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Sammanfattning 
___________________________________________________________________________ 
 
Föreliggande studies syfte är att studera och beskriva behandlingsmodeller för män som använder våld 
mot kvinnor i nära relationer. Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: (i) vilka 
behandlingsmodeller finns omnämnda i litteraturen för män som använder våld mot kvinnor i nära 
relationer och hur kan dessa beskrivas, (ii) vilka likheter respektive skillnader finns mellan olika 
behandlingsmodeller, (iii) vilka behandlingsresultat och utvärderingssvar finns dokumenterade 
beträffande behandlingsmodellernas effektivitet samt (iv) hur kan resultatet analyseras utifrån 
teoretiska perspektiv beträffande mäns våld mot kvinnor? Som utgångspunkt för analys har tre 
teoretiska perspektiv beträffande mäns våld mot kvinnor brukats. Dessa har utgjorts av ett 
strukturellt/feministiskt, ett individualpsykologiskt samt ett socialpsykologiskt perspektiv, vilka 
förklarar mäns våld mot kvinnor på skilda abstraktionsnivåer och med olika teoretiska utgångspunkter. 
Föreliggande uppsats har genomförts som en litteraturstudie med ett kvalitativt angreppssätt, med 
anledning av studiens intention att beskriva och sammanställa kunskaper om existerande 
behandlingsmodeller för män som använder våld mot kvinnor i nära relationer. Vid införskaffandet av 
material påträffades tre behandlingsprogram som de mest förekommande i den insamlade litteraturen, 
varför dessa behandlingsmodeller; Emerge, Duluthmodellen; DAIP, och Change, samt utvärderingar 
av dessa, inkluderades i resultatet. Studiens resultat visar att dessa tre behandlingsmodeller alla utgår 
från profeministiska teorier vad gäller definitioner och förklaringar av mäns våld mot kvinnor. 
Liknande behandlingsmetoder har vidare kunnat påträffas i de tre programmen; såsom inslag av 
kognitiv beteendeterapi i behandlingen, pedagogiska metoder samt gruppsessioner. Vad som skiljer 
modellerna åt är bland annat att de i olika hög grad har kontakt med de våldsbrukande männens 
partners, samt att två av dem; Duluthmodellen och Change, inkluderar ett arbete mellan olika officiella 
instanser i behandlingen, vilket Emerge inte gör. Vidare har Change i högre grad ett uttalat KBT-
inriktat förhållningssätt, än de övriga två programmen. Vid analysen har framkommit att 
behandlingsmodellerna, trots sin profeministiska teoretiska utgångspunkt, tycks vara tämligen 
eklektiska vad gäller vilka konkreta behandlingsmetoder som används. Emerge, Duluthmodellen och 
Change har utvärderats i varierande hög grad; de existerande utvärderingarna har dock visat på 
generellt måttliga resultat beträffande behandlingens effektivitet. Förutom de ovannämnda 
programmen har även ytterligare utvärderingar av andra behandlingsmodeller inkluderats i resultatet, 
vilka uppnått varierande, dock sammanfattningsvis, måttfulla resultat.  
 
 
Nyckelord: mäns våld mot kvinnor, behandling, utvärdering, teoretiska perspektiv, litteraturstudie 
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Abstract 
___________________________________________________________________________ 
 
The purpose of this essay is to study and describe treatment programs for men who are violent against 
women in intimate relationships. This purpose can be divided into following questions: (i) what 
treatment programs are to be found in the literature concerning men who are violent against women in 
intimate relationships and how can they be described, (ii) what similarities and differences are there 
between different treatment programs, (iii) what are the results of treatment and evaluations 
documented concerning the treatment programs effect and (iv) how can the results of the study be 
analysed from the theoretical perspectives concerning men’s violence against women? As a point of 
departure of the analysis, three theoretical perspectives relating to men’s violence against women has 
been used. They are constituted by a structural/feminist perspective, an individual psychological 
perspective and a social psychological perspective, that explains the violences of men against women 
on various abstraction levels and with separate theoretical views.  The method has been conducted as a 
literature review with a qualitative approach, because of the intention of the study to describe and put 
together knowledge about existing treatment programs for men who are using violence against women 
in intimate relationships. Three treatment programs were found to be the most occurring in the 
collected literature, hence these treatment programs; Emerge, the Duluth Model; DAIP, and Change, 
together with evaluations of these programs, were included in the result. The study’s result shows that 
all of these three treatment programs use profeminist theories as a point of departure concerning 
definitions and explanations of the violences of men against women. Further, similar treatment 
methods have been found to occur in all of the three programs; such as touches of cognitive 
behavioural therapy, educational methods and group sessions in the treatment. What separates the 
programs is that they in varying degrees emphasises keeping in contact with the partners of the violent 
men, and that two of them; the Duluth Model and Change, are including work with different official 
institutions in the treatment, as the Emerge program does not. Further, Change has a more outspoken 
CBT-related approach, which the other two programs have not.  The analysis reveals that the treatment 
programs, in spite of their profeminist theoretical view, seem to be rather eclectic concerning the 
concrete treatment methods that are used. Emerge, the Duluth Model and Change has been evaluated 
to varying degrees. The existing evaluations have shown generally moderate results concerning the 
effect of the treatment. Besides of the mentioned programs further evaluations of other treatment 
programs have been included in the result, which have reached varied; but in sum, moderate results. 
 
