
 

Interventioner för män som utövar våld i 
nära relation 

En litteraturstudie  

Sandra Sjölander  

 2019  

Examensarbete, 15 hp 
Socialt arbete  

Socionomprogrammet  

Handledare: Ulla Forinder  
Examinator: Fereshteh Ahmadi  

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV  
Avdelningen för socialt arbete och kriminologi 



 

Abstract  

Title: Interventions for men who commit domestic violence, A literature study.   

Author: Sandra Sjölander   
 
In this literature study, existing research regarding interventions for men who commit domestic violence 

has been compiled. Performing a systematic literature search, seven articles were selected and reviewed, 

and finally analyzed from two different theoretical perspectives. The aim of the study was to investigate 

whether these interventions have proved effective and which theoretical explanatory models underlie the 

interventions and violence. The results indicate that interventions for men who practice violence have an 

effect in order to put an end to violence. The results also indicate that the knowledge and dedication 

among staff are success factors for successful treatment and the programs with a psychological and 

therapeutic theoretical starting point have a greater effect on achieving a lasting change.  
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Sammanfattning  

Titel: Interventioner för män som utövar våld i nära relation, en litteraturstudie.  

Författare: Sandra Sjölander  

 

I denna litteraturstudie har befintlig forskning avseende interventioner för män som utövar våld i 

nära relation sammanställts. Genom en systematisk litteratursökning valdes sju artiklar ut och 

sammanställdes, för att slutligen analyseras ur två olika teoretiska perspektiv. Syftet med studien 

var att undersöka om dessa interventioner har visat sig vara verksamma samt vilka teoretiska 

förklaringsmodeller som ligger till grund för interventionerna och till våldet. Resultaten tyder på 

att interventioner för män som utövar våld har effekt för att få våldet att upphöra. Resultaten tyder 

även på att kunskap och engagemang hos personal är framgångsfaktorer för lyckad behandling och 

att de program som har en psykologisk- och terapeutisk teoretisk utgångspunkt har större effekt 

avseende att uppnå en varaktig förändring.  

Nyckelord: Interventioner, våld i nära relation, behandling.   
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1. Inledning  

Rapporteringar om våldsbrott mot kvinnor samt efterföljande diskussioner i sociala medier 

har gett upphov till en viss frustration. En stor del av de som gör sin röst hörd i dessa sociala 

medier anser att hårdare straff för förövarna är den enda lösningen på ett växande problem 

och att det är slöseri på resurser att erbjuda behandlingsinsatser. Men kan det ändå vara så att 

det går att förändra ett beteende hos de män som brukar våld i nära relationer?   

 

I nyhetsmorgon på Tv4 intervjuas en man som har misshandlat de kvinnor han varit i en 

relation med. Mannen ifråga är öppen med sitt tidigare våldsbeteende vilket han menar att han 

nu, tack vare behandling, upphört med (Nilsson, 2018, 30 april). Nyligen publicerade även 

Sveriges Radio en intervju med samme man (Lantto Heldebro, 2019). Nilsson, (2018, 30 

april) skriver i Nyheter24 att detta utlöste starka reaktioner, riktat mot Tv4, i bland annat 

sociala medier. Vidare skriver Lundin och Lönnqvist (2019, 15 mars) i Nyheter24 att även 

Sveriges Radio, som uppmärksammat mannen, har fått massiv kritik. Kritiken innehöll bland 

annat att mannen på frågan: ”Kan du lova att du aldrig mer kommer använda våld?” har svarat 

att det kan han aldrig lova. Däremot uppger han att han kan försöka göra allt han kan för att 

inte hamna i samma mönster igen. Vidare riktas kritiken mot att den som utövat våld 

överhuvudtaget får synas och ta plats i media då det är ett hån mot offren och att det snarare är 

offren som ska uppmärksammas (ibid).   

Forskning har hittills till största del fokuserat på de som blir utsatt för våld i nära relation. 

Likaså är det på de utsatta kvinnorna som tillgängliga resurser har fördelats (Hällen & 

Sinisalo, 2018). På senare tid har dock fokus även lagts på de som utövar våldet och att de 

behöver upphöra med våldet och ta ansvar för de utförda handlingarna (ibid). Att arbeta med 

de som utövar våldet ses nu som en förutsättning för att få våldet att upphöra på kort sikt men 

även för att förebygga fortsatt våld ur ett längre perspektiv. Det har kommit att bli en politisk 

diskussion rörande makt och maskulinitetsnormer och hur samhället ska arbeta för att 

förhindra att de barn som växer upp idag blir framtida våldsutövare (ibid).    

 

1.1 Problemformulering  

Män är i stark majoritet bland de som utövar våld och endast en bråkdel av våldsutövare blir 

dömda för detta i domstol. I de fall männen döms är straffen ofta inte särskilt omfattande 

(SKL, 2017). Män som utövar våld är ofta inte motiverade att självständigt söka hjälp vilket 



 
 

3 

visar att det finns ett behov av att utveckla strategier i motivationshöjande syfte. Vidare 

behöver samverkan i både statliga och kommunala verksamheter stärkas för att arbeta med 

problemet våld i nära relation (ibid). Bakgrunden hos de som utövar våld skiljer sig åt. Vissa 

har en missbruksproblematik, vissa har psykisk problematik och vissa är, förutom att de 

utövar våld, välfungerande samhällsmedlemmar (SOU, 2018:37). Eftersom männens 

bakgrund kan se så olika ut behöver även insatser för behandling vara av bred karaktär för att 

i yttersta mån ha möjlighet att fylla sitt syfte. (ibid).  

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2017) beskriver att antalet verksamheter i Sverige 

vilka erbjuder behandling för våldsutövande har ökat. Det är dock ett relativt nytt område och 

därför finns det heller inte några tydliga riktlinjer kring hur man ska arbeta med detta (ibid). 

Vissa verksamheter har stor erfarenhet av att arbeta med män som utövar våld, samtidigt som 

stödet från forskning är frånvarande helt enkelt på grund av att det saknas tillräckligt 

omfattande studier. Arbetet med våld i nära relation benämns av SKL (2017) som en 

oreglerad verksamhet vilket innebär att det inte enligt lag finns någon egentlig skyldighet att 

bedriva detta arbete. Socialstyrelsen förordar dock att förändringsarbete ska bedrivas med 

syftet att våldet ska upphöra (ibid). Ett dilemma är att våldsutövande inte anses vara en 

sjukdom och att psykologisk behandling, vilken kan behövas, ligger inom ramen för hälso- 

och sjukvård. Detta innebär att insatser som kan anses vara behövliga inte erbjuds då denna 

inte kan erbjudas av kommunala verksamheter (ibid).   

 
1.2 Relevans för socialt arbete  

 Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem med relevans för socialt arbete, både 

som praktik och som forskningsämne. Många av de som utsätts för våld har kontakt med både 

socialtjänst och sjukvård utan att de självmant berättar för någon att de är utsatta för våld 

(Socialstyrelsen, 2018). Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för den som är utsatt för våld, 

vilket regleras i socialtjänstlagen. Socialstyrelsen har i en granskning gällande dödsfall på 

grund av våld i nära relation kunnat konstatera att både brottsoffer och gärningsman i de flesta 

fall haft kontakt med både sjukvård och socialtjänst i närtid utan att någon upptäckt våldet 

(ibid).   

I socialtjänstlagen regleras att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får 

den hjälp och det stöd denne behöver. Socialtjänsten har därmed ett lagstadgat ansvar att 
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skydda och hjälpa de som blir utsatta för våld. De har dock inget motsvarande ansvar att 

erbjuda insatser till de som utövar våld (Ekström, 2018). Socialstyrelsen menar ändå att 

socialtjänsten har ett ansvar att se till att individanpassad hjälp erbjuds hela familjen på grund 

av att sådana insatser är en viktig del arbetet med att förebygga och bekämpa våld 

(Socialstyrelsen, 2016; Ekström, 2018).   

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att i form av en litteraturstudie undersöka interventioner för män som 

utövar våld i nära relationer som studerats vetenskapligt och om de visat sig vara verksamma.  

1. Vilka behandlingsmetoder har studerats och vilket resultat redovisar de?  

2. Vilka teoretiska förklaringar ger man i dessa behandlingsmodeller till männens 

våldsutövande?      

 
1.4 Disposition  

Denna uppsats omfattas av sju kapitel. Kapitel ett, inledning, innehåller problemformulering, 

relevans för socialt arbete, syfte och frågeställningar, begreppsförklaringar, bakgrund med 

tillhörande underrubriker innehållande olika förklaringsmodeller till våld. Kapitel ett avslutas 

med en kort redogörelse kring tidigare forskning. Kapitel två, teoretiska perspektiv, innehåller 

en beskrivning av uppsatsens valda teorier. Kapitel tre, forskningsmetod, redogör för studiens 

design, urval, etiska överväganden, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, analysmetod samt 

hur denna uppsats förhåller sig till dessa. Kapitel fyra, resultatredovisning, innehåller en 

sammanställning av de studerade artiklarna, vilka är tematiserade utifrån uppsatsen syfte. I 

kapitel fem, analys, analyseras redovisade resultat med hjälp av valda teorier. I kapitel sex, 

Diskussion, sammanfattas redovisade resultat och följs sedan av en resultat- samt 

metoddiskussion och avslutningsvis en diskussion med förslag till vidare forskning. 

