta innebära 

patrullering på platser som är utsatta för ökad alkoholkonsumtion och skydd mot personer med 

riskfyllda yrken (Sarnecki, 2009). Individualprevention ingår i tertiär prevention, som avser 

åtgärder riktade mot att förhindra återfall i brottslighet, genom exempelvis behandling eller 

individuell avskräckning (Sarnecki, 2009; Brantingham & Faust, 1976). Tertiär prevention 

avser även åtgärder riktade mot brottsoffer genom medicinska och terapeutiska insatser eller 

rådgivning för att undvika ytterligare viktimisering (Sarnecki, 2009). 
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Preventionsåtgärder mot partnervåld 
Preventionsarbete mot partnervåld är en prioritet för god folkhälsa (Graffunder et al., 2004). 

Frekvensen och allvarlighetsgraden av mäns våld mot kvinnor har visat sig vara ihållande över 

tid (O’Leary, Barling, Rosenbaum, Malone & Tyree, 1989), där många av de män som döms 

återfaller i likartad brottslighet (Klein & Tobin, 2008). Klein och Tobin (2008) utförde en 

longitudinell studie, med syftet att studera återfallsfrekvensen, bland män dömda för 

partnervåld. Efter en period av nio år hade 60 % av de totalt 342 männen återfallit i minst ett 

nytt partnervåldsrelaterat brott. Partnervåldets omfattning belyser vikten av att arbeta 

preventivt, där den varierade prevalensen inom och mellan länder indikerar på att våldet kan 

förhindras och förebyggas (WHO, 2013).   

 

Primära preventionsåtgärder mot partnervåld 

Ett förbättrat samarbetet mellan olika instanser, där det sociala stödarbetet sker på en 

samhällsnivå, ansågs kunna bidra till bättre hantering och distribution av ansvarsområden 

(Jakobsson, von Borgstede, Krantz, Spak & Hensing, 2012). Social-, hälso- och 

sjukvårdspersonal, samt representanter från polisen, föreslog att ett primärpreventivt arbete ska 

införas i förskola, skola, sportevenemang, arbetsplatser och i media. Barn och ungdomar var de 

mest lämpade grupperna för preventionsarbete angående partnervåld, utifrån målgruppens 

mottaglighet. Vidare rekommenderades av Jakobsson et al. (2012) en utveckling av ekonomiskt 

stöd till utsatta familjer och offer för partnervåld och vidare ett främjande av normskapande 

åtgärder inom förskola, skola, arbetsplatser och media. Förändringen av sociala normer är 

primärpreventiva åtgärder för partnervåld som syftar till att förändra attityder och uppfattningar 

som främjar partnervåld (Graffunder et al., 2004). En normförändrande strategi strävar efter att 

förändra den sociala kontexten som möjliggör partnervåldet. 

 

Sekundära preventionsåtgärder mot partnervåld 

Till det sekundära preventionsarbetet hör stödinsatser mot personer som upplevs vara i 

riskzonen för partnervåld, vilka kan erbjudas ett aktivt lyssnande hos vårdpersonal, vägledning 

eller utdelning av remisskort i plånboksstorlek inom primärvården (McFarlane, Groff, O’Brien 

& Watson, 2006). Sekundära åtgärder kan innefatta ett preventivt arbete med kvinnor utsatta 

för våld genom utdelning av larmpaket för att kunna effektivisera hjälp vid behov (Sarnecki, 

2009). Familjeterapi kan användas som en sekundär preventionsåtgärd för män som ligger i 

riskzonen för att bruka våld. Brantingham och Faust (1976) kom fram till att identifierandet av 

partnervåldsutövare i ett tidigt stadie och ett ingripande i deras liv kan undvika att mannen 

brukar våld. 

 

En preventiv åtgärd mot partnervåld som kan användas på både sekundär (Kriminalvården, 

2014b) och tertiär (Belfrage, 2008) nivå är det strukturerade professionella 

riskbedömningsintrumentet The Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA; Kropp, Hart, 

Webster & Eaves, 1994). SARA utvecklades med syftet att användas inom olika delar av 

rättssystemet och användes bland annat för att ta ställning till huruvida en gärningsperson skulle 

häktas före rättegången, utifrån gärningspersonens recidivfara. Användningsområdena för 

instrumentet är idag mer omfattande och används inom ett flertal olika kontexter och 

verksamhetsområden (Belfrage, 2008; Kropp, Hart & Belfrage, 2005). SARA används inom 
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både polis (Belfrage, 2008) och frivård (Kriminalvården, 2014b) och ska fungera som en grund 

för de som inom sitt yrke utför bedömningar av risk för återfall i partnervåld och syftar vidare 

till att sätta in skyddsåtgärder och behandlingsalternativ (Belfrage, 2008). 

 

Tertiära preventionsåtgärder mot partnervåld 

För att förhindra återfall i partnervåld kan kontaktförbud användas som en preventiv åtgärd 

(Polisen, 2013). Strand (2012) undersökte effektiviteten av kontaktförbud som en tertiär 

preventiv åtgärd för återfall i partnervåld. Resultat visade att kontaktförbud har en möjlig effekt 

på återfall under tiden för kontaktförbudets verkan. 

 

Ett flertal studier inom området för preventionsåtgärder vid partnervåld har undersökt tertiära 

åtgärder mot partnervåld i syfte att belysa återfallsbrottslighet (Babcock & Steiner, 1999; 

Dutton, Bodnarchuk, Kropp, Hart & Ogloff, 1997; Gondolf, 1997; 1999; 2000; Gordon & 

Moriarty, 2003; Murphy, Musser & Maton, 1998; Shepard, Falk & Elliot, 2002; Sims & Jones, 

1997; Strand, 2012), vilket har genererat i olika utfall. Vid en jämförelse av fyra olika 

interventionsprogram fann Gondolf (1999) att det längsta och mer omfattande programmet mot 

partnervåld minskade frekvensen och allvarlighetsgraden i återfall i nytt partnervåld. Bland de 

gärningsmän som genomgått behandling visade resultatet att ett mer engagerat deltagande 

associerades med en lägre sannolikhet att återfalla. Liknande resultat har visat att gärningsmän 

som fullföljer och slutför ett behandlingsprogram återfaller i en signifikant lägre utsträckning 

än gärningsmän som inte slutför behandling (Murphy et al., 1998). Gordon och Moriarty (2003) 

visade istället att återfallsfrekvensen inte skiljde sig åt mellan gärningsmän som genomgått 

behandling och gärningsmän som inte genomgått behandling. Gondolf (2000) fann en 

kumulativ ökning i återfall efter behandlingsdeltagande, där resultatet visade att deltagarnas 

återfallsfrekvens ökade över tid, där totalt 45 % av deltagarna hade återfallit efter 30 månader.  

 

Effektiviteten av deltagande i gruppsessioner, som preventionsåtgärd vid partnervåld, 

utvärderades av Shepard et al. (2002). Resultatet visade att män som deltog i ett 

behandlingsprogram som en del av straffet återföll signifikant mer under en uppföljningsperiod 

på sex månader. Liknande tendens återfanns bland män som inte fullföljt 

behandlingsprogrammet, eller medverkat i färre gruppsessioner. Bland de män som återfallit, 

visade resultatet att det var mer sannolikt att dessa män deltog i programmet som en del av 

straffet och vidare inte fullföljde programmet. Ytterligare en studie som undersökte återfall i 

partnervåld efter deltagande i gruppsessioner utfördes av Semiatin, Murphy och Elliott (2013) 

som belyste attitydens betydelse hos män dömda för partnervåld. Resultatet visade att en positiv 

inställning till den terapeutiska kontexten, i samband med motivationen att förändra ett 

aggressivt beteende, minskade utövandet av det fysiska och psykiska partnervåldet under en 

uppföljningsperiod av sex månader. 

 

Frivårdens preventionsåtgärder mot partnervåld 
Kriminalvården använder sig av tertiära preventiva åtgärder för att förhindra återfall i brott 

(Brantingham & Faust, 1976). Frivården är en del av kriminalvården och har som uppgift att 

övervaka klienter som dömts till skyddstillsyn, kontraktsvård, samhällstjänst, där fotboja valts 

som alternativ till fängelsestraff och klienter som är villkorligt frigivna (Frivården, 2014). De 
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klienter som står under övervakning av frivården blir tilldelade en handläggare, 

frivårdsinspektör, med syftet att minimera riskerna att återfalla i kriminalitet. Detta kan ske 

genom att klienten genomgår ett specifikt riktat behandlingsprogram, utifrån det behov som 

föreligger. Behandlingsprogrammen inom kriminalvården utgår från teorier och ska vara 

vetenskapligt förankrade (SOU, 2002:71). De riktar sig till personer dömda för brott, både inom 

kriminalvårdsanstalt och i frivård, med syftet att ur ett brottspreventivt perspektiv minska 

återfallsfrekvensen bland lagöverträdare (Frivården, 2014). 

 

Det behandlingsprogram som lämpar sig för partnervåldsrelaterade brott är Integrated Domestic 

Abuse Programme (IDAP), som riktar sig mot män som har använt hot, våld eller uppvisat ett 

kontrollerat beteende i en nuvarande eller tidigare heterosexuell relation (IDAP, 2014). IDAP 

har använts inom kriminalvården sedan 2004 och bedrevs på 24 av 34 frivårdskontor år 2011 

(Kriminalvården, 2011). Behandlingsprogrammet består av 27 gruppsessioner, 4 individuella 

samtal, samt uppföljningsmöten med syfte att förhindra återfall i partnervåld. Med hjälp av 

kognitiv beteendeterapi är målet att klienten ska förstå sitt ansvar i våldet för möjlig förändring 

och förbättra sin förmåga att hantera konflikter, svartsjuka och ilska. 