Key words: men’s violence against women, treatment, evaluation, theoretical perspectives, literature 
review 
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1. Inledning 
Mäns våld mot kvinnor har på senare tid alltmer kommit att betraktas som ett 
samhällsproblem och inte enbart som en privat familjeangelägenhet (Brottsförebyggande 
rådet 2002:9). Enligt en studie av Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kallioski (2001) har 
varannan svensk kvinna vid något tillfälle efter sin femtonårsdag utsatts för någon våldsform 
av en man (a.a.:8). Vidare visar denna undersökning att mer än en tredjedel av de kvinnor som 
ingick i studien, och som varit gifta eller sammanboende med en man, utsatts för våld i denna 
relation (a.a.:23). Var tionde kvinna som deltagit i ovannämnda undersökning har utsatts för 
våld av sin nuvarande sambo eller make, varav hälften av dessa kvinnor drabbats under det 
senaste året (a.a.:27). Den svenska kriminalstatistiken visar att 15 651 fall av misshandelsbrott 
mot kvinnor, som begåtts av en för kvinnorna bekant person, polisanmäldes i Sverige år 2001. 
Antalet anmälda fall som skett i nära relationer uppskattades vara drygt 10 000 
(Brottsförebyggande rådet 2000:17).  
 
Internationella undersökningar påvisar att våld mot kvinnor i nära relationer är en global 
företeelse. I Storbritannien uppgav 10-25 % av kvinnorna i en enkätstudie att de någon gång i 
sitt liv utsatts för våld från en manlig partner (Dobash et al. 2000:3). I en annan brittisk studie 
meddelade 27 % av de deltagande kvinnorna att de blivit utsatta för fysiskt våld av sin 
manliga partner, medan 23 % uppgav att de upplevt sexuellt våld (Hearn, 2004:16). Vidare 
har en amerikansk studie utrönt att 1,8 miljoner kvinnor i USA varje år utsätts för våld av sin 
manliga partner (Thorne-Finch 1992:8). En kanadensisk undersökning, där närmare 12 000 
kvinnor deltog, visade att 25 % av de gifta kvinnor som ingick i studien vid något tillfälle 
upplevt att deras make brukat våld mot dem. Förekomsten av mäns våld mot kvinnor har även 
påträffats och uppmärksammats i Irland, Afrika, Ecuador och Papua Nya Guinea (Dobash et 
al. 2000:3). 
 
Mäns våld mot kvinnor har tidigare beskrivits som ett kvinnoproblem, men om endast 
kvinnan får stöd i sin situation och mannen inte förändrar sitt beteende, är kvinnans tillvaro 
fortfarande hotad (Socialstyrelsen 2001:139). För att försöka komma till rätta med 
våldsproblematiken framhåller Eliasson (2000:9) att det är en nödvändighet att man i denna 
process även inkluderar de våldsbrukande männen. Det är dock först på senare år som 
behandlingsinterventioner för män som brukar våld mot kvinnor i nära relationer börjat 
uppmärksammas och ägnas utrymme i forskningen och samhällsdebatten (Babcock, Green, 
Robie 2004:1024). De första ansatserna till behandling initierades i England och USA på 
1970-talet, och i dag finns det uppskattningsvis 1400 behandlingsverksamheter i USA för män 
som brukar våld mot kvinnor (Råkil 2002:25; Eliasson 2000:10). Även i Kanada och 
Australien har utvecklingen på detta område gått framåt (Råkil 2002:25). Under 1990-talet har 
allt fler professionella kriscentra för män instiftats runt om i Sverige (Eliasson, 2000:10). 
Även i Norge har verksamhet för våldsbrukande män startats, bland annat Alternativ till Vold 
(ATV) i Oslo, där man utvecklat en egen behandlingsmodell (Råkil, 2002:100). 
 