Uppsatsen avslutas med kapitel sju, innehållande referenslista samt en bilaga innehållande en 

sammanställning, i tabellform, av granskade artiklar och rapporter.   
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1.5 Begreppsförklaringar  

Våld definieras av Isdal (2001) enligt följande: ”Våld är varje handling riktad mot en annan 

person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person 

att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill” (s.34)  

Våld i nära relation skiljer sig från våld i allmänhet på sättet att det är en närstående som 

utövar våldet. Den som blir utsatt har emotionella band till förövaren och våldet är ständigt 

närvarande vilket ofta medför att det blir normaliserat för både offer och utövare. Detta 

försvårar möjligheten till att ta avstånd och att söka hjälp för våldet då den utsatte, på grund 

av normaliseringen, ofta inte ser sig själv som våldsutsatt (Hällen & Sinisalo, 2018).   

Psykoedukation innebär att förmedla information, avseende rådande problematik, till klienter 

och ibland även till familj och närstående. Syftet är kunskapen ska ge en förståelse för till 

exempel varför man reagerar eller agerar på ett visst sätt och vidare hur man kan förändra 

detta. Psykoedukation sägs vara en bra grund inför andra behandlingsformer och är ett vanligt 

inslag i Kognitiv beteendeterapi (KBT) (Egidius, u.å.) 

 

1.6 Bakgrund  

Begreppet våld i nära relationer är ett relativt nytt begrepp. Företeelsen har historiskt sett 

definierats olika. Tillbaka i tiden förväntades det av samhället att mannen skulle kontrollera 

sin hustru och han hade därför även laglig rätt att slå den kvinna han levde med (Van Lawick, 

2013). Detta var något som uppmärksammades av kvinnorörelsen under 1960-talet. 

Feministiska teoretiker var de första att påtala att våld i nära relation är ett allvarligt 

samhällsproblem, snarare än en privat familjeangelägenhet, kopplat till rådande patriarkala 

strukturer i samhället (ibid). På slutet av 1900-talet började man även uppmärksamma de barn 

som växte upp i familjer där det förekom våld. Fram till 1950-talet var fysisk bestraffning att 

anse som normalt i uppfostringssyfte. Föräldrar och lärare skulle uppfostra barn på ett 

auktoritärt sätt för att barnen skulle kunna växa upp till civiliserade individer som följde de 

rådande normer. Idag vet vi att barns utveckling hämmas av att växa upp i familjer där det 

förekommer våld och barn ses också idag som egna individer med tankar och känslor. Barn 

som bevittnar våld blir naturligtvis mycket rädda och de personer som ska skänka barnet tröst 

är samma personer som skrämmer barnet. Utifrån detta utvecklar barnet känslomässiga 
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problem (ibid) och 2006 regleras det i lag att barn som bevittnar våld ska betraktas som 

brottsoffer (Brottsofferjouren, u.å.).  

 

I takt med att våld som samhällsproblem uppmärksammades utvecklades även en ny syn på 

jämställdhet inom familjer och våld inom familjen kom att kriminaliseras. Den auktoritära 

maken som tidigare, med laglig rätt, kontrollerade hustru och barn med våld om så krävdes, 

anses idag vara en skamfläck. Trots att synen på våld inom familjen har förändrats, och 

kriminaliserats, finns det dock ingenting som enhetligt tyder på att våldet faktiskt har minskat. 

Det är problematiskt att komma åt det våld som utövas genom att kriminalisera handlingarna 

och i och med att det idag är stigmatiserat att vara utövare av våld tystas det ner och sker i det 

dolda istället (Van Lawick, 2013).  

 
1.6.1 Förklaringsmodeller   

Det finns tre huvudsakliga förklaringsmodeller som brukar användas för att förklara mäns 

våld mot kvinnor: den individuella, den strukturella och den kulturella (Eliasson & Ellgrim, 

2006).  

 

1.6.2 Den individuella förklaringsmodellen  

Det individuella perspektivet menar att män är våldsamma på grund av vissa egenskaper som 

till exempel missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom samt egen utsatthet för våld i 

barndomen. (Eliasson & Ellgrim, 2006). Sociologisk forskning påvisar generella samband 

mellan att ha blivit utsatt för våld i barndomen och att senare i vuxenlivet själv utöva våld mot 

sin partner. Barn som växer upp i ett hem där det förekommer våld lär sig att våld är ett medel 

vilket kan användas för att uppnå makt över andra. Det kan även fungera som kompensation 

för de trauman upplevelserna från barndomen inneburit (Straus, 1990; Eliasson, 2011). Kritik 

mot detta synsätt menar att enbart den individuella förklaringen förminskar problemet 

eftersom det framstår som att det endast är män med någon form av avvikande personlighet 

som använder våld. Detta kan då användas som en ursäkt till att inte ha förmåga att ta ansvar 

för sitt handlande. Det gör det även svårt att hitta behandlingsformer för just våldsutövandet 

(Eliasson & Ellgrim, 2006).  
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1.6.3 Den strukturella förklaringsmodellen  

I den strukturella förklaringsmodellen ses mäns våld som ett problem skapat av samhället och 

som direkt och indirekt uppmuntrar och underlättar till våld och kontroll. Det kan handla om 

till exempel familjen eller arbetsplatsen där det finns olika normer för vad som gäller för 

kvinnor respektive män. Dessa normer behöver inte vara uttalade. Ett välkänt begrepp som 

används för att analysera och förklara våld som fenomen är patriarkala maktstrukturer som 

formar individernas handlingar (Holmberg & Enander, 2004; Eliasson & Ellgrim, 2006).  

 

1.6.4 Den kulturella förklaringsmodellen  

Slutligen används den kulturella förklaringsmodellen för att förklara mäns våldsutövande. 

Inom denna förklaringsmodell menar man att liksom i den strukturella modellen att normer 

och värderingar är bakomliggande faktorer till våldet men att dessa är kulturellt bestämda. 

Religionen ses som en sådan kulturell faktor. Ett exempel är att kvinnan är för självständig 

och går utanför ”normen” för hur en kvinna bör vara och agera och att mannen då ser kvinnan 

som provocerande och känner både skam och en maktförlust vilket kan leda till våld (ibid). 

Även om det generellt inte är accepterat att slå en kvinna kan omgivningen ha ”överseende” 

med enstaka händelser om det föranletts av att kvinnan provocerat mannen med motiveringen 

att det är något som följer med mannens kultur (Holmberg & Enander, 2004; Eliasson & 

Ellgrim, 2006).  

 

1.7 Tidigare forskning  

Våld i nära relation är enligt världshälsoorganisationen (WHO) ett globalt hälsoproblem. Det 

får både sociala och ekonomiska konsekvenser. Våld är ett komplicerat fenomen vilket även 

gör att det är svårt att både studera och sammanställa fullständig statistik över (Van Lawick, 

2013).   

Det internationella utvärderingar som har redovisats på området har visat skiftande resultat. 

En del har redovisat att behandlingsprogram för utövare av våld har påvisat vissa resultat, 

medan andra inte har påvisat några resultat alls. Den mest omfattande utvärdering som finns 

på detta område är gjord av Gondolf, han menar att majoriteten av de män som deltog i ett 

behandlingsprogram minskade sitt våldsutövande jämfört med de som inte slutförde 

behandlingen. Vidare finns det ett litet antal systematiska översikter på området som belyser 
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osäkerhet kring påvisade resultat. I dessa översikter belyser man även behovet av fler studier 

på området för att med säkerhet kunna säga något om effekter av de program som idag finns 

att tillgå (Socialstyrelsen, 2010).   

 

 
2. Teoretiska perspektiv  

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter och begrepp som studien omfattas av.  
 
2.1 Socialkonstruktivism  

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv förklaras kunskap som något som är socialt 

konstruerat genom att vi använder språket för att skapa kategorier som vi senare använder oss 

av för att förklara och förstå upplevelser. Sociala konstruktioner är osynliga i samhället och 

exempelvis ett barn som växer upp tar den sociala verklighet hen växer upp i, för given 

(Searle, 1999). Socialkonstruktivism används vanligtvis för att visa att det som kan uppfattas 

som givet och oföränderligt inte alltid är det, det är sociala konstruktioner. En konstruktion 

kan därför förändras och konstrueras om. Ett exempel på detta är att traditionellt sett finns det 

skillnader i ”manliga och kvinnliga egenskaper”, män är mer aggressiva och kvinnor är 

ömsinta och omhändertagande, kvinnor är mer känslosamma och män är mer logiska. Vissa 

hävdar att dessa skillnader är biologiska medan andra menar att det är tydligt att dessa roller 

är konstruerade. Med andra ord är könsroller utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt inlärda 

roller redan från födseln, flickor ska leka med dockor och pojkar med bilar, flickor ska vara 

tystlåtna och skötsamma medan pojkar uppmanas att ta mer plats. Utifrån detta konstrueras ett 

socialt kön (Thuren, 2007).   