 

Behandlingsprogrammet IDAP bygger på social inlärningsteori (Kriminalvården, 2011) och har 

sin grund i Duluthmodellen (Madoc-Jones & Roscoe, 2009). Duluthmodellen används i 

preventivt syfte mot återfall i partnervåld och utgår från ett feministiskt perspektiv som 

förklarar mäns våld mot kvinnor som ett resultat av patriarkatet och som en taktik för att behålla 

manlig dominans. Utvärderingar av modellen har visat varierande resultat kring mäns återfall i 

partnervåld (Babcock & Steiner, 1999; Herman, Rotunda, Williamson & Vodanovich, 2014). 

Syftet med modellen är att hjälpa män att avsluta sitt våldsamma och kränkande beteende 

genom att utveckla sociala färdigheter och en förståelse kring manliga maktstrukturer för att få 

insikt i kvinnors upplevelser. Inom IDAP är det snarare social inlärning som är centralt i 

behandlingen med syftet att, via olika strategier, undvika att använda ett våldsamt beteende 

(IDAP, 2014). 

 

En utvärdering av behandlingsprogrammet IDAP har genomförts på deltagare mellan 2004 – 

2007, med syfte att undersöka återfallsfrekvenser bland klienter inom kriminalvården, efter att 

ha deltagit i gruppsessioner i IDAP (Kriminalvården, 2011). Behandlingsgruppen bestod av 340 

deltagare, dömda för relationsbrott, vilka jämfördes med 452 män som tidigare dömts för grov 

kvinnofridskränkning, men inte genomgått IDAP-behandling.  Resultat från utvärderingen 

visade inga statistiska skillnader i återfall i partnervåld mellan behandlingsgruppen och 

jämförelsegruppen. 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Hirschi (1969) belyser fyra olika element som, relaterat till varandra och samhället, förklarar 

ett avvikande kriminellt beteende. Banden en person har till samhället kan försvagas, vilket 

ökar sannolikheten för denne att begå brottsliga handlingar och tvärtom, om de sociala banden 

till samhället är starka kommer dessa avhålla en person från att begå brott. Det första elementet 

i Hirschis teori är Anknytning och belyser det konforma beteendet i relation till andra. Personer 

påverkas av andras uppfattningar och moralen grundar sig i hur väl samhällets och 
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omgivningens normer anammas. Genom att bryta mot de normer som delas av samhällets 

individer och de vi är i direkt anknytning till, agerar vi i motsats till det som är önskvärt av 

andra. Utan anknytning till personer i omgivningen kommer individen att handla efter sina egna 

intressen. Det andra elementet är Åtaganden som belyser vikten av en persons engagemang i 

en viss utbildning eller uppbyggandet av en karriär. Riskerna med en viss handling kommer att 

övervägas, utifrån kostnaderna det avvikandet beteendet kan leda till. Riskerna att förlora något 

genom att begå en handling som inte ses som legitim förhindrar en person att engagera sig i en 

sådan handling. Det tredje elementet, Delaktighet, förklarar deltagandet i samhället, utifrån 

antagandet att en persons dagliga livsstil inte möjliggör ett engagerande i avvikande handlingar. 

En person som deltar i dagliga konventionella aktiviteter är i många fall bunden till 

engagerandet, där tillfällen att begå kriminella handlingar inte uppstår. Det fjärde elementet i 

Hirschis (1969) teori är Övertygelse som belyser attitydskillnader gentemot samhällets lagar 

och regler. Är en person mindre övertygad om att följa uppsatta regler, desto större är 

sannolikheten att dessa bryts. Då det finns en övertygelse om att normerna saknar validitet, 

finns det även en ökad risk att avvika från dem. En frihet från de sociala banden möjliggör för 

personen att begå handlingar som ligger utanför ramarna för det konventionella samhällets 

normer och istället begå handlingar som ligger i den egna personens intresse.   

 

Enligt Hirschi (1969) bidrar en omgivning bestående av kriminella kontakter till ett eget 

brottsligt beteende. Hirschis teori om sociala band har visat en koppling till kriminellt beteende, 

som förklarades av De Li & McKenzie (2003) som fann att de starkaste faktorerna för att män 

inte ska begå brott var att de levde tillsammans med sin partner och hade ett arbete eller 

studerade. Betydelsen av sociala band vid utövandet av partnervåld undersöktes av Lackey och 

Williams (1995), genom att jämföra män som bevittnat eller utsatts för våld under uppväxten, 

med män som inte bevittnat eller utsatts för våld under uppväxten. Resultatet visade, oavsett 

erfarenheter av våld under uppväxten, att en stark anknytning till sin partner och en övertygelse 

att omgivningen kommer att reagera negativt på ett våldsamt beteende, på en minskad 

sannolikhet att begå våld. Liknande resultat visade att anknytningen till viktiga personer i 

nätverket, övertygelsen om samhällsordningens legitimitet och risken att bli straffad minskade 

sannolikheten att utöva partnervåld (Williams & Hawkins, 1989). 

 

De sociala banden utgår från att en stark anknytning till samhället avhåller en person från att 

begå kriminella handlingar (Hirschi, 1969). Teorin utvecklades ursprungligen som en 

förklaring till ungdomsbrottslighet (Sarnecki, 2009), men har visat sig vara applicerbar vid 

andra former av kriminalitet (De Li & McKenzie, 2003). Teorin har även använts som en 

förklaring till de sociala bandens betydelse hos män som utövar partnervåld, där starka band till 

samhället och personer i mannens omgivning kan ha en positiv inverkan på mannen och minska 

risken för partnervåld (Lackey & Williams, 1995; Williams & Hawkins, 1989). 
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Problemformulering 
Denna studie fokuserar på mäns våld mot kvinnor eftersom det är den vanligaste formen av 

partnervåld (Belfrage, 2008) och har allvarliga negativa effekter på kvinnors hälsa (WHO, 

2005; 2013). Frekvensen och allvarlighetsgraden av mäns våld mot kvinnor har visat sig vara 

ihållande över tid (O’Leary et al., 1989) och Brantingham och Faust (1976) har lyft betydelsen 

av att arbeta preventivt på en primär, sekundär och tertiär nivå. Kriminalvården arbetar 

preventivt på en tertiär nivå mot återfall i nytt partnervåld, genom att utveckla gärningsmäns 

tankemönster, färdigheter och kunskaper för att förbättra förutsättningarna efter avtjänat straff 

(Kriminalvården, 2014a). De utvärderingar som gjorts på svenska verksamheters 

preventionsarbete, som tillhandahåller behandlingsalternativ för män som utövat partnervåld, 

är få med ett litet deltagarurval, vilket försvårar möjligheten att generalisera resultat kring 

behandlingars effektivitet (Bergström & Rudqvist, 2006; Socialstyrelsen, 2010). Även 

utvärderingar av kriminalvårdens behandlingsprogram, riktad mot män dömda för partnervåld, 

är få och har inte visat några signifikanta resultat kring återfall i partnervåld (Kriminalvården, 

2011). Tidigare forskning har visat att starka sociala band är betydande element för 

brottsprevention och har påvisats avhålla individer från att begå partnervåld (Lackey & 

Williams, 1995; Williams & Hawkins, 1989). Utifrån detta finns ett intresse att, med 

utgångspunkt i teorin om sociala band, belysa frivårdsinspektörers upplevelser av 

återfallspreventiva åtgärder för män dömda för partnervåld. 

 

Syfte 
Syftet var att belysa frivårdsinspektörers upplevelser av återfallspreventiva åtgärder för män 

dömda för partnervåld, utifrån teorin om sociala band.   

 

Frågeställningar 

Hur kan teorin om sociala band appliceras på frivårdsinspektörers upplevelser av 

återfallspreventiva åtgärder för gärningsmän dömda för partnervåld? 

 

Hur kan teorin om sociala band appliceras på frivårdsinspektörers upplevelser av frivårdens 

preventionsarbete för män dömda för partnervåld? 

 

Metod 
En kvalitativ design med en teoretisk tematisk utgångspunkt möjliggör en beskrivning av 

personers upplevelser med anknytning till teoretiska begrepp (Braun & Clarke, 2013). Hirschis 

teori (1969) om sociala band har använts som vägledning under utformandet av studiens design, 

utformandet av intervjufrågor och kodningen av analysmaterialet. Den deduktiva designen 

ansågs lämplig att utgå från, då syftet var att beskriva upplevelser av återfallspreventiva 

åtgärder med en teoretisk utgångspunkt. Begreppet upplevelse definieras som ”erfarenhet, 

händelse, … ngt som man upplever el. upplevt…” (Sjögren, Györki & Malmström, 2010, s. 

741). 
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Deltagare 
Studiens deltagare valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (se Borg & Westerlund, 2006) då en 

förutsättning var att de hade kompetens inom området. Inklusionskriterier för att medverka i 

studien var att deltagarna var frivårdsinspektörer och hade erfarenhet inom området för 

partnervåld och kunskap om frivårdens preventiva åtgärder för män dömda för partnervåld. 

Urvalet i studien bestod av tio yrkesverksamma frivårdsinspektörer från sju varierande 

geografiska områden i Sverige, där vissa av deltagarna arbetade på samma kontor. Deltagarna 

var verksamma som handläggare eller som programledare för IDAP inom frivården. Sju av 

studiens deltagare var kvinnor och tre var män, med ett åldersintervall mellan 31 och 59 år, 

vilket gav en medelålder på 45 år. Arbetslivserfarenheten inom frivården varierade mellan 7 

och 35 år med medelvärdet 14,5 år. Arbetslivserfarenheten inom området för partnervåld var 

från 3 till 16 år med medelvärdet 7,5 år. Frivårdsinspektörernas utbildningsområden varierade, 

och i urvalet återfanns socionomer, beteendevetare, samhällsvetare, pedagoger, 

specialpedagoger och utbildningar inom området för rehabiliteringsvetenskap.     