För att finna ett tillvägagångssätt för att handskas med fenomenet mäns våld mot kvinnor, 
samt för att om möjligt utveckla metoder för att få ett slut på våldsanvändandet, krävs att de 
våldsbrukande männen tas i beaktande i dessa sammanhang (se Eliasson 2000:9). Mäns våld 
mot kvinnor utgör en global och omfattande problematik och behandlingen av våldsbrukande 
män är en tämligen ny företeelse (se Dobash et al. 2000:3; Babcock et al. 2004:1024). Med 
denna utgångspunkt kommer föreliggande studie att redogöra för detta fenomen genom att 
närmare fokusera olika behandlingsmodeller för män som brukar våld mot kvinnor. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att studera och beskriva behandlingsmodeller för män som använder våld 
mot kvinnor i nära relationer. Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: (i) vilka 
behandlingsmodeller finns omnämnda i litteraturen för män som använder våld mot kvinnor i 
nära relationer och hur kan dessa beskrivas, (ii) vilka likheter respektive skillnader finns 
mellan olika behandlingsmodeller, (iii) vilka behandlingsresultat och utvärderingssvar finns 
dokumenterade beträffande behandlingsmodellernas effektivitet samt (iv) hur kan resultatet 
analyseras utifrån teoretiska perspektiv beträffande mäns våld mot kvinnor? 

1.2.3. Avgränsningar 
Föreliggande studie har avgränsats till att gälla mäns våld mot kvinnor. Således behandlas inte 
mäns våld mot andra män, och följaktligen inte heller fenomenet kvinnor som brukar våld. 
Med denna utgångspunkt avhandlas behandlingsmodeller som riktar sig till våldsbrukande 
män, och inte modeller som specifikt vänder sig till våldsutsatta eller våldsanvändande 
kvinnor. Inte heller berörs behandlingsmodeller för män som är utsatta för våld. Vidare 
avgränsas uppsatsen genom att den endast redogör för våld som sker i nära relationer. Den 
målgrupp som är aktuell för studiens syfte är följaktligen de män som använder våld mot 
kvinnor som de har eller har haft en nära relation med; såsom äktenskap, sambo- eller 
särboförhållande. De behandlingsmodeller som undersöks i studien vänder sig till vuxna 
våldsbrukande män, över 18 år, och således inkluderas inte modeller som inriktar sig på barn 
och ungdomar med våldsrelaterad problematik. För en framställning av behandling för 
våldsamma pojkar hänvisas till Garbarino (1999:232ff). Vidare inkluderas inte 
behandlingsmodeller som endast vänder sig till en specifik etnisk grupp. I föreliggande 
studies teoriavsnitt, som berör teoretiska perspektiv beträffande mäns våld mot kvinnor, 
inkluderas inte biologiska, fysiologiska eller evolutionära perspektiv. Anledningen till att 
dessa teorier inte behandlas i studien är att forskning har givit dessa förklaringsmodeller 
förhållandevis svagt stöd (jfr Kullberg 2004). För en genomgång av biologiska och 
fysiologiska förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor hänvisas exempelvis till Jasinski 
(2001:10f). Inte heller behandlas teoretiska perspektiv som förklarar våldet med egenskaper 
hos den våldsutsatta kvinnan, då detta inte överensstämmer med uppsatsens inriktning mot 
den våldsbrukande mannen. För en redogörelse för sådana perspektiv, se exempelvis Walker 
(1984) och Kaser-Boyd (2004). På en strukturell teoretisk nivå inkluderas endast det 
feministiska perspektivet på mäns våld mot kvinnor, då denna teori är den som varit mest 
förekommande i den införskaffade litteraturen. För en framställning av andra strukturella 
förklaringsmodeller; såsom etniska, kulturella och sociologiska perspektiv, hänvisas 
exempelvis till Mahoney et al. (2001:164ff), Sanchez-Hucles och Dutton (1999) samt Loseke 
(2005).  