 

2.1.1 Institutioner  

Institutioner används som begrepp inom socialkonstruktivismen för att beskriva de normer 

och regler som skapar beteendemönster hos individen (”Institution”, u.å.). Berger & Luckman 

(2008) beskriver att institutionalisering uppstår när flera aktörer i den sociala gruppen 

(institutionen) har liknande beteendemönster. Det finns alltid en historia bakom alla 

institutioner och hur de har skapats, utan att veta något om denna går det heller inte att förstå 

hur de fungerar. Barnet föds in i en redan existerande institution och sedan sker en process där 

barnet får lära sig de normer och regler som gäller i intuitionen och som barnet sedan grundar 

sin världsbild utifrån. Samhällsordningen existerar således endast för att människan har skapat 
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den. Vidare beskriver Berger och Luckman att det internaliseras olika ”tolkningsscheman” 

under dessa processer. Dessa scheman anger till exempel skillnader i beteende mellan en 

”modig och en feg pojke”. Barnet vet därför vilka kriterier som ska uppfyllas för att vara en 

”modig pojke” och kan senare omsättas till hur man ska vara en ”riktig man” (ibid).  

 

2.1.2 Primär & sekundär socialisation  

Primär socialisation är den process som formar barnets identitet redan från födseln. Sekundär 

socialisation är den efterföljande process som uppstår i tonårs- och vuxenlivet 

(”Socialisation”. u.å.). Berger och Luckman (1998) menar att en individs identitet formas 

utifrån dessa sociala processer. När identiteten är formad är det via sociala relationer den 

upprätthålls, förändras eller omformas. De sociala processerna bestäms i sin tur av den sociala 

strukturen de verkar i. Den grundläggande socialisationen får individen redan från födseln och 

är således i de flesta fall den viktigaste. Den förmedlas och internaliseras av barnets närmsta 

anknytningspersoner vilka också ”väljer ut” vad de lär barnet utifrån sin egen position i den 

sociala strukturen (ibid). Anknytningspersonen är också den person som är den viktigaste 

personen i hela världen för det lilla barnet och kan starkt kopplas samman med barnets 

upplevda känsla av trygghet. På samma sätt kan den primära anknytningspersonen även bidra 

till barnets känsla av rädsla och otrygghet genom att exempelvis att aga barnet eller genom 

höga röster i kombination med yviga gester. Det senare leder till en omedveten inlärning som 

antyder att det är okej att slå den man älskar. Det finns därför en överhängande risk att man 

själv handlar likadant i vuxen ålder, omedveten om att det är ett inlärt beteende från tidig 

barndom (Edfeldt, 1985). Detta kan sättas i samband med att individer handlar gärna 

vanemässigt, allt som upprepas tillräckligt många gånger blir en vana, således kan handlingen 

upprepas utan att det krävs någon vidare tanke på att handlingen utförs (Berger & Luckmann, 

1998). Vanan medför även psykologiskt att antalet handlingsalternativ minskar och man vet 

vilken åtgärd som krävs vid en given situation. Den primära socialisationen är den enda 

referensram barnet har och därför blir den väl psykologiskt förankrad under uppväxten i 

motsats till den sekundära socialisationen (ibid). Utifrån ovanstående krävs därför att den 

sekundära socialisationen individen sedan i senare år ingår i är liknande den grundläggande 

(Berger & Luckman, 2008). Det finns dock inte belägg för att påstå att alla våldsutsatta barn 

kommer att själva bli utövare av våld, men däremot vågar man påstå att risken är förhöjd 

(Edfeldt, 1985). Socialkonstruktivism som teori kan anses vara användbar för denna studie i 
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syfte att försöka förstå, och möjligtvis förklara, hur det kommer sig att vissa individer utövar 

våld.    

 

2.2 Social inlärningsteori  

Social inlärningsteori förklarar att inlärningen hos individen sker i sociala situationer och 

genom att observera och upprepa andras beteenden. Lärandeprocessen i denna teori benämns 

som modellinlärning (Hudson & MacDonald, 1986; Payne, 2008). Denna modell innebär att 

ett beteende observeras och sedan skapas en bild i medvetandet, hos den som observerat, av 

hur handlingen gick till. Vidare observeras de konsekvenser beteendet leder till vid samma 

tillfälle och när observatören sedan står inför en liknande situation upprepas detta beteende 

utifrån den tolkning som gjordes tidigare (ibid). Sheldon (1998; Payne, 2008) menar att de 

allra flesta individer lär sig nya saker genom att någon visar hur något ska göras. För att lära 

sig ett nytt beteende är det således viktigt att detta sker i en trygg miljö med en stöttande 

omgivning och vidare även få respons och att uppmuntras till det nu inlärda beteendet (ibid). 

Män som utövar våld behöver förändra sitt beteende och Social inlärningsteori kan därför vara 

lämplig för att förstå och belysa hur detta kan gå till.  

 

3. Forskningsmetod  

Detta avsnitt innehåller och presenterar val av metod för studien. Vidare redovisas 

litteratursökningens gång, etiska principer, validitet och reliabilitet samt hur jag förhåller mig 

till dessa frågor i studien.  

 

3.1 Forskningsdesign  

Denna studie är en integrerad litteraturstudie där både kvalitativa och kvantitativa studier har 

använts för att sammanställa befintlig kunskap på området, samt för att besvara 

frågeställningarna (jfr Whittemore & Knafl, 2005). Backman (2008) beskriver att 

litteraturgranskning sedan mitten av 1980-talet har kommit att betraktas som en egen 

forskningsdisciplin. En litteraturgranskning kan i princip genomföras när det finns mer än en 

primärstudie tillgänglig. En integrerad granskning syftar till att sammanfatta tidigare 

empiriskt material för att ge en större förståelse för det studerade fenomenet (Broome, 1993; 

Whittemore & Knafl, 2005). Den integrativa metoden gör det möjligt att studera både 
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kvalitativa och kvantitativa metoder i samma forskningsöversikt (Whittemore & Knafl, 2005). 

Med hjälp av en metaanalys är det möjligt att väga samman resultaten av flera olika studier 

och därmed möjliggöra en analys av ett större datamaterial. Det kan finnas viktiga faktorer i 

det analyserade materialet som var och en för sig utgör små men viktiga resultat. En 

metaanalys gör det då möjligt att sammanställa alla resultat för att de tillsammans bidrar till 

en större användbarhet (jfr Forsberg, 2016). Denna studie syftar till att ge en sammanställd 

bild över behandlingsformer och dess resultat som använts för att stoppa mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Dessutom studeras vilka teorier och synsätt som ligger till grund för 

behandlingen.   

 

3.2 Litteratur & Urval  

En litteraturstudie syftar till att på ett systematiskt och kritiskt sätt söka, granska och sedan 

sammanställa vald litteratur. Det bästa för en litteraturstudie är att redovisa all relevant 

forskning som finns inom området. På grund av begränsat utrymme är detta ej genomförbart 

och sökningen är därför avgränsad och de undersökningar som ansetts mest relevanta i 

förhållande till studiens syfte är utvalda. (jfr Forsberg & Wengström, 2016). Enligt Forsberg 

och Wengström (2016) bör man alltid studera referenslistan när man funnit den första 

intressanta artikeln, där finns det alltid mer litteratur som berör ämnet. När man gör en 

litteraturstudie bör sökningen även omfatta även annan litteratur än granskade artiklar, till 

exempel rapporter och böcker, så kallad ”grey litterature”. Detta för att inte missa värdefull 

information (ibid).   

 

Forsberg & Wengström (2016) beskriver sex steg gällande urval av litteratur, vilka har varit 

utgångspunkten i denna litteratursökning: 1. Definiera intresseområde och sökord, 2. Kriterier 

för vilka studier som ska ingå i sökningen, 3. Genomföra sökningen i relevanta databaser, 4. 

Söka efter artiklar som inte är publicerade för att hitta eventuell pågående forskning inom 

området, 5. Välja ut relevanta artiklar genom att läsa dess abstract och utifrån detta göra ett 

första urval för vidare granskning, 6. Läsa artiklarna i sin helhet och värdera kvaliteten.    

I sökningen av litteratur har främst högskolans samsökningstjänst Discovery använts. De 

sökord som använts är: ”batterer” och ”intervention program” och ”domestic violence”. 