 

Material 
Intervjuguiden (se bilaga 2) utformades med öppna, semistrukturerade frågor med 

utgångspunkt i Hirschis (1969) teori om sociala band. Teorin om sociala band förklarar hur fyra 

element hindrar individen från att begå brott (Hirschi, 1969). Frågor konstruerades för att 

beskriva hur deltagarna upplevde de fyra olika elementens betydelse för återfall i nytt 

partnervåld. Ytterligare frågor konstruerades för att belysa hur deltagarna upplevde frivårdens 

arbete utifrån teorin som sociala band. Intervjuguiden utformades för att intervjun skulle ta 

maximalt 30 minuter eftersom denna tid har föreslagits vara optimal för telefonintervjuer (De 

Vaus, 2002). 

 

Två provintervjuer genomfördes med två personer inom kriminologprogrammet, termin 6, för 

att upptäcka svårigheter med frågornas formulering och tillhörighet till studiens syfte, vilket 

även nämns av Lantz (2013). Provintervjuerna möjliggjorde en korrigering av frågorna efter en 

återkoppling av intervjuernas genomförande. Utifrån detta kunde frågorna förtydligas och 

förändras för att bättre fånga in fenomenet.    

 

Datainsamling 

Data insamlades genom att tio frivårdsinspektörer svarade på öppna frågor i en individuell, 

semistrukturerad telefonintervju. Via telefon kontaktades olika frivårdskontor i Sverige, som 

valdes från Kriminalvårdens hemsida. Fem frivårdskontor tackade nej till medverkan och de tio 

första deltagarna som tackade ja, valdes ut för att delta i intervjun. Varje intervju tog mellan 20 

och 30 minuter och genomfördes under en period av två veckor. Denna insamlingsmetod valdes 

eftersom intervjuer är bäst lämpade för att besvara frågor om upplevelser och erfarenheter 

(Braun & Clarke, 2013). Semistrukturerade intervjuer bestämdes som intervjuform för att utgå 

från förutbestämda frågor och samtidigt lämna utrymme för deltagarens upplevelser som 

intervjuaren inte kunnat förutspå. Denna intervjuform möjliggjorde en omorganisering och 

omformulering av frågorna i intervjuguiden, vilket behövdes då intervjuaren i förväg inte var 



9 
 

medveten om hur deltagaren svarar på frågorna. Intervjuerna utfördes tillsammans av båda 

intervjuarna, då genomförandet avsågs att ske på liknande sätt vid varje intervju. 

 

Innan intervjuerna genomfördes, informerades deltagarna om deras medverkan i studien via ett 

följebrev (se bilaga 1). Följebrevet utvecklades utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer angående information, konfidentialitet, samtycke och nyttjande, för att undvika risker 

för etiska problem (se Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna blev informerade om studiens syfte, 

om frivilligheten att delta och att de har bestämmanderätt över sin egen medverkan. Ett 

samtycke från deltagarna krävdes därför för att genomföra intervjuerna. I följebrevet blev 

deltagarna vidare informerade om att deras svar och medverkan kommer att behandlas 

konfidentiellt, men även i vilket syfte svaren kommer nyttjas. Information angående 

behandlingen av deras medverkan framkom också för att tydliggöra att deltagarnas svar inte 

kommer användas i något annat syfte än för avsedd studie. När deltagarna samtyckt till att 

medverka i studien bestämdes en tid för intervjun. Hälften av deltagarna bad om tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjuns genomförande, för att hinna förbereda sig. Till dessa deltagare 

skickades frågorna tillsammans med följebrevet via mail. Efter samtycke till medverkan 

tydliggjordes studiens syfte än en gång och deltagaren gavs möjligheten att ställa frågor. 

Intervjun påbörjades, efter samtycke till inspelning, med frågor om deltagaren, vilka följdes av 

frågor för att besvara studiens syfte. Inspelning av intervjun ansågs nödvändig för att i ett senare 

skede kunna transkribera deltagarnas svar. 

 

Analysprocess 
Den teoretiska tematiska analysen användes då studiens deduktiva design innebär att analysen 

föregås av en teori. Detta medförde att teman utformades på förhand, i enlighet med de fyra 

element som härstammar i den teoretiska utgångspunkten (jmf Griffiths, Ryan & Foster, 2011). 

Ett tema representerar återkommande mönster i ett dataset och präglas utifrån dess förmåga att 

bidra med relevant information till studiens syfte (Braun & Clarke, 2006). För att belysa ett 

specifikt område kan teman utformas innan analysprocessen, vilket ger en mer nyanserad analys 

inom varje tema. Intervjuerna tolkades manifest, utifrån en innehållsanalys, där det explicita 

innehållet analyserades och konceptualiserades för att placeras under ett tema (Braun & Clarke, 

2006). För att besvara syftet med studien på ett lämpligt sätt valdes en manifest analys för att 

minimera uppkomsten av feltolkningar. 

 

En teoristyrd innehållsanalys präglas av en strukturerad process som på förhand identifierar 

relevanta koncept (Hsieh & Shannon, 2005). I studien valdes relevanta teman utifrån Hirschis 

(1969) teori om sociala band. Varje tema analyserades separat utifrån två innehållsanalyser (se 

Tabell 1) för att möjliggöra en testning av teorin i den kontext som syftades till att belysas (jmf. 

Hsieh & Shannon, 2005). En förutsättning för en väl genomförd analys är att bekanta sig med 

texten (Braun & Clarke, 2006). Detta gjordes via transkriberingen av materialet där intervjuerna 

översattes, ordagrant, till ett datorbaserat ordbehandlingsprogram där inga ord utelämnades, för 

att korrekt kunna återspegla verkligheten. Genom att läsa igenom transkriberingarna ett flertal 

gånger, för att bekanta sig med materialet, underlättade möjligheten att se återkommande 

mönster i intervjuerna. Processen var mer rekursiv än linjär, vilket präglas av en återgång 
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mellan textinnehållet och helheten av transkriberingen (Braun & Clarke, 2006; Burnard, 

1991).    

 

Från intervjuer omnämns citat, enstaka ord eller konstellationer av ord som meningsbärande 

enheter (Graneheim & Lundman, 2003). I analysen kopplades de meningsbärande enheterna 

till varandra, utifrån dess innehåll och kontext. Varje meningsbärande enhet, bestående av en 

sammansatt text, kondenserades, vilket innebar att texten reducerades utan att det centrala i 

materialet förlorades (Braun & Clarke, 2006; Graneheim & Lundman, 2003). Vidare namngavs 

de kondenserade enheterna med en kod, för att förstå relationen till kontexten (Graneheim & 

Lundman, 2003). Koden beskrev kortfattat de homogena meningsbärande enheterna inom en 

kategori. Beroende på de meningsbärande enheternas manifesta innehåll kunde flera koder 

skapas under en kategori. En kodning ökade möjligheterna att se datan på olika sätt och 

benämnde objekt, händelser eller andra företeelser. Skapandet av kategorier var det centrala i 

innehållsanalysen och bestod av en grupp kondenserade och kodade meningsbärande enheter, 

som präglades av intern homogenitet och extern heterogenitet (Graneheim & Lundman, 2003). 

En kategori förväntades svara på frågan vad och syftade till en beskrivning av kodernas 

innehåll. Kategorierna kan innehålla subkategorier, som placeras utifrån dess kategoriska 

tillhörighet. Subkategorier skapades inom två kategorier för att tydliggöra det omfångsrika 

innehållet.  

 

De teman som valdes på förhand var de fyra elementen i Hirschis (1969) teori om sociala band: 

(1) Anknytning 

(2) Åtaganden 

(3) Delaktighet 

(4) Övertygelse    

 

Varje tema analyserades separat utifrån frivårdsinspektörernas upplevelser av temats betydelse 

vid preventionsarbete mot partnervåld och utifrån frivårdsinspektörernas upplevelser av hur 

frivården arbetar utifrån temat. Exempelvis så analyserades temat anknytning dels utifrån 

frivårdsinspektörernas upplevelser av betydelsen av en stödjande omgivning för att undvika 

återfall i partnervåld och dels utifrån frivårdsinspektörernas upplevelser av frivårdens arbete 

med att stärka anknytningen till omgivningen för att undvika återfall i partnervåld. Detta 

medförde två separata innehållsanalyser inom varje tema, vilket innefattade totalt åtta analyser. 

Denna utformning ansågs som mest optimal då en sammanslagning av de två analyserna inom 

varje tema hade försvårat förståelsen av sammanhanget. De två separata analyserna inom varje 

tema namngavs, med hänsyn till frågeställningarna, för att förtydliga resultatet och behålla den 

röda tråden. Exempelvis, under temat anknytning namngavs de två analyserna som upplevelser 

av betydelsen av en stödjande omgivning och upplevelser av frivårdens arbete med att stärka 

anknytningen till omgivningen. 
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Tabell 1. 

Exempel på en innehållsanalys av frivårdsinspektörers upplevelser av frivårdens arbete med 

att stärka klientens anknytning till omgivningen för att undvika återfall i partnervåld 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

” … vi gör ju en 

verkställighetsplanering för alla 

våra klienter, alltså våra som vi ska 

jobba med under övervakningstiden 

och där är ju familjenätverk en del 

utav de som har ett väldigt 

bristande nätverk och även de som 

har ett bra jobbar man ju med och 

de som har ett bristande försöker 

man ju se.. Hur kan vi göra och 

jobba för att utvidga det här? Hur 

kan man träffa mer sociala 

kontakter och vänner så som kan 

vara stödjande i det här?” 

(Deltagare 9). 

Utifrån 

verkställighetsplaneringen 

arbetar frivården med 

familjenätverket och 

försöker utöka nätverket 

bland de klienter som har 

ett bristande socialt 

nätverk 

Utökar 

nätverket 

Nätverksarbete 

 

Förförståelse 

Vid en manifest innehållsanalys är objektivitet en förutsättning vid analysprocessen (Potter & 

Levine-Donnerstein, 1999). Förförståelsen kring ett fenomen kan försvåra möjligheten att tolka 

datan objektivt, en medvetenhet om detta kan öka möjligheterna att på ett objektivt sätt 

analysera materialet och minska förförståelsens inverkan (Graneheim & Lundman, 2003). 