1.3. Studiens disposition 
Föreliggande studie är disponerad på följande vis. Inledningsvis ges en introduktion till ämnet 
och problemområdet ifråga. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar, varpå 
uppsatsens avgränsningar behandlas. Vidare följer en definition av begreppet mäns våld mot 
kvinnor. I avsnittet utgångspunkt för analys – teoretiska perspektiv, behandlas teorier som på 
olika sätt förklarar detta fenomen. Därefter beskrivs val av metod samt insamling, urval och 
bearbetning av litteratur, varpå källkritik samt föreliggande studies reliabilitet och validitet 
behandlas. Metodavsnittet avslutas med en metoddiskussion samt en redogörelse för de etiska 
överväganden som gjorts. Därefter följer uppsatsens resultat- och analysdel. Här avhandlas de 
tre behandlingsprogrammen Emerge, Duluthmodellen; DAIP, (The Domestic Abuse 
Intervention Project) samt Change. Efter detta följer ett avsnitt där ytterligare 
utvärderingsresultat redovisas. Analysdelen är upplagd på så vis att delanalyser följer 
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avsnitten om Emerge, Duluthmodellen; DAIP, samt Change. En sammanfattande analys, där 
delanalyserna summeras och där även utvärderingsresultaten behandlas, avslutar resultat- och 
analysdelen. Slutligen följer en diskussion som inkluderar studiens slutsatser, en diskussion 
av dess huvudsakliga resultat, dess styrkor och svagheter samt förslag till vidare forskning 
inom ämnet.  

1.4. Definition av begreppet mäns våld mot kvinnor 
Begreppet mäns våld mot kvinnor kan tillskrivas flertalet skilda betydelser och innebörder. 
Definitioner av detta begrepp kan vara mer eller mindre vida. Vad som skall inkluderas i 
begreppet är ett tämligen kontroversiellt och omdiskuterat ämne bland forskare. Hur mäns 
våld mot kvinnor definieras är en mycket väsentlig metodologisk fråga som påverkar den 
aktuella forskningens utformning (Jasinski 2001:27). Snäva definitioner av begreppet våld 
mot kvinnor riskerar att trivialisera misshandlade kvinnors subjektiva erfarenheter. Mycket 
vida definitioner, å andra sidan, kan bidra till att komplicera forskningen beträffande detta 
våld, då ett så stort antal beteenden inkluderas i definitionen (a.a.:29). Emellertid använder sig 
många forskare av breda definitioner av våld. I dessa definitioner inkluderas, förutom fysiskt 
våld, bland annat även sexuellt våld, emotionellt våld samt kontrollerande och förföljande 
beteende. Studier som utgår från denna vida definitionsform avslöjar kvinnors utsatthet i 
högre grad och ger en mer korrekt bild av våldsutsatta kvinnors verklighet (a.a.:30). Av denna 
anledning utgår föreliggande studie från en mer vid definition av mäns våld mot kvinnor, 
vilket redogörs för nedan. Enligt Isdal (2000:33) är ordet våld oftast förknippat med fysiska 
handlingar, där varje användande av fysisk makt för att skada andra definieras som våld. Isdal 
anser denna definition av våld vara alltför begränsande, då våldet enligt detta synsätt 
reduceras till fysiska gärningar, och således exkluderar andra förfaranden att skada på (ibid.). 
Isdal delar in våldsbegreppet i fem undergrupper: fysiskt våld, sexuellt våld, materiellt våld, 
psykiskt våld samt latent våld (a.a.:37). Med fysiskt våld avses: 
 

…användandet av varje form av fysisk makt, som, genom att den smärtar, skadar, skrämmer och 
kränker, påverkar en annan människa att avstå från något hon önskar göra eller att göra något 
mot sin vilja. (a.a.:41) 

 
Denna typ av våld består av slag, sparkar, att hålla fast eller skaka någon samt andra fysiska 
gärningar som riktas mot någon annan. Fysiskt våld inbegriper allt från att nypa någon till 
mord och dråp (ibid.). Det sexuella våldet innefattar allt från sexuella kränkningar till grov 
våldtäkt och sexuell tortyr. Isdal (2000) definierar sexuellt våld såsom: 
 

…alla handlingar som riktas mot en annan persons sexualitet, som genom att det smärtar, 
skadar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från 
att göra något den vill (a.a.:43.). 

 
Vad beträffar psykiskt våld skiljer Isdal (2000) mellan sju olika undergrupper av denna typ av 
våld; direkt hot, indirekt hot, degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande 
svartsjuka, isolering samt emotionellt våld. Fysiskt våld och emotionellt våld är ofta intimt 
förknippade med varandra. Forskning har visat att i relationer där fysisk misshandel är 
sporadiskt förekommande kan emotionellt våld användas som ett sätt för den våldsbrukande 
mannen att effektivisera sin kontroll över kvinnan (Loue 2001:2). Isdals (2000) definition av 
psykiskt våld lyder: 
  

…dels att skada, skrämma eller kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska till sin natur, dels 
att styra eller dominera andra människor med hjälp av en bakomliggande makt eller en hotbild 
(a.a.:47). 
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Materiellt våld innebär att våldsutövaren utövar våld mot ting eller föremål, med avsikten att 
genom dessa handlingar skrämma eller kränka andra, och på så sätt förmå andra att utföra 
något mot deras vilja eller avstå från att göra något de vill (Isdal 2000:45). Med latent våld 
avser Isdal sådant våld som ”bara fungerar i kraft av sin inneboende möjlighet”  (a.a.:64). När 
det förekommer våld i nära relationer kan det latenta våldet innebära att risken för att utsättas 
för nytt våld styr hela den våldsutsatta kvinnans liv (a.a.:64). 