Vidare begränsades sökningen till att omfatta endast artiklar som fanns i full text samt artiklar 

som är peer reviewed. På grund av begränsade språkkunskaper avgränsades sökningen till att 
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omfatta endast artiklar och rapporter skrivna på svenska eller engelska. Eftersom 

verksamheter och undersökningsinstrument förändras och utvecklas med tiden kan äldre 

studier i värsta fall ge missvisande information. Tilläggas ska dock att flera av de granskade 

artiklarna refererar till äldre källor vilka anses äga giltighet än idag. För att få med så aktuella 

undersökningar som möjligt begränsades sökningen till att omfatta artiklar publicerade från år 

2000 fram till juni, 2019. Detta gav 980 träffar i Discovery. En snabb överblick visade att det 

var många artiklar som inte alls berörde ämnesområdet varför ett tillägg gjordes av sökordet 

”evaluation”. Slutligen fanns det 204 träffar. För att finna relevanta artiklar sorterades de i 

första hand utifrån rubriker. Resterande artiklar sorterades sedan utifrån abstract. Av dessa 

204 resultat valdes 10 artiklar för närmare granskning. Vidare har även referenslistor till dessa 

artiklar studerats vilket har bidragit till ytterligare fyra relevanta rapporter och artiklar. På 

grund av studiens begränsade omfattning granskades även dessa 14 artiklar och sorterades 

utifrån vilka som ansågs mest relevanta i förhållande till forskningsfrågan. Totalt är det sju 

artiklar och rapporter som slutgiltigt ingår i granskningen (jfr Forsberg & Wengström, 2016).   

 

3.3 Etiska överväganden   

Det ställs höga etiska krav på forskare vilka dels har ett ansvar för de medverkande i 

forskningen dels mot de som indirekt kan påverkas av forskningen och forskningsresultaten. 

De uppförandekrav som ställs för forskare grundar sig i samhällets normer och värderingar. 

Vetenskapsrådet (2017) sammanfattar dem i åtta allmänna regler som lyder:  

 
1) Du ska tala sanning om din forskning. 2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 

dina studier. 3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 4) Du ska öppet redovisa kommersiella 

intressen och andra bindningar. 5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 6) Du ska hålla god 

ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering. 7) Du ska sträva efter att 

bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 8) Du ska vara rättvis i din bedömning av 

andras forskning (s. 8).   

 

Föreliggande studie strävar efter att förhålla sig till dessa principer genom att redovisa alla 

steg i forskningsprocessen, samt att motivera sökningar och metodval. Intentionen har 

genomgående varit att, utifrån förmåga, redovisa forskning och resultat sakligt och objektivt. 

Studier och artiklar är noggrant utvalda för att, så långt det är möjligt, säkerställa att den 

inhämtade informationen är riktig. Detta genom att valda artiklar är peer-reviewed, vilket 

innebär att de är granskade av ämnesexperter innan de publiceras och ska säkra att publicerad 
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forskning håller god kvalitet och en hög standard (Karolinska institutet, 2015). De rapporter 

som ingår är skrivna av och för myndigheter och utifrån detta är bedömningen att även dessa 

har hög tillförlitlighet trots att de inte genomgått en peer-reviewed granskning.  

 

3.4 Validitet  

Validitet handlar om att, så långt det är möjligt, lyckats mäta det man avsett att mäta. För att 

resultatet ska kunna anses vara tillförlitligt är det absolut nödvändigt att det är både hög 

validitet och hög reliabilitet. Det har framförts vissa svårigheter gällande validitet och 

reliabilitet i kvalitativ forskning då materialet analyseras av forskaren och det finns en risk att 

olika forskare skulle få olika resultat i en analys. I studier med små urval eftersträvas först och 

främst en intern validitet vilket innebär en detaljerad och noggrann undersökning av valda fall 

utifrån vissa dimensioner som man antar är typiska. Validiteten som kan erhållas i kvalitativ 

forskning har alltså en koppling till forskarens förmåga att analysera sina resultat snarare än 

till storlek på urvalet (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). För att uppnå god validitet i 

denna studie har sökord och sökvägar redovisats liksom avgränsningar.    

 

3.5 Reliabilitet  

Reliabilitet (trovärdighet) rör frågan huruvida resultaten är tillförlitliga och därmed blir 

desamma om studien upprepas, eller om de har påverkats av tillfälliga förutsättningar i 

studien (Bryman, 2008). Vidare beskriver Bryman att Replikation är en sällsynt, men en 

viktig förutsättning, i samhällsvetenskapliga studier. Vid eventuella tvivel om att resultaten i 

en studie är felaktiga eller missvisande ska det vara möjligt för en forskare att replikera 

studien för att undersöka dess reliabilitet. För att detta ska vara möjligt är det en förutsättning 

att tillvägagångssättet i den redan genomförda studien är redovisad i detalj (ibid). 

Trovärdighet i kvalitativ forskning skiljer sig åt i jämförelse med kvantitativ forskning. En 

viktig del i att skapa trovärdighet är transparens. Detta innebär att den genomförda studien är 

öppen för diskussion och möjlig att kritisera. Man bör även vara medveten om, och redovisa 

för läsaren, eventuella svagheter och osäkerheter med den valda metoden. Ett sätt att bidra till 

transparens är att vara tydlig i sitt skrivande. Detta gör det enklare för läsaren att förstå de 

olika stegen i hur studien gått till (Ahrne & Svensson, 2011).    
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Syftet med att redovisa sökprocessen så detaljerat som möjligt samt att sammanställa utvalda 

artiklar i form av tabeller har varit att öppna för möjligheten för andra forskare att replikera 

studien vid eventuella tvivel (jfr Bryman, 2008). En svaghet med studiens reliabilitet är att 

området till stor del ännu är outforskat. De undersökningar som finns har belyst en viss 

osäkerhet gällande resultaten på grund av bristen på kontrollgrupper i studier samt att det i 

många fall saknas långtidsstudier på området. Vidare har sökningen av litteratur varit 

begränsat till att omfatta endast ett fåtal artiklar och rapporter skrivna på engelska och 

svenska. Bedömningen har varit att det, trots avgränsningar, finns ett tillräckligt stort antal 

studier att granska. Det går dock inte att bortse från att det finns en risk att relevanta studier 

skrivna på andra språk har blivit exkluderade på grund av detta och att en upprepning av 

studien med andra, eller ett större antal, artiklar skulle ge ett annat resultat.   

 

3.6 Generaliserbarhet  

Möjligheten till att kunna generalisera brukar ofta kopplas samman med forskningens 

trovärdighet och är även det som brukar framhävas som en svaghet i kvalitativ forskning. 

Generalisering handlar om huruvida resultaten går att applicera på andra miljöer och personer 

än dem man har studerat eller huruvida resultaten går att överföra till andra verksamheter än 

just den som är undersökt. I kvalitativ forskning kan detta vara att jämföra sina resultat med 

andra liknande studier. En annan typ av generalisering är huruvida det går att överföra 

forskningsresultaten i tid och rum, vilket innebär bland annat om det går att se likheter eller 

skillnader mellan dåtid och nutid eller mellan olika länder och kulturer (Ahrne & Svensson, 

2015). Slutligen är den typ av generalisering som ofta benämns som teoretisk- eller analytisk 

generalisering. Denna typ försöker relatera studiens resultat till teorier och begrepp snarare än 

till empiriska objekt som människor och verksamheter (Lindgren, 2008; Ahrne & Svensson, 

2015). Denna studie har sammanställt tidigare forskning inom området för behandling av män 

som utövar våld i nära relation. Genom att inkludera såväl nationell som internationell 

forskning är förhoppningen att detta ökar studiens generaliserbarhet. I de fall artiklarna visar 

på liknande resultat finns det även förutsättningar att anta att dessa går att applicera i andra 

miljöer, på andra personer och på andra verksamheter än de studerade.  
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3.7 Analysmetod  

Studiens analys har följt den tidigare beskrivna modellen (s .11) av Forsberg och Wengström 

(2016). Vilket innebär att sökord har utformats utifrån det valda intresseområdet för att sedan 

användas i sökningar i högskolans databaser. Med hjälp av vissa avgränsningar i sökningen 

valdes ett antal artiklar ut, efter att ha studerat dess abstract, för en mer genomgående 

granskning. Vidare studerades även de utvalda artiklarnas referenslistor för att, om möjligt, 

finna andra relevanta artiklar som ej inkluderats i databasens sökresultat (jfr Forsberg & 

Wengström, 2016). Efter sammanställda resultat valdes teorierna socialkonstruktivism samt 

social inlärningsteori med anledning av att de ansågs vara passande utifrån kriteriet att de 

skulle kunna bidra till en fördjupad förståelse av artiklarnas innehåll. Med hjälp av de valda 

teorierna analyseras slutligen de redovisade resultaten utifrån följande rubriker: 1. 

Utgångspunkter och målsättningar för behandlingsprogram. 2. Vilka behandlingsmetoder för 

våldsutövande män redovisas och vilket resultat visar de?  3. Framgångsfaktorer ur ett 

behandlarperspektiv. 4. Betydelsefulla faktorer för behandlingen ur mannens perspektiv.    