Eftersom att analysen föregicks av en teori kunde detta medföra en utökad förförståelse av 

materialet innan det analyserades, utifrån den teoretiska bundenheten. 

 

Styrkor och begränsningar 
Resultatet kan ha påverkats av att studien var teoribunden, vilket kan medföra en bristande 

objektivitet i analysen, utifrån en förkunskap om teorin sociala band. Däremot kan 

förförståelsen öka graden av fördjupning i de följdfrågor som ställs (Lantz, 2013).  

 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes via telefon för att undvika höga kostnader, på 

grund av tidsbrist (Braun & Clarke, 2013) och för att minska den eventuella intervjuareffekten 

(Jacobsen, 2007). Telefonintervjuer kan med framgång användas då syftet är att belysa 

upplevelser kring ett visst fenomen och har visat samma kvalitet som fås vid intervjuer som 

sker i ett möte med deltagaren (Sturges & Hanrahan, 2004). Telefonintervjuer möjliggjorde en 

geografisk spridning i materialet, vilket medförde ett mer representativt urval än vad som vore 

möjligt vid intervjuer i möte med deltagarna. Telefonintervjuerna ansågs vidare inte begränsa 

analysen av materialet eftersom att den manifesta designen syftade till att fånga in det centrala 

i det som sades. Intervjuerna genomfördes med deltagare som var yrkesverksamma inom den 

undersökta kontexten, vilket kan ha bidragit till att deltagarna uppgav socialt accepterade svar 

(Lantz, 2013). För att minimera denna risk informerades deltagarna om konfidentialiteten och 

i vilket syfte deras svar och medverkan kommer behandlas.  
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Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie beskrivs utifrån trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten belyser hur väl materialet och 

analysprocessen håller sig inom ramarna för det som är studiens fokus. För att stärka 

trovärdigheten i studien genomfördes analysen i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) 

riktlinjer för en manifest innehållsanalys.  

 

Pålitligheten belyser hur noggrant processen har redogjorts för och hur konsekvent 

tillvägagångssättet har utförts (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna var 

semistrukturerade och utfördes utefter en intervjuguide, vilket stärker pålitligheten med hänsyn 

till att alla deltagare fick svara på samma frågor. En viss minskning i pålitligheten kan hänföras 

till att deltagarna fick olika följdfrågor beroende på deras svar. Eftersom att många deltagare 

svarade likalydande indikerar det på att följdfrågornas antal och utformning inte spelade en 

betydande roll. Att variationen i följdfrågorna inte spelade en betydande roll för resultatet kan 

däremot inte garanteras och denna problematik är svår att kringgå i semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Överförbarheten syftar till möjligheten att applicera resultaten i andra kontexter eller grupper 

(Graneheim & Lundman, 2004). För en högre grad av överförbarhet är det av vikt att ge en 

precis beskrivning av kultur, kontext, deltagare, datainsamling och analysprocess. De 

begränsningar som den kvalitativa designen kan medföra är, enligt Denscombe (2004), att det 

finns svårigheter att få ett resultat som kan generaliseras till andra kontexter än den valda. I 

denna studie ansågs generaliserbarheten inte utgöra en begränsning eftersom syftet var att 

belysa fenomenet i den valda kontexten och inte applicera resultatet på andra enheter.   

 

Analys 
Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkom vid de separata analyserna av 

anknytning, åtaganden, delaktighet och övertygelse, som på förhand valts som teman.  Genom 

att lyfta temats betydelse möjliggörs en beskrivning av frivårdsinspektörers upplevelser av 

betydelsen av temat och frivårdsinspektörers upplevelser av hur frivården arbetar utifrån temat. 

Detta medför två analyser under varje tema, följt av varandra. 

 

Anknytning 
Hirschi (1969) beskriver anknytningens betydelse utifrån syftet att avhålla individen från att 

begå brottsliga handlingar. Anknytningen har, enligt Hirschi (1969), en betydande roll, där 

anknytningen till konventionella personer och aktiviteter, tillsammans med övriga delar i teorin, 

avhåller individen från att begå brott, som i sammanhanget innefattar partnervåld. 

Frivårdsinspektörers upplevelser av betydelsen av en stödjande omgivning för att inte återfalla 

i partnervåld och frivårdsinspektörers upplevelser av frivårdens preventionsarbete med att 

stärka anknytningen till omgivningen för män dömda för partnervåld har analyserats utifrån 

temat anknytning. 
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Upplevelser av betydelsen av en stödjande omgivning 

Analysen av frivårdsinspektörers upplevelser av betydelsen av en stödjande omgivning för att 

inte återfalla i partnervåld genererade i fyra kategorier (se Tabell 2); Socialt stöd; nätverket är 

individuellt; igenkänning; och barnens roll. 

 

Tabell 2. 

Framkomna kategorier av frivårdsinspektörers upplevelser av betydelsen en stödjande 

omgivning för att undvika återfall i partnervåld 

Tema Kategori 

Anknytning Socialt stöd 

 Nätverket är individuellt 

Igenkänning 

Barnens roll 

 

Genomgående i intervjuerna framkom betydelsen av att ha ett socialt stöd, vilket utgör den 

första kategorin, då personer i det sociala nätverket kan vara avståndstagande efter att en man 

blivit dömd för partnervåldsrelaterad brottslighet. Resultatet visade att det inte var ovanligt att 

en man som blivit dömd för denna typ av brottslighet isolerade sig, vilket ytterligare stärker 

betydelsen av att ha människor runt omkring sig. Inputs och guidning från omgivningen kunde 

bidra till mannens positiva utveckling, där samtal med andra kunde medföra att mannen 

reflekterade över sitt handlande. “Om människorna runt omkring en kan stödja en positiv 

utveckling för att ens fortsätta, man behöver inputs som stöttar och påminner om var man ska, 

va. Det är klart att det är bra" (Deltagare 6). 

 

Ett socialt stöd upplevdes betydande för att inte återfalla i partnervåld, vilket stärks i Hirschis 

(1969) teori om att det är av vikt att vistas bland människor i ett socialt nätverk för att inte 

enbart handla utefter de egna intressena. Detta torde medföra ett socialt önskvärt agerande och 

avhåller personen från att begå kriminella handlingar och i detta fall avhålla personen från att 

begå våld. Positiva förändringar i det sociala nätverket, efter avslutat fängelsestraff har visat 

riskminskande effekter vid återfall (Rocque, Bierie, Posick & MacKenzie, 2013). Detta kan 

vidare indikera på att ett socialt stöd, efter avslutad kontakt med kriminalvården, kan ha ett 

positivt inflytande på mannen och verka återfallspreventivt.  

 

Att vara omgiven av attityder som inte stärker de redan befintliga negativa attityderna kring 

kvinnor var betydelsefullt för att inte återfalla i partnervåld. Kategorin, nätverket är individuellt, 

beskrevs genomgående som en viktig del, med tyngdpunkten i att det inte är vem stödet kommer 

ifrån som är viktigt, utan att det finns ett stöd. "Aaa, det beror ju precis på hur nätverket ser ut 

liksom och vilken som är viktig, det kan ju va en gammal mormor som är viktigast i ett fall och 

partnern som faktiskt har blivit slagen kan vara viktigast i ett annat" (Deltagare 3). 

Genomgående upplevdes att partnervåld är förknippat med skam och skuld, vilket ökar 

betydelsen av sociala kontakter, oavsett om det rör sig om en familjemedlem eller en kollega 

på arbetet. Det viktigaste är att det är personer med en positiv påverkan (Hirschi, 1969; Miller, 

Schreck, Tewskbury & Barnes, 2015). Detta medför, i enlighet med Hirschi (1969), en 
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omgivning bestående av positiva influenser som kan avhålla personen från att begå nytt 

partnervåld då dessa influenser kan verka normförändrande.  

 

Det individuella stödet ser olika ut och skiljs därför från kategorin socialt stöd utifrån att stödet 

kan visa individuella variationer beroende på mannens nätverk. Ett individuellt stöd beskrevs 

vara en förebild, där förtroendet är essentiellt för att minska risken för återfall. Betydelsen av 

det individuella stödet anses som en viktig del för att inte återfalla i partnervåld, såvida stödet 

kommer från personer med en positiv inverkan som inte stärker mannens redan befintliga 

negativa attityder mot kvinnor.      

 

Den tredje kategorin, igenkänning, lyftes som betydande av frivårdsinspektörerna. 

Upplevelserna var att det var positivt om mannen var engagerad i ett program eller genomgick 

en missbruksbehandling eftersom att det medförde att han fick träffa andra i en stödjande 

kontext. Att få stöd från personer med liknande erfarenheter beskrevs leda till en igenkänning 

som kunde medföra en reflektion över de egna handlingarna. I vissa fall kunde brottet leda till 

brister i det sociala nätverket, utifrån ett avståndstagande av personer i mannens nätverk och då 

beskrevs det vara av vikt att möta andra som befunnit sig i liknande situationer för att få en 

annan bild och en ökad förståelse för de egna problemen. "… dels så skulle jag säga att andra 

män med liknande situationer tror jag är ett väldigt bra stöd också för att få mer inblick om ja 

vilka fel man gör helt enkelt" (Deltagare 7). Tidigare forskning har även påvisat betydelsen av 

att män i grupprogram delar erfarenheter och tankar med varandra för att kunna förändra sitt 

beteende (Rivett & Rees, 2004). I grupprogram kan männen ge varandra råd genom att diskutera 

olika ämnen och övningar. Stödet från män med liknande erfarenheter, belyser Rivett och Rees 

(2004), ha större betydelse än stöd från programledaren. 

 

Den fjärde kategorin, barnens roll, beskrevs som en betydande del i mannens omgivning. 

Mannens barn kunde agera som ett stöd och en motivationsfaktor för mannens vilja till 

förändring, med förutsättningen att barnen inte själva varit utsatta för våldet och att barnen var 

vuxna. I de fall där barnen var små beskrevs vikten av att utgå från barnets perspektiv och 

utifrån det kunde de inte agera stödjande för mannen. Däremot kunde barnen vara en drivkraft 

för att mannen ska vilja förändras, vilket kan komma att generera i en positiv utveckling. 