2. Utgångspunkt för analys – teoretiska perspektiv 
I följande avsnitt behandlas teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor. Denna 
redogörelse kommer senare att ligga till grund för uppsatsens analysdel. Under rubriken 
strukturellt/feministiskt perspektiv redovisas feministiska teorier som förklarar mäns våld mot 
kvinnor på en samhällelig nivå. I det socialpsykologiska stycket behandlas teorier som 
förklarar mäns våld mot kvinnor med begrepp som sociala roller, social miljö, social 
inlärningsteori, familjesystem samt andra processer människor emellan. Avslutningsvis följer 
en rubrik under vilken individualpsykologiska perspektiv avhandlas. Efter varje teoretiskt 
perspektiv följer ett avsnitt där det redogörs för den tillgängliga kritik som finns av det 
aktuella synsättet.  

2.1. Strukturellt/feministiskt perspektiv 
Feministiska teorier förklarar mäns våld mot kvinnor som en del i det patriarkaliska system av 
makt och förtryck som konstituerar sociala relationer mellan män och kvinnor. Mäns 
individuella våldshandlingar mot kvinnor i nära relationer kan således förstås som gärningar 
utförda i en patriarkal samhällelig kontext, vilken karakteriseras av att kvinnor befinner sig i 
en strukturellt underordnad position gentemot män. Denna underordning gäller både i 
samhället i stort samt inom familjens sfär och här blir våldet ett sätt för män att vidmakthålla 
sin kontroll och makt över kvinnor. Våldet utgör även ett tillvägagångssätt för män att 
försvaga kvinnors makt och motstånd (Hearn 1998:31f). Forskare som utgår från ett 
feministiskt perspektiv i studier om mäns våld mot kvinnor menar generellt sett att detta våld 
kan ses som ett sätt för män att upprätthålla sin sociala och politiska makt, och att det således 
inte kan förklaras av den enskildes biologiska förutsättningar eller patologiska 
personlighetsdrag. Feministiska forskare framhåller vidare att det är vanskligt att dela in detta 
våld i separata kategorier, då en sådan uppdelning riskerar att bortse från våldets komplexa 
natur samt underminera kvinnors upplevelser av våldshändelser. Med denna utgångspunkt 
anser många av dessa teoretiker att våldet bör betraktas som ett kontinuum (Marin & Russo 
1999:18ff). Eliasson (2003) menar exempelvis att om våldet i en nära relation ses som 
plötsliga och enskilda incidenter kommer våldet i fortsättningen att betraktas som obegripligt. 
Således är det behjälpligt att förstå våldet som en del i ett kontinuum som innefattar allt ifrån 
mer socialt acceptabla variationer av kontrollerande beteende till regelrätt fysisk misshandel; i 
detta sammanhang får våldet således en mening och uppstår inte som någonting oförklarligt 
(Eliasson 2003:37).  
 
Utifrån ett feministiskt perspektiv betraktas mäns våld mot kvinnor som ett fenomen som 
existerat genom alla tider och förekommer i alla slags kulturer (Jasinski 2001:12). Vidare 
existerar våldet, enligt detta synsätt, oberoende av etnicitet, klass och ålder, varför man menar 
att alla kvinnor, oavsett demografiska förutsättningar, befinner sig i riskzonen. Av denna 
anledning argumenterar feministiska forskare för en förståelse av fenomenet mäns våld mot 
kvinnor som en komplex, mångfacetterad företeelse, vilken har sin grund i patriarkala 
strukturer som konstituerar mäns och kvinnors sociala roller (Marin & Russo,1999:21ff). 
Dobash och Dobash (1979, ref. i Websdale & Chesney-Lind 1998:57) förklarar det faktum att 
de flesta män inte brukar äktenskapligt våld med att män besitter åtskilliga verktyg för att 
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kontrollera kvinnor och att de således inte behöver bruka våld. Att inte alla män använder 
våld mot kvinnor betyder således inte att patriarkatet inte existerar (Dobash & Dobash 1979, 
ref. i Websdale & Chesney-Lind 1998:57). Feministiska forskare menar ofta att den 
samhälleliga könsordningen kan förstås som grundad i hegemonisk maskulinitet, vilket 
innebär den kulturellt idealiserade bilden av maskulinitet i ett historiskt sammanhang. Denna 
maskulinitetsform skiljer sig mellan olika kulturer och kontexter och kan uttryckas 
exempelvis genom klädsel, mäns olika aktiviteter, relationer och fysiska framtoning. Denna 
slags maskulinitet är kulturellt hyllad och glorifierad, samt utgör den dominanta formen av 
manlighet, vilken är överordnad alla andra maskulinitetstyper (Connell 1987, ref. i 
Messerschmidt 1998:130f). Hegemonisk maskulinitet kan beskrivas som ”den gestaltning av 
könsmässig praktik som garanterar mäns dominerande ställning i förhållande till kvinnor”  
(Månsson 2000:165).  