 

 
4. Resultatredovisning  

För att redovisa resultat är detta avsnitt tematiserat utifrån: Behandlingsmetoder och teoretiska 

utgångspunkter samt resultat av behandlingsinsatser. Utfallet av behandlingsinsatserna har i 

de utvalda artiklarna och rapporterna studerats utifrån flera infallsvinklar såsom de 

behandlade männens och behandlingspersonalens. En del av utvärderingarna innebär 

dessutom att man använt olika skattningsinstrument för att undersöka beteende och 

attitydförändringar. I resultatet används olika begrepp som till exempel interventioner, 

behandlingsprogram, behandlingspersonal, personal, klienter och våldsutövare. Detta på 

grund av att de olika artiklarna använder sig av olika begrepp i sina beskrivningar. Innebörden 

av de olika begreppen är dock synonyma med varandra. Nedan redovisas resultatet utifrån de 

olika perspektiven. För en sammanställning av samtliga artiklar och rapporter se bilaga 1.  

 

4.1 Utgångspunkter och målsättningar för behandlingsprogram   

Socialstyrelsen (2010) har utvärderat åtta av de verksamheter som finns i Sverige och arbetar 

med behandling av våldsutövare. I verksamhetsbeskrivningarna återfinns olika kombinationer 

av förklaringsmodeller och teoretiska utgångspunkter (ibid). Några av verksamheterna uppger 
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att de arbetar utifrån ATV modellen (Alternativ till våld) medan andra verksamheter uppger 

att de inte har en specifik teoretisk utgångspunkt i. Istället kombinerar de ett flertal teorier och 

metoder som till exempel inlärningsteori, systemteori, psykoedukation, empowerment och 

KBT (ibid). Utifrån hur verksamheterna beskrivs ter det sig som att samtliga verksamheter, 

trots olika teoretiska förklaringar, hade samma utgångspunkt och slutgiltiga mål (ibid). Mäns 

våld mot kvinnor beskrivs som ett uttryck för vanmakt, att våldet är könsrelaterat samt att 

våldet kan förstås utifrån både individuella och strukturella förklaringsmodeller. Man 

beskriver vidare att en grundläggande faktor för ett framgångsrikt förändringsarbete är att 

mannen i första hand tar ansvar över det utövade våldet. Behandling sker både i grupp och 

individuellt i form av samtal. Samtalen belyser, förutom ansvarsfrågan, beskrivningar av vad 

våld är, våldets konsekvenser för både förövaren och de som blivit utsatta och vidare om 

andra människors känslor (ibid). Målet med behandling av våldsutövare är att våldet ska 

upphöra och att finna alternativa vägar för att få utlopp för sina känslor (ibid). Positiva 

resultat har redovisats för samtliga verksamheter men på grund av att det saknas kontrollgrupp 

bör resultaten ändå tolkas med viss försiktighet då det inte säkert går att säga att de positiva 

resultaten verkligen berodde på behandlingsinsatsen (ibid).  

Crockett, Keneski, Yeager och Loving (2015) beskriver att liknande utgångspunkter för 

behandling används även i RCIP (Resolution Counseling Intervention Program). RCIP uppger 

att de arbetar utifrån psykoterapeutiska metoder och använder bland annat psykoedukation för 

behandlingens genomförande (ibid). RCIP har i likhet med de svenska verksamheter som 

studerats (jfr Socialstyrelsen, 2010) fokus på ansvar för våldet, hur våldet påverkar hela 

familjen samt vilka olika definitioner av våld som finns (Crockett et al., 2015). Behandlingen 

sker i grupp och personalen har ett särskilt fokus på att skapa en trygg miljö samt att de aktivt 

undviker att skamma deltagare. Under behandlingens genomförande får deltagarna lära sig 

konflikthantering och respektfull kommunikation för att på sikt ha förmågan att skapa och 

upprätthålla sunda relationer (ibid). Författarna uppger att RCIP behandlar deltagarna som 

jämlikar och har ett ”mjukt” förhållningssätt gentemot individen. Vidare ges det även 

förutsättningar för att individanpassa behandlingen för bästa möjliga förutsättningar. Detta 

program har senare jämförts med BIP (Batterer Intervention Program) vilka är baserade på 

den traditionella så kallade Duluthmodellen. BIP beskrivs som en metod som ”ska passa alla”. 

Programmet tar inte hänsyn till känslor eller andra underliggande orsaker utan fokuserar 

enbart på att hålla deltagarna ansvariga för våldet. Genom att BIP enbart fokuserar på frågor 

rörande makt och kontroll förbises viktiga faktorer för att skapa en varaktig förändring (ibid). 
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Denna artikel redovisar inte specifikt vilka teoretiska utgångspunkter de olika programmen 

har men anger implicit att modellerna innebär olika förhållningssätt till de behandlade 

männen där man som läsare får intrycket att RCIP också vill uppnå en känslomässig 

förändring hos männen medan man i BIP enbart har en beteendeförändring i fokus och frågan 

om att se sin egen skuld och ansvar är i fokus. Slutsatsen författarna gör är att trots att bägge 

modellerna visar på goda behandlingsresultat anser de att RCIP modellen innebär en mer 

hållbar förändring hos de våldsutövande männen.  

4.2 Vilka behandlingsmetoder för våldsutövande män redovisas och vilka resultat visar 

de?  

Enligt Gondolf (2000) är det vanligt förekommande inom behandlingsprogram att man lär ut 

alternativa förhållningssätt till att använda våld. En vanlig strategi för att undvika våld är 

”time out”, vilket innebär att man fysiskt lämnar en besvärande situation istället för att utöva 

våld. Andra målsättningar med behandlingsprogram är att främja männens förmåga till 

respektfull kommunikation och vidare viljan att förändra den negativa synen på kvinnor, som 

ofta återfinns hos de män som utövar våld. Resultaten av studien visar att majoriteten av de 

som genomgått behandling enbart använder sig av ”time out” för att undvika våldsutövande. 

Det är inte lika vanligt att använda kommunikation som problemlösning, även om resultaten 

tyder på att åtminstone en del av deltagarna i första hand väljer denna strategi. En förklaring 

till detta är att många anser det som mer tillförlitligt att lämna en situation för att undvika 

våld, snarare än att stanna kvar och diskutera de känslor och problem som ligger till grund för 

situationen. Dock belyser även artikeln att det finns en risk för att strategier som till exempel 

”time out” kan användas som en ”bekväm lösning”, våldet upphör förvisso, men det leder inte 

till någon genomgripande personlighetsförändring (ibid). Sammanfattningsvis tyder resultaten 

på att de studerade behandlingsprogrammen uppnår sitt syfte vilket är att motverka fortsatt 

våldsutövande, dock har de större framgång i att lära ut strategier för att undvika våld än de 

har i att förändra grundläggande attityder hos deltagare. För att uppnå en högre grad av 

känslomässiga förändringar hos deltagare antyds det i studien att terapeutiskt arbete bör 

bedrivas i högre grad, samt att behandlingslängden bör utökas (ibid). Gondolf (2003) har även 

i en senare utvärdering påvisat resultat som pekar på att behandlingsprogram generellt är 

effektiva vad det gäller att upphöra med våld. För att undvika att senare återfalla i ett 
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våldsamt beteende har dock de behandlingsprogram vilka använder sig av KBT visat sig vara 

särskilt effektiva (ibid). 

4.2.1 Framgångsfaktorer ur ett behandlarperspektiv  

Det framkommer i ett flertal av studierna att personalens förhållningssätt och bemötande, 

gentemot de män som genomgår behandling, har en betydande roll avseende vilket 

behandlingsresultat som sedan kan förväntas uppnås. Det anses vara framgångsrikt i 

behandlingssyfte att finna en balans mellan att konfrontera och ifrågasätta det mannen berättar 

och att uppmuntra och stötta honom i förändringsarbetet (Silvergleid & Mankowski, 2006).  

För att lära sig nya sätt att vara och agera är det en förutsättning att mannen känner sig 

tillräckligt trygg i att dela med sig av sina erfarenheter, positiva som negativa. För att skapa 

denna trygghet understryker behandlingspersonalen vikten av att behandlande personal visar 

respekt och tillit gentemot mannen och vidare att all kommunikation sker på ett respektfullt 

sätt. Med andra ord ska personalen behandla männen på det sätt som de vill lära ut att hans 

sedan ska behandla andra människor (ibid). Liknande resonemang förs även av 

behandlingspersonal i en intervjustudie av Morrison et al. (2016). I likhet med föregående 

studie (Silvergleid & Mankowski, 2006) beskriver personalen även i dessa intervjuer att det är 

viktigt att utmana klienterna gällande deras beteende i kombination med att skapa en trygg 

miljö utformad och anpassad efter klienterna. För att en förändring ska vara genomförbar 

behöver mannen först och främst uttrycka tankar och känslor för att sätta ord på problemen. 