 

 Exempelvis jag hade en kille här för nåt år sen han var ju sådär, han berättade att 

 hans barn, hans vuxna barn då va, såg hans positiva utveckling och vilka framsteg han 

 gjorde. De visade på olika sätt genom att dom ville ha mer kontakt med honom, de 

 blev vänliga och snälla mot honom och vad han sa. Det betydde mycket för honom, för 

 hans utveckling. Samtidigt hade han väldigt mycket skuld och skam i sig gentemot 

 barnen för dom hade ju fått se en del med då va, vad han hade ställt till" (Deltagare 

 6).   

 

Eftersom att vissa män inte har möjlighet att träffa barnen på grund av brottets allvarlighetsgrad 

menade Stanley, Graham-Kevan och Borthwick (2012) att barn kan verka som en 

motivationsfaktor till förändring. Forskarna menade att vissa män, dömda för partnervåld, 

deltog i behandlingsprogram för att ha en positiv påverkan på barnen med förhoppningen om 

att i framtiden kunna vara en bra fadersgestalt.    
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Upplevelser av frivårdens arbete med att stärka anknytningen till omgivningen 

Deltagarna har beskrivit sina upplevelser av frivårdens arbete med att stärka anknytningen till 

omgivningen hos män som är dömda för partnervåld, för att inte återfalla i nytt partnervåld. Tre 

separata kategorier inom temat anknytning framkom, dessa var; stöd via kommunal samverkan; 

stöd från lekmannaövervakare; och nätverksarbete (se Tabell 3). 

 

Tabell 3. 

Framkomna kategorier av frivårdsinspektörers upplevelser av frivårdens arbete med att stärka 

anknytningen till omgivningen för att undvika återfall i partnervåld 

Tema Kategori 

Anknytning Stöd via kommunal samverkan 

 Stöd från lekmannaövervakare 

Nätverksarbete 

 

Inom kategorin stöd via kommunal samverkan framkom att frivårdsinspektörer upplevde att 

frivården arbetade preventivt genom att samverka med kommunala verksamheter för att 

klienterna ska ha någonstans att vända sig efter avslutad kontakt med frivården. Samarbetet 

kunde gälla en vidare kontakt med en kommunal mansjour eller en hänvisning till den 

kommunala verksamheten, Alternativ till våld. “Sen försöker vi att ha det som ett mål i alla fall 

att när man är klar att man ska få information i alla fall minst, men gärna gå på ett studiebesök 

på kommunala mansmottagningen där man bor också så man kan känna att det finns nånting 

kvar efter“ (Deltagare 3). Frivårdsinspektörerna upplevde att frivården försöker verka för att 

mannen ska ha fortsatt kontakt med personer som kan vara positiva för honom efter kontakten 

med frivården. Hirschi (1969) menade att en anknytning till personer som legitimerar 

samhällets lagar och regler kan medföra att mannen inte kommer att agera i motsats till vad 

omgivningen ser som acceptabelt. Frivårdens upplevelser i samband med Hirschis (1969) 

element om anknytning, tyder på att omgivingen kan verka riskminskande för mannen och 

avhålla honom från att begå partnervåld.   

 

Inom kategorin stöd från lekmannaövervakare framkom att frivårdens mål var att alla klienter 

skulle tilldelas en lekmannaövervakare som matchar klientens intressen och behov. 

Lekmannaövervakarens roll var att vara stödjande för klienten och verka för en mer prosocial 

och stärkande omgivning. "Via en lekmannaövervakare öh få det att fungera för att det ska va, 

så att man ska få den här trygga basen att stå på och däri ingår det här sociala nätverket också" 

(Deltagare 4).  Frivårdsinspektörerna upplevde att det var viktigt att klienterna fick en 

lekmannaövervakare som kunde agera stödjande, för att utöka klienternas prosociala 

omgivning. I enlighet med Hirschis (1969) teori är omgivningen betydande för att avhålla en 

person från att begå brott och ett utökat socialt nätverk borde kunna leda till att klienten inte 

enbart handlar utifrån egna intressen, utan även präglas av omgivningens åsikter kring vad som 

är legitimt.  

  

Den tredje kategorin som framkom var att frivården arbetar med nätverksarbete för att stärka 

klientens anknytning till omgivningen, för att undvika återfall i partnervåld. Upplevelser kring 

nätverksarbetet visade variation, vissa upplevde att nätverksarbetet inte var prioriterat inom 
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frivården, medan andra upplevde att nätverksarbetet genomfördes i mötet med alla klienter. 

Frivårdens nätverksarbete involverade samtal med klienten om vikten av ett socialt nätverk där 

klienten motiverades till att ta kontakt med vänner och bekanta för att utvidga ett stödjande 

nätverk.  

 

 Vi har ju ett uppdrag att vi ska jobba med nätverksarbete och nätverkskartor och det 

 har vi i alla ärenden, sen upplever jag att det inte alltid görs. Jag tror att vi slarvar. 

 Du har så otroligt mycket uppdrag i dag i frivården så vi gör inte till fullo allt, det här 

 är nåt vi skulle kunna bli bättre på absolut. Vi ska ganska tidigt titta vilka som finns i 

 nätverket och så (Deltagare 5). 

 

Vikten av ett socialt nätverk belystes även av Cazenave och Straus (1979, refererad i Williams 

& Hawkins, 1989) som menade att ett samhälleligt stöd och stöd från närstående kan verka 

riskminskande vid partnervåld. Att tillhöra ett socialt nätverk med stark anknytning till andra 

personer kan medföra att mannen avhåller sig från att begå partnervåld eftersom att 

omgivningens åsikter är betydelsefulla för honom.    

 

Åtaganden  
Åtaganden syftar till betydelsen av att engagera sig i ett konformt arbete eller åta sig en 

utbildning (Hirschi, 1969). Genom ett legitimt åtagande skapas livsmål vilket vidare bidrar till 

ett avståndstagande från att begå kriminella handlingar. Åtagandens betydelse har analyserats 

utifrån frivårdsinspektörers upplevelser av ett åtagande i arbete eller sysselsättning för att inte 

återfalla i partnervåld och frivårdsinspektörers upplevelser av hur frivården arbetar med att 

engagera män, dömda för partnervåld, i åtaganden för att inte återfalla i nytt partnervåld. 

 

Upplevelser av betydelsen av åtaganden     

De tre kategorier som genomgående lyftes av deltagarna som väsentliga delar för att inte 

återfalla i partnervåld var; arbetslöshet är en risk för återfall; meningsfullhet; och rutiner (se 

Tabell 4).  

 

Tabell 4. 

Framkomna kategorier av frivårdsinspektörers upplevelser av betydelsen av åtaganden i arbete 

eller utbildning för att undvika återfall i partnervåld 

Tema Kategori 

Åtaganden Arbetslöshet är en risk för återfall 

 Meningsfullhet 

Rutiner 

 

Den första kategorin, arbetslöshet är en risk för återfall, upplevdes vara en riskfaktor, där 

avsaknaden av ett arbete kan medföra en ökad risk för partnervåld. Tidigare forskning har 

påvisat liknande resultat där starka band till arbetet minskar risken att engagera sig i kriminella 

handlingar och medför en positiv omgivning som minskar risken att bli isolerad (Sampson & 

Laub, 1990). Vidare framhölls arbetslöshet som en stark socioekonomisk riskfaktor för att 

engagera sig i relationsbrott (Campbell et al., 2003) och återfall i nytt partnervåld (Sherman, 

Smith, Schmidt & Rogan, 1992). ”… om man skulle bli av med arbetet eller inte ha någonting 
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så är det ju en stressande situation ehm och en stressande situation ökar risken för partnervåld 

absolut” (Deltagare 9). Hirschi (1969) beskrev sysselsättningens betydelse utifrån en 

övervägning av riskerna med ett avvikande beteende. En person som investerat tid och energi 

för att uppnå ett mål kommer att överväga riskerna ett avvikande beteende kan medföra, vilket 

kan bidra till att personen avhåller sig från att begå ett brott. Detta resonemang stöder 

frivårdsinspektörers upplevelser och tidigare forskning (jmf. Sampson & Laub, 1990) om 

betydelsen av åtaganden då det genomgående framkommer att arbetslöshet är en risk för att 

återfalla i partnervåld. 

 

Betydelsen av ett åtagande skapade den andra kategorin, meningsfullhet. Frivårdsinspektörerna 

upplevde att ett arbete kan bidra till en känsla av meningsfullhet, där tankar kan delas med andra 

på arbetsplatsen. Ett arbete upplevdes vidare medföra att mannen känner sig behövd och gör 

någonting betydelsefullt. ”Mmm det är också väldigt viktigt... för att det är ju att ha nånting 

meningsfullt att göra, det är klart att det skingrar ju tankar och det, det gör att man inte sitter 

hemma på sin kammare å bara liksom toktänker” (Deltagare 1). När åtagandet ger en känsla 

av meningsfullhet och samhörighet så kommer riskerna med att engagera sig i ett avvikande 

beteende att övervägas (Hirschi, 1969). 

 

Vidare upplevdes vikten av ett meningsfullt åtagande medföra en känsla av att fylla en funktion 

i samhället, att förlora ett arbete, exempelvis vid en hög ålder, kan leda till att mannen känner 

sig meningslös. Detta stärks i Hirschis (1969) resonemang om åtagandens betydelse för att inte 

engagera sig i ett avvikande beteende.  Ett meningsfullt åtagande leder till känslan av att känna 

sig behövd, vilket enligt Hirschi (1969) kan verka preventivt då mannen inte kommer att riskera 

att förlora ett meningsfullt arbete genom att engagera sig i kriminella handlingar. Att bli av med 

arbetet kan, enligt Belfrage (2008), bidra till en ökad risk för partnervåld. Eftersom att ett arbete 

upplevs kunna medföra en känsla av att fylla en meningsfull funktion i samhället, tyder det på 

att förlusten av ett arbete kan bidra till en känsla av meningslöshet.     