2.1.1. Kritik av det strukturella/feministiska perspektivet 
Den kritik som framförts mot det feministiska perspektivet på mäns våld mot kvinnor har dels 
inriktats på att ett sådant synsätt inte kan förklara det våld som utförs av kvinnor, och inte 
heller det faktum att endast ett litet antal av alla män brukar våld mot kvinnor (Jasinski 
2001:13). Messerschmidt (1993) påpekar att det finns män som stödjer och bistår kvinnors 
kamp för jämställdhet, och att vissa feministiska perspektiv ignorerar detta faktum. Vidare 
framhåller Messerschmidt (1993) att den feministiska synen på hegemonisk maskulinitet 
riskerar att snarare återskapa än utmana den nuvarande könsordningen (a.a.:49f). Dutton och 
Bodnarchuk (2005) menar att det finns ett starkt motstånd hos feministiska forskare att 
studera psykologiska faktorer hos män som brukar våld mot kvinnor, då detta inte stämmer 
överens med grundläggande feministiska utgångspunkter om patriarkatets existens. Vidare 
framhåller författarna att feministiska teoretiker, med anledning av deras generella 
angreppssätt, inte förmår se individuella skillnader hos män (a.a.:6). Hearn (1998) framhåller 
att alltför enkelriktade feministiska modeller kan kritiseras för att åsidosätta historiska och 
kulturella faktorer samt det faktum att det förekommer fler sorters förtryck än det 
patriarkaliska (a.a.:32).  

2.2. Individualpsykologiskt perspektiv 
Dutton och Bodnarchuk (2005) menar att teorier med ett brett angreppssätt, såsom det 
feministiska perspektivet, inte kan förklara det faktum att majoriteten av män inte brukar våld 
mot kvinnor i nära relationer. Vidare framhåller dessa forskare att det förekommer skillnader i 
manligt våld, och att dessa teorier inte tar hänsyn till detta (a.a.:5f). Författarna konstaterar att 
förekomsten av personlighetsstörningar visat sig vara mycket hög bland män som använder 
våld mot kvinnor, samt att dessa män skiljer sig från ickevåldsamma män i flera avseenden 
(a.a.:7). Flera forskare har undersökt män som brukar våld mot kvinnor i nära relationer och 
funnit att det hos en stor del av denna population förekommer patologiska personlighetsdrag 
(se Dutton & Bodnarchuk 2005:7ff; Holtzworth-Munroe & Meehan 2004). Exempelvis fann 
Dutton (1988, ref. i Dutton & Bodnarchuk 2005:7) tre karakteristiska typer av 
personlighetsstörningar hos män som misshandlade sina kvinnliga partners; antisocial, 
borderline samt en störning som utmärktes av överkontrollerande drag. Hamberger och 
Hastings (1986, ref. i Dutton & Bodnarchuk 2005:8) delade i sin tur in de våldsamma män 
som ingick i deras studie i tre kategorier; schizoid/borderline, narcissistisk/antisocial samt 
passiv/beroende/tvångsmässig (ibid.). Vidare har män som använder våld mot kvinnor visat 
sig ha förhöjda nivåer av depressiva symtom, vilket skulle kunna bidra till känslor av 
hjälplöshet och våldet skulle således kunna bli ett sätt för mannen att förminska dessa 
upplevelser. Utöver detta har det i forskningen framkommit att våldsbrukande män i större 
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utsträckning än andra män är rädda för att bli övergivna. Andra studier har visat att aggressiva 
män har svårare för att engagera sig i varaktiga kärleksförhållanden (Jasinski 2001:9). 
 