Samtalet får inte under några som helst omständigheter handla om kvinnan och inte några 

negativa omskrivningar om kvinnan accepteras i dessa samtal. Genom detta, menar 

personalen, utmanas könsstereotypa åsikter och tankar, vilka kan vara djupt rotade (Morrison 

et al., 2016). Gruppbehandling anses vara särskilt effektivt både vad det gäller att utmana och 

att uppmuntra till förändring. Anledningen uppges vara att det är fler som delar samma 

erfarenheter. Man belyser även att behandlingspersonal bör vara särskilt utbildade gällande 

partnervåld, man nämner dock inte mer ingående vilken typ av utbildning som åsyftas. Man 

bör därtill ha en icke dömande attityd gentemot mannen för att på så sätt vara honom 

behjälplig att se andra alternativ än att använda våld (ibid). Det finns även resultat som pekar 

på att de behandlingsprogram med ett ”mjukare” förhållningssätt har en hög grad av 

engagerade deltagare. Deltagarna upplevs även som mycket motiverade. Det ter sig som att 

upplevd stressnivå har minskat i samband med behandling och det anses därför vara ett 

resultat av framgångsrik behandling (Crocket et al., 2015).  
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4.2.2 Betydelsefulla faktorer för behandlingen ur mannens perspektiv  

Gottzén (2012) har genomfört en intervjustudie med män som vid tidpunkten genomgår 

terapibehandling på grund av att de varit våldsamma mot sin partner. I intervjuerna 

framkommer att männen själva, trots att de utövat våld, anser att kvinnomisshandel står i stark 

kontrast till maskulinitet (ibid). Vidare framkommer det att våldet är förknippat med starka 

skuld- och skamkänslor och att man därför ogärna berättar om detta för familj och vänner. Ett 

alternativ är att man förskönar bilden av våldets omfattning, av rädsla för vilken reaktion det 

annars kan leda till. Våldets allvar tonas ned genom att använda olika former av flyktlinjer 

som till exempel att framhäva att det finns män som är värre, att våldet aldrig hade uppstått 

om det inte vore för en annan persons agerande eller att våldet skett under drog- eller 

alkoholpåverkan. Gottzén belyser även det är ett vanligt inslag i terapibehandling att erkänna 

våldet, men att ett erkännande även kan liknas vid att definiera sin personlighet. Genom att 

erkänna i gruppen att man har slagit sin partner definierar mannen sig då som en 

kvinnomisshandlare. Dessa flyktlinjer kan då användas i syfte att undvika skammen det för 

med sig att bli definierad som en kvinnomisshandlare (ibid).   

Det framkommer i majoriteten av de studerade artiklarna att de män som fått möjlighet att 

uttala sig upplever positiva förändringar vilket de kopplar samman med genomförd 

behandling. Många upplevde att de hade fått bättre förutsättningar för att hantera personliga 

problem samt förmåga att på ett bättre sätt hantera sin ilska (Socialstyrelsen, 2010). Vidare 

framkommer att behandling kan ge positiva effekter avseende partnerrelationer och 

föräldraskap. Gruppbaserad behandlingsform ansågs vara positivt då det gav möjlighet till att 

utbyta erfarenheter med andra i samma situation samt att gruppen bidrog till en upplevd 

känsla av samhörighet. Vissa män uppgav dock att gruppbehandling inte kunde tillgodose 

deras behov då de upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att fokusera på den 

enskildes problem (ibid). Behandling har också givit männen insikt i att de inte har rätt att 

kontrollera sin partner och detta har i sin tur föranlett ökad respekt och uppskattning gentemot 

densamme (Gondolf, 2000).  

I Silvergleid och Mankowskis (2006) studie framkommer det att det finns olika anledningar 

till att man genomgår behandling. En del av männen uppgav att de deltog i programmet på 

grund av att de hade blivit dömda till att genomgå behandling och en del uppgav att de 

självmant sökt sig dit med anledning av att de var rädda att de annars skulle förlora sin familj 

(ibid). Det framkommer att männen tillskriver personalen egenskaper vilka de har ansett spela 
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en avgörande roll för ett positivt utfall av interventionen (ibid). Bland annat upplevdes 

personalen som empatiska och förstående samt att de hade förmågan att framföra kritik på ett 

sätt som inte uppfattades som skuldbeläggande. Personalen hade också stor kunskap gällande 

våld, vilket uppfattades som positivt. Många av männen ansåg dock att det endast var den 

enskilda behandlaren som hade förmåga att vara just dem behjälpliga avseende en 

beteendeförändring (ibid).  
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5. Analys  

I följande kapitel analyseras resultaten utifrån de valda teorierna socialkonstruktivism och 

social inlärningsteori.   

 

5.1 Socialkonstruktivism  

Institutioner beskriver de normer och regler vilka skapar beteendemönster hos individer och 

institutionalisering uppstår när en grupp individer har liknande beteendemönster (Berger &  

Luckman, 2008). Det finns resultat som visar att behandling har haft den effekten att mannen i 

fråga har lärt sig att respektera och uppskatta sin partner och vidare fått insikt i att han inte har 

rätt att kontrollera densamme (Gondolf, 2000). Socialstyrelsen (2010) redovisar att de 

behandlingsprogram vilka arbetar utifrån ATV- metoden anser att våldet är könsrelaterat. De 

uppger vidare att en stor andel av männen som genomgått behandling uttryckt att de hade fått 

bättre förmåga att hantera sin ilska och i och med detta fått en bättre relation till sin partner. 

Detta kan utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt kopplas samman med att könsroller är en 

av de sociala processer som implementeras under uppväxten. Det är således, utifrån detta 

synsätt, inte ett medvetet val att ha detta könstänkande utan snarare ett resultat av den sociala 

struktur individen växt upp i då det inte funnits någon annan verklighet tillgänglig (jfr Searle, 

1999). En annan tolkning utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är att de beteenden 

som återfinns hos deltagarna i behandlingsprogrammet är inlärda och institutionaliserade 

sedan tidig ålder. Ytterligare en tolkning är att dessa synsätt är inlärda och konstruerade hos 

dessa män redan vid den primära socialisationsprocessen vilken sedan är väl psykologiskt 

förankrad när barnet har växt upp och den senare sekundära socialisationen därför sedan 

liknar denna. (jfr Berger & Luckman, 2008). När männen sedan ingår behandling hamnar de 

även där i en institution med individer vilka har erfarenheter liknande sin egen. Skillnaden är 

att de som nu ingår i institutionen alla söker skapa en förändring. De skapar således 

tillsammans, med hjälp av personalen, en ny gemensam institution.   
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5.2 Social inlärningsteori  

Resultat av tidigare forskning tyder på att behandling är effektivt för att få våldet att minska. 

Vidare finns det indikationer på att de behandlingsprogram med ”mjukare” metoder som 

fokuserar på attitydförändring snarare än på bestraffning har en positiv effekt vad det gäller 

minskat återfall i våldsamt beteende (Gondolf, 2000). Även Crocket et al. (2015) menar att de 

program som enbart fokuserar på att hålla deltagarna ansvariga för våldet missar viktiga 

faktorer som kan anses vara av vikt för att skapa en varaktig förändring. Det tar däremot de 

terapeutisk inriktade programmen hänsyn till. Tidigare sammanställningar av resultat tyder 

även på att KBT och gruppbaserade behandlingsformer har god effekt för att undvika återfall i 

våldsbeteende (Gondolf, 2003). Silvergleid och Mankowski (2006) redovisar resultat där den 

intervjuade personalen understryker vikten av att behandla våldsutövande män med respekt 

samtidigt som de konfronterar dem angående deras beteenden. För att en beteendeförändring 

ska vara möjlig behöver männen bli behandlade på samma sätt som personalen vill att de 

senare ska behandla andra (ibid). Även Morrison et al. (2016) understryker vikten av att 

personalen besitter en förmåga att konfrontera mannen samtidigt som de lyckas skapa en 

känsla av trygghet. Det är viktigt att mannen känner att miljön är så pass trygg att han öppet 

kan beskriva och sätta ord på problemen för att ha möjlighet att kunna förändra dem.   

En tolkning utifrån social inlärningsteori är att de behandlingsmetoder som benämns som 

”mjukare” kan sammankopplas med att lära in nya beteenden utifrån modellinlärning (jfr 

Hudson & MacDonald, 1986; Payne, 2008). Personalen agerar och bemöter deltagarna på det 

sätt vilket de vill att mannen sedan ska agera och bemöta andra. Genom att deltagarna 

observerar och tolkar beteendet kan de sedan använda sig utav detta när de står inför 

utmaningar där de tidigare använt sig utav våld. Vidare belyser Sheldon (1998; Payne, 2008) 

vikten av en trygg miljö och en stöttande omgivning i processen att förändra ett beteende. 

Detta är även något tidigare studier belyser som viktigt för att främja en varaktig 

attitydförändring. Behandlingspersonalen menar att det är av yttersta vikt att behandla 

deltagarna med respekt och skapa en trygg miljö utan att för den sakens skull förminska 

vikten av ansvarstagande.  