  

 Vi har ju även haft ett par stycken faktiskt som har, man har märkt det tydligt att det 

 har eskalerat våldet när personen i fråga har gått i pension och då är det så pass 

 gamla människor ändå eller ja 65 då som har känt sig väldigt oanvända och ingen 

 behöver en längre, medans hustrun kanske fortfarande jobbar några år till och våldet 

 har eskalerat (Deltagare 3). 

 

En sysselsättning i form av arbete eller utbildning upplevdes möjliggöra ett skapande av rutiner, 

som är den tredje kategorin inom temat åtagande. Ett regelbundet åtagande lyftes genomgående 

och vikten av strukturer i vardagen beskrevs ha en riskminskande verkan för att inte återfalla i 

partnervåld. “Det är jätteviktigt för om inte annat så är det ju också att de får, alltså rutiner i 

livet liksom också att de får ett ordnat strukturerat liv med" (Deltagare 8). En sysselsättning 

upplevdes kunna skapa rutiner i mannens vardag, vilket stöds av Hirschis (1969) teori om 

betydelsen av att skapa legitima livsmål utifrån ett engagerat åtagande. Ett åtagande i form av 

ett arbete eller en utbildning medför skapandet av dagliga rutiner som kan verka riskminskande, 

då konsekvenserna brottet medför kommer övervägas utifrån riskerna att förlora den dagliga 

sysselsättningen.  
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Upplevelser av frivårdens arbete med att engagera män i åtaganden 

Frivårdsinspektörerna beskrev sina upplevelser av frivårdens arbete med att engagera män 

dömda för partnervåld i åtaganden, som arbete eller utbildning för att inte återfalla i nytt 

partnervåld. Genom en analys av upplevelserna framkom kategorin; samverkan med olika 

aktörer, med två subkategorier (Se tabell 5). Subkategorierna som framkom var: 

arbetsförmedlare; och KRAMI, som är en förkortning av kriminalvården och 

arbetsmarknadsinstitutet. 

 

Tabell 5. 

Kategori och subkategorier av frivårdsinspektörers upplevelser av frivårdens arbete med att 

engagera män i åtaganden för att undvika återfall i partnervåld 

Tema Kategori Subkategori 

Åtaganden Samverkan med olika aktörer Arbetsförmedlare 

KRAMI   

 

Subkategorierna arbetsförmedlare och KRAMI bildade tillsammans kategorin samverkan med 

olika aktörer. Inom den första subkategorin, arbetsförmedlare, upplevde frivårdsinspektörerna 

att frivården samarbetar med arbetsförmedlingen och kan hänvisa en arbetslös klient till en 

arbetsförmedlare. Arbetsförmedlarens roll är att hjälpa och motivera klienter att åta sig ett 

arbete eller utbildning. Upplevelserna av åtagande i arbete eller utbildning var betydande för 

att inte återfalla i partnervåld, vilket även framkommit i tidigare forskning (jmf. Sherman et al., 

1992). En del frivårdskontor har därför utvecklat samarbetet med arbetsförmedlingen de senaste 

två åren genom att tillsätta arbetsförmedlare som är direktanknutna till frivårdens klienter. “Nu 

har vi ju bättre samarbete med arbetsförmedlingen också, det är relativt nytt och där kan de ju 

få stöd och möjligheter att komma ut i praktik eller liknande också. Så jag tycker att vi har blivit 

mycket bättre på att jobba mot en praktik eller sysselsättning“ (Deltagare 7). Frivården arbetar 

i nära samarbete med arbetsförmedlingen och frivårdsinspektörerna belyste vikten av detta 

samarbete, för att arbeta preventivt mot partnervåld. I enlighet med Hirschi (1969) är en 

sysselsättning betydande för att avhålla en person från att engagera sig i kriminella handlingar, 

vilket är applicerbart på hur frivårdsinspektörerna upplevde vikten av att arbeta för att klienten 

ska åta sig ett arbete eller en utbildning. 

       

Verksamheten KRAMI bildade den andra subkategorin eftersom det är en annan aktör som 

frivården samarbetar med. KRAMI är en samverkan mellan kriminalvård, arbetsförmedling och 

socialtjänst som riktar sig mot yngre klienter som behöver hjälp att komma ut i arbetsliv eller 

övrig sysselsättning. Beroende på klientens behov kan KRAMI stödja och hjälpa klienten att 

tillgodose dessa behov. 

 

 Tre handläggare sitter där, en från varje del och har, arbetsförmedlaren har kontakter 

 och dom ska gå en basutbildning, lära sig skriva CV å sånt där å lära sig hur gör man 

 om man vill ta kontakt med kronofogden och få ner sina skulder. Dom får laga mat, 

 spela bowling lite grann, ha minst ett fritidsintresse å sen kan de få åka ut å praktisera 

 å då får arbetsförmedlaren och socialtjänsten jobba ihop, se till att han får ett sånt 

 där lönebidrags.. att den biten kan fixas (Deltagare 1). 
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Delaktighet  
Hirschi (1969) belyste betydelsen av ett deltagande i konventionella aktiviteter, inom eller på 

sidan av ett arbete eller en utbildning, för att avhålla en person från att begå kriminella 

handlingar. Delaktighetens betydelse har analyserats utifrån frivårdsinspektörers upplevelser 

av betydelsen av ett aktivt deltagande för att inte återfalla i partnervåld och frivårdsinspektörers 

upplevelser av hur frivården arbetar med att engagera män, dömda för partnervåld, i aktiviteter 

för att inte återfalla i partnervåld.     

 

Upplevelser av betydelsen av ett engagerat deltagande 

De två kategorier som framkom utifrån frivårdsinspektörers upplevelser av betydelsen av ett 

engagerat deltagande för att inte återfalla i partnervåld var; socialt sammanhang och 

meningsfulla rutiner (se Tabell 6).  

 

Tabell 6. 

Framkomna kategorier av frivårdsinspektörers upplevelser av ett engagerat deltagande i 

aktiviteter för att undvika återfall i partnervåld 

Tema Kategori 

Delaktighet Socialt sammanhang 

 Meningsfulla rutiner 

 

Frivårdsinspektörerna upplevde att det var betydande att befinna sig i ett socialt sammanhang, 

som är den första kategorin, oavsett vilken aktivitet personen engagerar sig i. I likhet med 

Hirschi (1969) beskrevs att deltagandet kan utgöra en social kontroll som kan minska 

våldstillfällen och enligt frivårdsinspektörerna hjälpa mannen ur den symbiosen han delar med 

kvinnan. 

 

 Allt som spräcker bubblan den här symbiosen som de har många gånger med kvinnan 

 tror jag kan bidra till att man får ett annat perspektiv eller så att man ja det här med 

 social kontroll och att man får en annan, andra attityder att man blir bemött med 

 andra attityder än de man själv har tror jag alltid är bra (Deltagare 2). 

 

Frivårdsinspektörerna beskrev vidare att ett aktivt deltagande i en aktivitet som personen trivs 

med kan leda till en känsla av acceptans från omgivningen och minska skamkänslorna som 

brottet kan medföra. Det upplevdes viktigt att deltagandet skedde i en konform aktivitet i 

kombination med andra som inte delade mannens värderingar för att inte stärka de befintliga 

tankarna om att våldets legitimitet. Att därmed bli bemött av andra värderingar i ett socialt 

samspel med andra kan öka mannens egna reflektioner över att handlingarna varit felaktiga och 

medföra en brottsminskande verkan. 

 

Delaktigheten upplevdes betydande för att inte återfalla i partnervåld, vilket medförde 

skapandet av meningsfulla rutiner i mannens vardag. Meningsfulla rutiner, som är den andra 

kategorin, beskrevs minska tillfällen där mannen kan utöva våld, vilket stärker teorins 

applicerbarhet även inom denna kategori. Hirschi (1969) menade att ett aktivt engagerande i en 

legitim aktivitet minskar tillfällen för mannen att engagera sig i en avvikande aktivitet och 
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således är skapandet av rutiner en viktig del för att avhålla mannen från att utöva våld. 

Genomgående gavs beskrivningen att rutiner i vardagen, i form av ett aktivt deltagande i 

aktiviteter, ökar känslan av meningsfullhet. Att känna sig duktig på någonting och få 

uppskattning för det är mer betydande än vilken aktiviteten är, speciellt bland de män som har 

ett bristande socialt nätverk och saknar en daglig sysselsättning. “... men de som inte har det 

tänker jag så är det ännu viktigare med de här insatserna på sidan om då för att få en rutin i 

vardagen och träffa folk och få lite credit kanske för att man är duktig på nånting" (Deltagare 

5). 

 

Upplevelser av frivårdens arbete med att engagera män i aktiviteter 

De två kategorier som framkom kring frivårdens arbete, under temat delaktighet var; 

lekmannaövervakare och motivera klienter (se Tabell 7).  

 

Tabell 7. 

Framkomna kategorier av frivårdsinspektörers upplevelser av frivårdens arbete med att 

engagera män i aktiviteter för att undvika återfall i partnervåld 

Tema Kategori 

Delaktighet Lekmannaövervakare 

 Motivera klienter 

 

Frivårdsinspektörernas upplevelser var att frivården fokuserade på att engagera klienter i 

aktiviteter på sidan av arbetet eller utbildningen för att skapa en händelserik vardag. 

Lekmannaövervakare var den första kategorin och det är deras roll att motivera och engagera 

klienten i aktiviteter. Frivården försökte matcha en lekmannaövervakare för att 

tillgodose klientens behov och intressen, det var sedan upp till övervakaren att hjälpa klienten 

att finna dessa aktiviteter och stärka intresset för en vidare delaktighet. 