Psykoanalytiska förklaringar till mäns våld mot kvinnor betonar begrepp såsom intrapsykiska 
konflikter, försvarsmekanismer samt traumatiska barndomsupplevelser (Dankwort 1992, ref. i 
Hearn 1998:21). Mäns våld mot kvinnor kan således förstås utifrån händelser som inträffat i 
männens egen barndom. Vidare kan våldet vara ett sätt för männen att kompensera sin rädsla 
för kvinnlighet genom att bete sig överdrivet maskulint (Hearn 1998:22). O’Neil och Nadeau 
(1999:98) menar att män många gånger har svårt för att införliva kvinnliga sidor i sin 
personlighet, då de försöker upprätthålla sin manliga könsidentitet. Freudianska 
psykoanalytiker betraktar våldet som något oundvikligt och inåtvänd aggression ses här som 
ett större problem än den aggression som ageras ut (Chodorow 2002:238). Om den 
undanträngda aggressionen tillåts att uttryckas kan detta bidra till att minska våldet (Hearn 
1998:21).  
 
Studier som undersöker kognitiva processer i samband med mäns våld mot kvinnor framhåller 
att män som misshandlar ofta har felaktiga uppfattningar om sin kvinnliga partners beteende. 
Dessa män tillskriver i dessa fall kvinnorna onda intentioner, vilket i sin tur riskerar att 
generera inadekvata beteenden, såsom våld, hos männen ifråga (Mahoney et al. 2001:157). 
Råkil (2002:108ff) beskriver olika kognitiva strategier som han menar att misshandlande män 
använder sig av; externalisering, bagatellisering samt fragmentering. Alla dessa kognitiva 
strategier innebär att mannens upplevelse av att vara ett offer för kvinnans beteende förstärks. 
Externalisering innebär att mannen förklarar sitt våldsanvändande med omständigheter han 
inte själv kan ansvara för, exempelvis kan detta röra sig om att mannen upplever att kvinnan 
har provocerat honom att slå och att problembilden därmed ligger hos kvinnan. 
Bagatellisering handlar om att omskriva våldet så att det reduceras till en mindre allvarlig och 
mindre omfattande incident än vad det var i realiteten. I sin mest extrema form kan 
bagatellisering leda till att mannen helt förnekar att våldshändelsen någonsin ägt rum. 
Fragmentering, menar Råkil (a.a.:110), resulterar i att den våldsbrukande mannen beskriver 
våldet taget ur sitt sammanhang och att han endast ser fragment av den faktiska 
våldshändelsen. 

2.2.1. Kritik av det individualpsykologiska perspektivet 
Kritik har riktats mot det individualpsykologiska perspektivet då det riskerar att inte tillskriva 
mannen ansvar för de våldshandlingar han har begått. Detta synsätt kan vidare kritiseras för 
att det inte tar hänsyn till sociala och samhälleliga kontexter. Det finns forskning som visar att 
män som brukar våld lider av olika personlighetsstörningar, dock kan inte dessa störningar i 
personligheten tillskrivas alla våldsamma män (Jasinski 2001:9). Dobash och Dobash (2004) 
har i en studie undersökt män som mördat en kvinnlig kärlekspartner och jämfört denna grupp 
med män som mördat andra män, beträffande barndomsförhållanden och andra faktorer såsom 
utbildningsnivå samt problem i vuxenlivet. Resultatet påvisar att män som mördar kvinnliga 
partners tycks ha en mer konventionell bakgrund, avseende barndomsupplevelser såsom 
utsatthet för sexuella övergrepp samt fysisk misshandel i hemmet (a.a.:577-601). Dessa 
forskningsresultat kan ses som kontrasterande fakta jämfört med de studier som betonar 
mannens egna barndomsupplevelser som den mest väsentliga orsaken till mäns våld mot 
kvinnor.  
 
Isdal (2000) kritiserar det freudianskt inspirerade sättet att betrakta våld. Han menar att det 
inte finns empiriska belägg för att hävda att aggression är en drift. Isdal framhåller istället 
aggression som associerad till, och bestämd av, den sociala kontext människor lever i. Kritik 
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riktas vidare mot Freuds tes att människor blir mindre benägna att använda våld när de på 
olika sätt får utlopp för sin aggression. Isdal menar snarare att aggression riskerar att 
framkalla nya aggressiva emotioner än att reducera dessa (Isdal 2000:118-128).     