Edfeldt (1985) beskriver att ett barn kan ha lärt sig redan från låg ålder, genom en känsla av 

otrygghet kopplat till anknytningspersonen, att det är okej att slå den man älskar. Om det 

problematiska beteendet är från början inlärt, och grundat ur en känsla av otrygghet, tyder 

detta på att ett nytt beteende behöver implementeras. Således är det även en förutsättning att 

använda sig utav det önskade beteendet i bemötandet gentemot mannen då detta inte är något 
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som kan antas vara en självklarhet. Inte heller bestraffning kan, utifrån ovanstående, anses 

vara hjälpsamt för att uppnå önskat beteende. Det kan snarare förstärka skuld- och 

skamkänslorna och leda till att våldets allvar tystas ned och att mannen med anledning av 

detta undviker att söka adekvat hjälp (jfr Gottzén, 2012). Vad det gäller behandlingsprogram 

med ”mjukare” metoder kan det tydas som att dessa metoder haft effekten att få mannen att 

känna att beteendet var fel snarare än att enbart lära sig att det var fel.   

 

6. Diskussion  

I följande kapitel redovisas en sammanfattning samt diskussion av studiens resultat. Vidare 

följer en diskussion gällande metodvalet och slutligen förslag till vidare forskning inom 

området.   

 

6.1 Resultatsammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka interventioner för män som utövar 

våld i nära relation och om de har visat sig vara verksamma samt om det finns teoretiska 

förklaringsmodeller till våldet och interventionerna och i sådana fall vilka? I denna 

litteraturstudie framkommer det att resultaten tyder på att behandlingsinsatser, med syfte att få 

våldet att upphöra samt att motverka fortsatt våld, har effekt. Resultaten tyder också på att 

effekten av behandling kan variera beroende på vilken metod som används samt vilken attityd 

de som arbetar har till problematiken. De behandlingsprogram som beskrivs som ”mjukare” 

och grundar sig i att visa respekt och skapa förtroende, i kombination med konfrontation och 

att ta ansvar för sina våldshandlingar, har visat sig vara effektiva för att skapa en hållbar 

förändring. Detta till skillnad från de program som inte tar hänsyn till deltagarnas känslor eller 

till underliggande orsaker utan enbart har fokus på att lära ut strategier för att undvika våld. 

Resultaten tyder på att även dessa program visar goda behandlingsresultat men belyser att det 

inte leder till en känslomässig förändring utan snarare skuld- och skambelägger deltagarna. 

Vidare framkommer även i de redovisade resultaten att känslor av skuld och skam är faktorer 

som kan leda till att utövaren undviker att berätta om våldet och därmed även att söka adekvat 

hjälp. Både behandlingspersonal och klienter beskriver kunskap och engagemang hos 

personalen som framgångsfaktorer i behandlingssyfte. Det framkommer att 

behandlingsinsatser visat resultat i form av bland annat minskad stressnivå, förbättrat 

föräldraskap, förmåga att hantera ilska, förmåga till ett respektfullt förhållningssätt gentemot 
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sin partner och att hälsan generellt upplevs som förbättrad. Resultaten tyder även på att 

behandling i grupp ger bra resultat, även om det framkommer att det inte passar alla deltagare. 

Genom gruppen skapas en känsla av samhörighet vilket upplevs som positivt. Två 

förklaringar till mäns våld mot kvinnor som anges är att våldet är könsrelaterat och att våld är 

ett uttryck för vanmakt. Vidare framkommer även att våldet kan förklaras utifrån både 

individuella och samhälleliga förklaringsmodeller. De teorier som framkommer i studien är 

huvudsakligen olika typer av psykologiska och terapeutiska teorier och förhållningssätt. KBT 

är en teori som har visat sig vara effektiv både vad det gäller behandling och för att förebygga 

återfall i våld (SKL, 2017). Det framkommer dock inte i alla studerade artiklar specifikt vilka 

teoretiska utgångspunkter som används men ett flertal anger implicit att modellerna innebär 

ett förhållningssätt som kan liknas vid olika psykologiska- och sociala inlärnings teorier. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Trots att denna studie omfattas av relativt få artiklar belyser dessa tydligt att behandling för 

män som utövar våld är effektivt. Det framhålls att de metoder som benämns som ”mjukare” 

har en genuin tilltro till individens förmåga att förändras. Det framkommer även tydligt i 

resultaten att samtliga program anser att det första steget mot förändring är att ta ansvar över 

det utövade våldet. En del program behandlar dock enbart skuldfrågan. Majoriteten av 

behandlingsprogram menar dock att det ena inte behöver utesluta det andra och att 

känslomässiga faktorer och ömsesidig respekt individer emellan är starka framgångsfaktorer 

för lyckat förändringsarbete. Att män som utövat våld får ta plats i media kan av förståeliga 

skäl väcka starka känslor bland allmänheten och i synnerhet för de kvinnor som blivit utsatta 

för våld. Många menar att detta inte ska uppmuntras och befäster snarare den tidigare 

beskrivna bilden av mannen som en skamfläck för samhället. Det framhålls vidare att 

behandling är slöseri på samhällsresurser och att hårdare straff är den enda lösningen. 

Den diskussion som förekommer i media står dock i direkt kontrast till den forskning som 

finns avseende fenomenet. De resurser som idag finns gällande våld i nära relation riktas i 

huvudsak till de som blivit utsatta för våld (Hällen & Sinisalo, 2018), vilket inte heller 

ifrågasätts, däremot bör inte detta vara ett hinder för att avsätta resurser även för de som 

utövar våld. Resultaten av denna studie indikerar att de program med terapeutiska inslag har 

större effekt avseende att förebygga återfall i våld i jämförelse med de som enbart fokuserar 

på ansvarsfrågan (Crockett et al, 2015). De män som upplever att de bemöts med empati och 



 
 

25 

respekt i behandling uppger att de mår bättre och att behandlingen har gett positiva resultat 

inom flera livsområden (Socialstyrelsen, 2010). Om individer mår bättre bör de också vara 

mer motiverade att göra gott, för både sig själv och andra. Därmed besparas många människor 

lidande. Förebyggande arbete ,ur ett långsiktigt perspektiv, gynnar även samhällsekonomin, 

dels på grund av minskad risk för återfall och därmed minskat behov av samhällsinsatser, dels 

minskat behov avseende rehabilitering för de som blivit utsatta för våld. SKL (2017) uppger 

att många män som utövar våld inte självständigt söker hjälp för detta. En förklaring till detta 

kan vara att män som utövat våld ofta har starka skuld- och skamkänslor och vidare en stark 

rädsla vad andra människor ska tycka om dem (jfr Gottzén, 2012). För att en förändring ska 

vara genomförbar är det dock en förutsättning att våga prata om- och sätta ord på problemen. 

Att tysta de män som vågar tala öppet om sin tidigare problematik och senare sin resa mot 

förändring blir därför kontraproduktivt. Det finns en möjlighet att denna typ av 

uppmärksamhet istället kan nå, och inspirera, andra våldsutövare till att söka professionell 

hjälp.  

Socialkonstruktivism och social inlärningsteori, vilka är de teorier som använts i analysen, ger 

en möjlig förklaring dels till hur våldstendenser uppstått, dels hur man kan gå tillväga för att 

förändra dessa. Den som växer upp i en konstruktion där våld är normaliserat ser inte detta 

som något problematiskt förrän denne blir upplyst om detta från någon som inte tillhör en 

liknande konstruktion. Det finns heller inte möjlighet att förändra sitt beteende utan vetskap 

om att det är felaktigt och vidare inte heller utan att veta hur det är möjligt att genomföra. För 

att byta ut det felaktiga beteendet behöver det således finnas ett annat beteende att anamma 

istället. Därför är det av yttersta vikt att de som arbetar med behandling har kunskap i att ge 

mannen dessa verktyg och sedermera en möjlighet att skapa en varaktig förändring. Berger & 

Luckman (2008) menar att en individs identitet formas utifrån sociala processer och 

upprätthålls, förändras och omformas via sociala relationer, utifrån detta finns det därmed en 

möjlighet att, med rätt förutsättningar, omforma de delar i identiteten som här anses vara 

problematiska. Dessa teorier gör det även tydligt att om våldet är en konsekvens av sociala 

strukturer finns det även genom sociala inlärningsteorier en möjlighet till förändring (jfr 

Thurén 2007).  
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6.3 Metoddiskussion   

Det finns flera faktorer vilka kan ha inverkat på slutresultatet av denna studie. Det är relativt 

få artiklar som har granskats och det finns en möjlighet att ett större antal artiklar hade gett ett 

annat resultat vilket i sin tur kan tänkas ha påverka studiens generaliserbarhet. Att de valda 

artiklarna undersöker behandlingsprogram både i- och utanför Sverige kan dock bidra till 

densamma då det visar på att de redovisade förhållandena återfinns såväl nationellt som 

internationellt. I denna studie har det dock inte varit möjligt att granska ett större antal artiklar 

på grund av att den genomförts av endast en författare samt att tiden för att slutföra studien 

har varit begränsad. Att författaren varit ensam och således även tolkat resultaten på egen 

hand kan onekligen ha bidragit till att viktiga aspekter omedvetet har förbisetts som möjligen 

hade kunnat upptäckas om mer än en person hade granskat, tolkat och analyserat resultaten.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning   

Enligt Socialstyrelsen (2010) är den forskning som finns på området idag inte särskilt 

omfattande. På grund av detta går det heller inte att säkert säga huruvida de resultat som har 

påvisats är tack vare behandlingsinsatser eller ej (ibid). Vidare belyser SKL (2017) 

förhållandet att behandlingsinsatser är oreglerade och att vissa former av behandling kan gå 

förlorade på grund av att de anses tillhöra sjukvården, och våldsutövande är inte klassat som 

en sjukdom. Eftersom det finns indikationer på att behandling visat positiva resultat samt att 

det även kan fungera preventivt bör det forskas mer på området för att säkert kunna uttala sig 

om de positiva effekter behandling bidrar till. Ett annat förslag till vidare forskning är 

gällande vikten av samverkan mellan olika aktörer vilka kan tänkas erbjuda 

behandlingsinsatser för den som utövar våld. En bättre samverkan kan tänkas leda till större 

förutsättningar att erbjuda en mer individanpassad behandlingsform för att komma tillrätta 

med den enskilda individens problematik. Det har i denna studie visat sig att våldet för med 

sig enorma konsekvenser inte bara för de som utsätts för det utan även för den som utövar det. 