 

 Vi försöker ju att ge dem en lekmannaövervakare så fort som möjligt så då finns ju den 

 lekmannaövervakaren på orten där dem bor och då är tanken att 

 lekmannaövervakaren kan få dem att gå ut och börja i aktiviteter om de är en förening 

 eller vad det är för någonting och det görs ju om dem själv är med på det (Deltagare 

 7). 

 

Frivårdens preventionsarbete med lekmannaövervakare kan utifrån frivårdsinspektörernas 

upplevelser kopplas till Hirschis (1969) teori om sociala band och elementet om delaktighetens 

betydelse för att avhålla klienten från återfall i partnervåld. Delaktigheten i konventionella 

aktiviteter skedde främst via en lekmannaövervakare som kan motivera klienten till ett 

deltagande i samhället. I likhet med Hirschi (1969) menade frivårdsinspektörerna att 

deltagandet är en viktig del för att inte återfalla i kriminalitet och belyser vikten av en 

innehållsrik vardag, som kan bidra till en förändring av klientens dagliga livsstil. 

Lekmannaövervakaren utgör en stödjande såväl som en kontrollerande funktion i relationen till 

klienten (BRÅ, 2012). Vid deltagande i aktiviteter kan lekmannaövervakaren agera som ett stöd 

för klienten och, i vissa fall, delta i aktiviteten tillsammans med klienten. Vidare fann BRÅ 

(2012) att lekmannaövervakaren kan verka återfallspreventivt, eftersom att klienten kan 

undvika att engagera sig i kriminella handlingar för att inte förstöra relationen till 
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lekmannaövervakaren. BRÅ (2012) beskrev vidare att lekmannaövervakarens möjlighet att 

påverka klienten är varierande beroende på den situation klienten befinner sig i och hur 

mottaglig han är för förändring. 

 

Motivera klienter var den andra kategorin som framkom av frivårdsinspektörernas upplevelser 

av arbetet med att engagera män i aktiviteter inom frivården. Genom motiverande samtal 

försökte frivårdsinspektörer engagera och motivera klienter till att bryta den isolering och 

passivitet som mannens vardag, i vissa fall, präglades av. Även om detta ämne inte är en del i 

programmet för dessa klienter så är det ett ämne som tas upp om klienterna har ett bristande 

engagemang i aktiviteter. “… vi uppmuntrar ju det i den mån det är möjligt, det ingår ju inte i, 

ingen särskild modul i programmet som handlar om det men det kommer ju in naturligt i de fall 

där vi ser att det finns en brist av aktiviteter” (Deltagare 2). Motivationsarbetet är ytterligare 

en del av frivårdens arbete med att engagera män i aktiviteter vilket gör Hirschis (1969) teori 

mer framträdande, då frivårdsinspektörerna, likt Hirschi belyser vikten av delaktighet för att 

avhålla mannen från att begå brott. Utifrån detta kan tillfällena att engagera sig i kriminalitet 

minska genom ett legitimt deltagande i samhället. Att motivera klienten att engagera sig i 

aktiviteter som ligger i dennes intresse kan öka förutsättningarna att avhålla klienten från att 

återfalla i partnervåld. 

 

Övertygelse 
Övertygelse beskrevs av Hirschi (1969) som attitydskillnader gentemot samhällets lagar och 

regler. Genom att rationalisera handlingar som ses som avvikande leder det till upprätthållandet 

av ett avvikande beteende. Om en person är övertygad om att en norm saknar värde är det större 

sannolikhet att personen kommer bryta mot den normen. Frivårdsinspektörernas upplevelser av 

hur en mans attityd kring samhällets lagar och regler påverkar benägenheten att återfalla i 

partnervåld och frivårdsinspektörers upplevelser kring arbetet med att förändra attityder som 

stödjer eller ursäktar partnervåld, bland män dömda för partnervåld, har analyserats utifrån 

temat övertygelse.      

 

Upplevelser av betydelsen av attityder till samhällets lagar och regler 

De kategorier som framkom vid analysen var; stödjande attityd mot partnervåld och attityd 

präglad av kultur. Inom kategorin stödjande attityd mot partnervåld framkom två subkategorier, 

förminskande attityd och skylla ifrån sig (se Tabell 8). 

 

Tabell 8. 

Framkomna kategorier och subkategorier av frivårdsinspektörers upplevelser av betydelsen av 

attityder till samhällets lagar och regler för att undvika återfall i partnervåld 

Tema Kategori Subkategori 

Övertygelse Stödjande attityd till partnervåld Förminskande attityd 

Skylla ifrån sig 
  

 Attityd präglad av kultur  
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En attityd som förminskar mannens egna handlingar nämndes genomgående som vanligt 

förekommande, där en förminskande attityd utgjorde den första subkategorin. Bagatelliserandet 

upplevdes leda till ifrågasättande av deltagande i ett behandlingsprogram då vissa män ansåg 

att de inte kan likställas med de andra männen i programmet. ”… dom kan ibland tycka att de 

knuffat henne men misshandel, det var det då rakt inte. Det gör många män stor skillnad på. 

De kan tänka såhär, ska jag gå i en grupp med män? Det har ju misshandlat sina kvinnor och 

dom tycker bara att dom knuffade” (Deltagare 1). Ett förminskande av sina handlingar beskrevs 

kunna rättfärdiga ett avvikande beteende och utifrån Hirschi (1969) kan detta medföra att 

mannen kvarhåller den syn han har på samhällets lagar och regler, utifrån det egna 

rationaliserandet. Det var vanligt att de egna handlingarna förminskades i jämförelse med 

annan, grövre kriminalitet. Det egna agerandet förmildrades med beskrivningen att en del män 

har svårt att acceptera allvarlighetsgraden i det brott de har begått. Cavanagh, Dobash, Dobash 

& Lewis (2001) belyste att den förminskande attityden kan ses i former av förnekande, där 

männen inte vill identifiera sig som våldsbenägna. Vidare menade Cavanagh et al. (2001) att 

det fanns tendenser bland männen där många omvärderade definitionen av det egna beteendet 

till att inte definieras som våld. 

 

 … och vissa av männen har svårt att ehm acceptera den domen för dem tycker att den 

 handling som dem har gjort ska inte rubriceras som misshandel exempelvis om det är 

 dra i håret eller om det är en örfil och inte en knytnäve eller om det är puttningar eller 

 ja vad det nu kan vara så är det en del av männen som tycker att rubriceringen 

 misshandel är felaktig och då tycker de att lagen är fel (Deltagare 7). 

 

Den andra subkategorin, skylla i från sig, innefattade att mannen ofta la över skulden för sina 

handlingar och dess konsekvenser på offret, samhället eller yttre omständigheter. 

Frivårdsinspektörerna beskrev att en del män rättfärdigade brottet genom att offret sagt eller 

gjort någonting som mannen ansett vara felaktigt, eller att det förelåg yttre omständigheter som 

mannen inte kunde råda över. Deltagare 1 beskrev exempelvis hur en klient skyllde sitt våld på 

yttre omständigheter: ”Jag menar jag skulle ju bara knuffa bort henne å det var en olycka, och 

sen olyckligtvis så stod det ett element bakom” (Deltagare 1). Genom att inte ta ansvar för den 

egna delaktigheten i agerandet leder till upprätthållandet av en attityd som negligerar inflytandet 

av de normer som finns i samhället, vilket enligt frivårdsinspektörerna kunde öka 

återfallsrisken. Ett liknande resonemang fördes av Hirschi (1969) som menade att en person 

som inte anammar de normer som finns i samhället har svårare att avhålla sig från kriminalitet. 

Genom att överföra det egna ansvaret för våldet på yttre omständigheter eller på andra personer, 

menade Cavanagh et al. (2001), kan leda till att en gärningsman befriar sig själv från skuld och 

rättfärdigar ett våldsamt agerande.   

 

Attityden kring samhällets lagar och regler och skapade den andra kategorin, attityd präglad av 

kultur. Frivårdsinspektörer upplevde att kulturen och språkförståelsen kunde prägla synen på 

lagar och regler, utifrån svårigheten att anamma ett regelverk som en man inte är van vid. Detta 

upplevdes kunna skapa missförstånd bland de som präglas av ett annat lands lagar och regler, 

med skillnader i vad som är kriminaliserat i Sverige. ”Nä visst asså jag tänker framförallt om 

tänker att man kommer från en annan kultur och att det kanske faktiskt är så att man får slå sin 
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fru i det landet man kommer ifrån då kan det va väldigt svårt att ta in hur regler och så fungerar 

i Sverige...”(Deltagare 3). Hirschi (1969) belyste att normskapandet grundar sig i omgivningen 

och de normer som råder där och kommer att internationaliseras om de anses valida. En tillfällig 

eller en permanent flytt torde därmed, utifrån teorin, kunna försvåra implementerandet av de 

lagar som råder där, utifrån att det är en bristande överensstämmelse med de lagar som personen 

ursprungligen anammat.  

 

Upplevelser av frivårdens arbete med att förändra attityder som stödjer eller 

ursäktar partnervåld 

Två kategorier framkom kring upplevelser av frivårdens arbete med att förändra klienters 

attityder och värderingar som stödjer partnervåld; Förändra attityder och värderingar; och 

insiktsarbete (se Tabell 9).  

 

Tabell 9. 

Framkomna kategorier av frivårdsinspektörers upplevelser av frivårdens arbete med att 

förändra attityder som stödjer eller ursäktar partnervåld för att undvika återfall i partnervåld 

Tema Kategori 

Övertygelse Förändra attityder och 

värderingar 

Insiktsarbete 

 

Hirschi (1969) menade inom detta element att en positiv attityd till lagstiftning och en negativ 

attityd till kriminalitet och missbruk avhåller personer från att begå brott. Attityden till 

kriminalitet innebär i detta sammanhang en attityd till partnervåld och frivården upplevdes 

arbeta inom detta element med att försöka påverka och förändra en klients attityd och 

värderingar, men även med att klienten ska komma till insikt. 

 

Frivårdsinspektörernas upplevelser av den första kategorin, förändra attityder och värderingar, 

var att fokus ligger på att försöka förändra och påverka klientens attityder och värderingar till 

våld, eftersom detta beskrevs vara en riskfaktor för framtida partnervåld (jmf. Belfrage, 2008; 

Cavanagh et al., 2001). I IDAP-programmet ingår arbete med attityder och värderingar för att 

försöka förändra avvikande tankar och förhållningssätt till våld. Programledarna för IDAP-

programmet beskrevs göra ett stort och betydande arbete genom att konstant lägga tillbaka 

ansvaret för våldet på klienten om stödjande attityder till våld framträdde. "… då spräcker vi ju 

hål direkt, vad menar du med det? varför kallar du henne för kärringen? hon heter ju Lisa. 

Alltså direkt på…“ (Deltagare 2). Utifrån frivårdsinspektörernas upplevelser, visade frivårdens 

arbete med att förändra attityder och värderingar kopplingar till Hirschis (1969) teori om sociala 

band och elementet om övertygelse. En attityd som legitimerar utövandet av våld kommer, 

utifrån Hirschi (1969), ha svårare att implementera de normer som råder i samhället.  

 

Den andra kategorin som framkom i analysen var insiktsarbete, då frivårdsinspektörerna 

upplevde att frivården arbetade med att mannen ska komma till insikt. Insiktsarbetet var viktigt 

för att klienten skulle kunna ta ansvar för det våld han brukat och för möjligheten att förändra 
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sitt beteende. Vidare var det viktigt att klienten själv kom fram till slutsatser och skapade sig 

en förståelse kring våldet och den delen arbetade frivården med via motiverande samtal. 

 

 Vi kör mycket med MI i kriminalvården och det är att man ska få klienten att själv 

 säga det rätta så att man inte ger en massa råd och tips och pekpinnar och liksom inte, 

 man kan inte tänka så, utan att man ska själv kunna ställa frågor som leder fram till 

 att man själv kanske hör hur knäppt det låter (Deltagare 3). 

 

Tidigare forskning har även visat att motiverande samtal med män, dömda för partnervåld, 

påverkar mannens attityd och vilja att förändras (Murphy, Linehan, Reyner, Musser & Taft, 

2012). MI har vidare visat betydelse för att förändra ett våldsamt beteende och få klienten att 

komma till insikt (Kistenmacher & Weiss, 2008).   

 

Sammanfattande diskussion 
Syftet var att belysa frivårdsinspektörers upplevelser av återfallspreventiva åtgärder för män 

dömda för partnervåld, utifrån teorin om sociala band. Resultatet belyser teorin om sociala 

bands applicerbarhet på frivårdsinspektörers upplevelser. Deltagarna upplevde att en stödjande 

omgivning, ett engagerat åtagande i arbete eller utbildning, ett engagerat deltagande i aktiviteter 

och övertygelsen om samhällets lagar och reglers legitimitet var betydande element för att inte 

återfalla i partnervåld. Upplevelser av frivårdens preventionsarbete med att minimera riskerna 

för män att återfalla i partnervåld visade stöd i Hirschis (1969) teori om sociala band. 

Frivårdsinspektörerna beskrev att de arbetade inom varje tema men att detta arbete upplevdes 

genomföras i varierande utsträckning. Frivårdens preventionsarbete upplevdes av 

frivårdsinspektörer kunna utvecklas, i enlighet med den teoretiska referensramen, för att utöka 

kriminalvårdens egna resurser och minimera riskerna att återfalla i partnervåld. 

 

Jag tänker så här många gånger att det vore väldigt bra om frivården, 

kriminalvården hade kopplat nåt där man så att säga äger frågan fullt ut, typ 

bostad, sysselsättning.. jobbar mer med alltså kultur och fritid. Att vi jobbar med 

de frågorna, att de är ingredienser tänker jag. I bästa av världar att 

kriminalvården och frivården skulle ha ett stort hus där det var gott personal med 

olika kompetenser där det fanns lägenheter, nån form av boendestödjare men 

allting inom kriminalvårdens ramar. De behoven hade varit tydligare tänker jag 

(Deltagare 10). 

 

Framtida forskning 
Det preventiva arbetet mot partnervåld är betydande eftersom mäns våld mot kvinnor är ett 

globalt hälsoproblem (WHO, 2013) där frekvensen och allvarlighetsgraden av våldet har visat 

sig vara ihållande över tid (O’Leary et al., 1989) och många av de män som döms för 

partnervåld återfaller i likartad brottslighet (Klein & Tobin, 2008). Utifrån 

frivårdsinspektörernas upplevelser av återfallspreventiva åtgärder, tidigare forskning (jmf. 

Lackey & Williams, 1995; Williams & Hawkins, 1989) och de utvärderingar som utförts på 

kriminalvårdens behandlingsprogram, IDAP (jmf. Kriminalvården, 2011), indikerar det på att 

frivårdens återfallspreventiva arbete för män dömda för partnervåld är ett möjligt 

utvecklingsområde. Behandlingsprogrammet IDAP baseras på social inlärning 

(Kriminalvården, 2011) och fokuserar främst på att förändra attityder och värderingar hos män 
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dömda för partnervåld, vilket är jämförbart med det fjärde elementet, övertygelse, i Hirschis 

teori (1969). En möjlighet för framtida forskning kan vara att implementera de element i 

Hirschis teori som IDAP inte inkluderar; anknytning, åtagande och delaktighet, för att basera 

frivårdens arbete på alla element i teorin om sociala band. Ett kvasiexperiment vore därefter en 

möjlig design för att undersöka de sociala bandens betydelse för att avhålla en man dömd för 

partnervåld från att utöva nytt partnervåld. 

 

Slutsats 
De framkomna upplevelserna visade likheter med varandra, vilket indikerar på en 

generaliserbarhet inom den undersökta kontexten då deltagarnas upplevelser var oberoende av 

kön, ålder, erfarenhet, utbildning och geografiskt område. Frivårdsinspektörernas upplevelser 

kan utgöra en generell syn som pekar på att det finns utvecklingsmöjligheter inom frivårdens 

arbete med män dömda för partnervåld. Teorin om sociala band har visat sig vara applicerbar 

inom området för partnervåld (jmf. Lackey & Williams, 1995; Williams & Hawkins, 1989) och 

teorin beskrivs ha en essentiell betydelse utifrån frivårdsinspektörers upplevelser av tertiära 

preventiva åtgärder i en återfallspreventiv kontext. 
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Bilaga 1. Följebrev 
 

Till Dig som arbetar inom frivården!  

 

Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag som har belyst återfallsprevention vid 

relationsvåld. Utifrån detta finns det ett stort intresse att undersöka frivårdsinspektörers 

upplevelser av återfallspreventiva åtgärder för partnervåld, utifrån frivårdens arbetssätt och de 

egna upplevelserna. Vi som genomför studien läser kriminologprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall och önskar att ta del av Dina upplevelser som underlag för vår C-

uppsats.      

Därför togs kontakt med Dig och andra personer som arbetar och har erfarenhet inom området 

för relationsvåld. Ditt deltagande i studien är betydelsefullt för en djupare förståelse om 

återfallspreventiva åtgärder och deltagandet är givetvis helt frivilligt, med möjligheten att 

avbryta under intervjuns gång. Telefonintervjuerna spelas in och tar ca 20-30 min. Intervjuerna 

sker individuellt där dina svar och din medverkan garanteras konfidentialitet och kommer 

endast användas i denna studie.       

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

Garantin på konfidentialitet innebär att dina svar inte kommer att kunna kopplas till dig som 

person och allt insamlat material kommer endast att användas i studiens syfte.  Även om 

intervjun kräver tid av dig hoppas vi att du vill svara på frågorna då Din medverkan bidrar med 

en ökad förståelse om återfallspreventiva åtgärder vid relationsvåld. Om du har frågor kring 

studien eller övriga synpunkter kan du kontakta oss via mail eller telefon alla tider på dygnet. 

 

Cecilia Granberg        Josefine Rosenberg 

070-276 11 09         073-568 09 37 

ceciliagranberg_@hotmail.com    josefinerosenberg@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

Sundsvall, April 2014   

mailto:ceciliagranberg_@hotmail.com
mailto:josefinerosenberg@hotmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

- Ålder 

- Kön     

- Arbetstitel  

- Vilken utbildning har du? 

- Hur lång arbetslivserfarenhet inom frivården har du? 

- Hur lång erfarenhet inom området partnervåld har du? 

 

Upplevelser av återfallspreventiva åtgärder för partnervåld utifrån teorin om sociala band 

 

Anknytning 

Beskriv hur du upplever betydelsen av en stödjande omgivning för att inte återfalla i 

partnervåld?   

 

Hur upplever du frivårdens preventionsarbete med att stärka anknytningen till omgivningen 

för män dömda för partnervåld? 

 

Åtaganden 

Hur upplever du betydelsen av åtaganden i exempelvis utbildning eller arbete, för att inte 

återfalla i partnervåld?  

 

Hur upplever du frivårdens arbete med att engagera män dömda för partnervåld i åtaganden, 

som utbildning och arbete, för att undvika återfall i nytt partnervåld?  

 

Delaktighet 

Hur upplever du betydelsen av ett engagerat deltagande i aktiviteter, inom eller på sidan av 

arbetet/utbildningen, för att inte återfalla i nytt partnervåld?  

 

Hur upplever du frivårdens arbete med att engagera män dömda för partnervåld i aktiviteter, 

inom eller på sidan av arbetet/utbildningen, för att inte återfalla i nytt partnervåld?  

 

Övertygelse 

Hur upplever du att en mans attityd kring samhällets lagar och regler påverkar benägenheten 

att återfalla i partnervåld? 

 

Hur upplever du frivårdens arbete med att förändra attityder som stödjer eller ursäktar 

partnervåld bland män dömda för partnervåld?   

 

Avslutningsvis: 

Har du något ytterligare att tillägga?  

Får jag höra av mig till dig för kompletterande frågor, om det skulle behövas? 

 