Genom vidare forskning på vilka behandlingsinsatser som kan anses vara välfungerande finns 

det en möjlighet att i större utsträckning behandla ”på rätt sätt”. Det skulle gynna såväl de 

som blir utsatta som den som utövar. Det finns ett behov av större studier som sträcker sig 

över tid avseende såväl behandlingsinsatser som möjliga orsaker till att våldet uppstått. Detta 

skulle öka medvetenheten samt möjligheten att i framtiden arbeta preventivt med dessa frågor. 
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I förlängningen skulle detta kunna leda till att möjliga framtida våldsutövare aldrig utövar 

våldet tack vare ett mer omfattande preventivt arbete.   
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Bilaga 1  

Studie Syfte Urval Metod Resultat 

“How Batterer  
Program  
Participants  
Avoid Reassault”  

Gondolf, E. W.  
(2000). 

Att undersöka  
vilka strategier 
männen i 
programmen  
fick lära sig 
samt vilka 
metoder 
männen 
använde för 
att undvika att 
använda våld.  

Fyra väletablerade 
behandlingsprogra
m med 210 män i 
vardera program. 
Deltagarna 
delades i två 
subgrupper där 
ena gruppen fick 
frågor om 
undvikande av 
våld och den 
andra gruppen 
könsfrågor.  

Webbaserad 
datainsamling 
samt intervjuer. 
Männen och  
deras partners 
följdes upp genom 
intervjuer var 
tredje månad 
under en 15 
månaders period.  

Resultaten visar 
att programmen 
framgångsrikt 
lyckas lära ut 
strategier för att 
undvika våld 
varav den 
vanligaste 
strategin är ”time 
out”. Mindre 
framgångsfullt 
lyckas de uppnå  
attitydförändringar 
vilket anges vara 
en 
framgångsfaktor 
för minskat 
våldsutövande.  

”Att (inte) bli  
kvinnomisshandlare.”  

Gottzén, L. 
(2012).  

Att undersöka 
hur män som 
utsatt kvinnor 
för våld själva 
resonerar 
kring sina 
handlingar.  

Riktar sig till män 
som genomgår  
terapi individuellt 
och/eller i grupp. 
Männen har sökt 
behandling på 
frivillig väg eller 
på uppmaning av 
annan men är ej  
dömda till att 
genomgå 
behandling.  

Kvalitativa 
intervjuer, 1–2 
timmar långa och 
genomfördes 
2010–2011 

Resultaten visar 
att skuld- och 
skamkänslor hos 
männen får dem 
att använda olika 
förklaringar för att 
tona ned våldets 
allvar eller att inte 
prata om det alls. 
Resultaten visar 
dock att  
männen har en 
önskan om att ta 
tag i sina problem.  



 
 

32 

” Breaking the 
Mold:  
Evaluating a  
Non-Punitive  
Domestic  
Violence  
Intervention 
Program.”  

Crockett, E. E.,  
Keneski, E.,  
Yeager, K., & Loving, 
T. J.  
(2015). 

Att undersöka 
hur effektiva 
Resolution  
Counseling  
Intervention  
Programs 
(RCIP) är vad 
det gäller att 
behandla både 
psykiskt och 
fysiskt våld 
jämfört med 
den mer 
traditionella 
behandlingsfor
m men som 
används i  
Duluthmodellb
aserade 
Batterer 
Intervention  
Programs 
(BIP). 

Man har studerat 
149 personer, 
både kvinnor och 
män, i åldrarna 
21–61, som 
genomgått och 
slutfört 
behandling 
avseende våld i 
nära relation. 

Frågeformulär 
med 
svarsalternativ. 
Upprepade 
mätningar.  
Oberoende t-test.  

Undersökningarna 
visade att 
programmet var 
effektivt samt att 
deltagarna 
upplevdes som 
engagerade vilket 
antas bero på de 
”mjukare” 
metoder som 
användes samt att 
deltagarna 
behandlades som 
jämlikar.  
Deltagarna visar 
en vilja att 
förändra sitt 
beteende och 
uppvisar även en 
minskad 
stressnivå vilket 
beskrivs som 
resultat av lyckad 
behandling. 
Slutligen visar 
resultaten även att 
RCIP har förmåga 
att uppnå samma 
mål som  
BIP, med 
skillnaden att 
BIP använder 
terapeutiska 
metoder. 

 
”Behandling av 
män som  
utövar våld i 
nära relationer  
–en 
utvärdering.”   

Socialstyrelsen 
(2010). 

Att utvärdera 
behandlingsmet
oder för män 
som utövar 
våld i nära 
relation och 
används inom 
socialtjänstank
nutna 
verksamheter. 

Verksamheterna 
ska tillhöra  
Socialtjänsten 
eller vara 
anknutna dit. 

Halvsstrukturerade 
intervjuer samt 
insamling via 
enkäter och 
tillgängliga 
verksamhetsberätt
elser. Mätningar 
gjordes vid åtta 
verksamheter vid 
två tillfällen med 
ett års mellanrum 

Resultaten tyder på 
att behandling är 
effektivt. Psykisk 
hälsa förbättrades 
och missbruk 
minskade. Det går 
dock inte, utifrån 
resultaten, att säkert 
fastslå huruvida 
resultaten är 
varaktiga och inte 
heller går det att 
säkert säga att 
resultaten är tack 
vare behandling. 
För att detta ska 
vara möjligt behövs 
fler jämförande 
studier genomföras. 
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” Elements  
Needed for  
Quality  
Batterer 
Intervention 
Programs:  
Perspectives of  
Professionals  
Who Deal with  
Intimate Partn
er Violence.”  

Morrison, P.K.  
Cluss, P.A.  
Miller, E.P.  
Fleming, R.  
Hawker, L.  
Bicehouse, T. 
George, D. 
Wright, K & 
Chang, J.C.  
(2016). 

Att beskriva 
innehåll, 
processer samt 
strategier som 
används i 
behandlingspro
grammet 
samt vilka 
erfarenheter 
deltagare,  
partners & 
yrkesverksamm
a 
har av 
programmet. 

Totalt 36 
intervjuer, 
under två års 
tid, med 
personal vid två 
olika 
behandlingspro
gram 
. 

En etnografisk 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
snöbollsurval. 

Resultaten visar att 
behandlingspersona
l bör vara utbildade 
i 
partnervåldsproble
matik samt att det 
är viktigt att våga 
utmana männen 
samtidigt som man 
skapar en trygg 
miljö anpassad 
efter klienterna.  

” Evaluating 
batterer 
counseling 
programs: A   
difficult task 
showing some 
effects and 
implimitations.”  
Gondolf, E. W.  
(2003).  

Att utvärdera 
behandlingspro
grams rammens  
effektivitet att 
motverka  
återfall i  
våldsamt 
beteende.  

 Litteraturstudie De flesta 
utvärderingar visar 
på en liten, men 
positiv, effekt. KBT 
förefaller lämpligt 
för de flesta. 
Programmets 
effektivitet beror på 
vilken  
interventionsmetod 
som används. 

” How Batterer  
Intervention  
Programs  
Work  
Participant and 
Facilitator 
Accounts of  
Processes of 
Change.”  
 
Silvergleid, C. & 
Mankowski, E. 
(2006). 

Syftet är 
identifiera vilka 
faktorer som 
ligger till grund 
och är de mest 
effektiva för att 
nå förändring 
hos utövaren 

Studien 
grundas på 
intervjuer med 
både  
behandlingsperso
nal och klienter. 

Semistrukturerade 
djupintervjuer. 

Resultatet visar att 
både deltagare och 
behandlare anser det 
vara mest effektivt 
med behandling i 
grupp. En balans 
mellan 
konfrontation och 
stöd har visat sig 
vara effektivt för 
förändring. 

 
 