2.3. Socialpsykologiskt perspektiv 
Teoretiker som på en socialpsykologisk nivå förklarar mäns våld mot kvinnor har inriktat sig 
på sociala roller, familjesystem, social miljö samt andra sociala kontexter. Utifrån detta 
perspektiv tolkas våldet snarare som ett resultat av männens sociala disposition än som en 
konsekvens av psykologiska förutsättningar (Hearn 1998:23). Med utgångspunkt i 
familjesystemiska resonemang kan våldet betraktas som grundat i familjestrukturens karaktär, 
och det ses således som något som påverkar alla familjemedlemmar samt relationerna dem 
emellan. Straus (1990, ref. i Jasinski 2001:13) menar att våldsbenägna familjer utmärks av 
vissa karaktäristiska drag som legitimerar våldet, exempelvis bruk av fysisk bestraffning samt 
en acceptans av våld som en konfliktlösningsmetod (ibid.). 
 
Systemteoretiska perspektiv undersöker de interaktionsmönster som uppstår i våldsamma 
förhållanden. Företrädare för detta synsätt utgår från ett interpersonellt betraktelsesätt, som 
fokuserar på de relationella och sociala kontexter i vilka våldet uppkommer (Anderson & 
Schlossberg 1999:137f). Det systemteoretiska perspektivet på mäns våld mot kvinnor 
inkluderar dels kontextuella faktorer och dels de interaktionsmönster som uppstår i 
våldsamma relationer. De kontextuella faktorerna inberäknar exempelvis socioekonomiska 
förhållanden, alkohol- och drogmissbruk, stress, isolering och frånvaro av sociala kontakter, 
tidigare upplevelser av familjevåld samt äktenskapliga konflikter. De socioekonomiska 
faktorer som riskerar att bidra till bruket av våld inkluderar mannens utbildningsnivå, yrke 
och inkomst. Om mannen upplever att hans fru har högre socioekonomisk status än han själv, 
kan det resultera i att han använder våld, då han känner sig hotad av att befinna sig i 
underläge. Alkohol- och drogmissbruk kan i sin tur förstärka den våldsbenägne mannens 
emotionella instabilitet samt intensifiera interpersonella konflikter och på så vis vara en 
utlösande faktor till att han tar till våld. Vidare kan våldet utgöra en copingstrategi för mannen 
då han upplever att han inte kan handskas med den stress och frustration som 
rollförväntningar och familjeansvar kan resultera i. Walker (1984:28) menar att den 
våldsbrukande mannen kan tendera att inskränka kvinnans möjligheter till social kontakt, 
vilket reducerar det omgivande samhällets insyn i förhållandet. Anderson och Schlossberg 
(1999:144) framhåller att denna isolering ökar konflikt- och stressnivån i familjen och 
avlägsnar potentiellt stöd utifrån. Vad beträffar tidigare upplevelser av familjevåld har 
forskning påvisat att individer som på olika sätt upplevt våld som barn i större utsträckning än 
andra brukar våld mot sin partner som vuxna. Dock kan detta inte utgöra en tillräcklig enskild 
förklaring till våld i nära relationer och barn som utsatts för eller bevittnat våld blir inte 
automatiskt våldsbrukare som vuxna. Avslutningsvis är en hög nivå av äktenskapliga 
konflikter i viss mån relaterat till våldsanvändande (a.a.:144f).  
 
Beträffande interaktionsmönster i förhållanden där mannen brukar våld har studier visat att 
våldsamma män i högre utsträckning hotar, kritiserar och skuldbelägger sina partners än vad 
som är fallet i ickevåldsamma relationer. Par som är involverade i förhållanden där mannen 
använder våld präglas av annorlunda kommunikationsmönster och problemlösningsstrategier 
än par utan våldsproblematik. När förhållanden utmärks av en bristande 
kommunikationsförmåga hos båda parterna finns det, enligt det systemiska synsättet, under 
vissa förutsättningar högre risk för att mannen skall bruka våld mot kvinnan. Förespråkare för 
ett systemteoretiskt perspektiv menar att män och kvinnor i förhållanden där mannen är 
våldsam saknar erforderliga förmågor att på ett konstruktivt sätt hantera konflikter. När detta 
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kombineras med de kontextuella faktorer som ovan beskrivits ökar risken för att mannen skall 
bruka våld (Anderson & Schlossberg 1999:146f).   
 
En ofta använd förklaringsmodell till mäns våld mot kvinnor är att våldsanvändandet är ett 
socialt inlärt beteende. Denna teori påvisar att när individer observerar och imiterar beteenden 
lär de sig genom modellinlärning vad deras sociala omgivning anser acceptabelt och önskvärt. 
Beträffande våld mot kvinnor menar förespråkare för den sociala inlärningsteorin att detta 
våld skapas genom inlärning i en social familjekontext. Barn i familjer där fadern brukar våld 
kan således lära sig att detta är ett acceptabelt och lämpligt sätt att hantera olika situationer 
(Jasinski 2001:6f). Enligt Bandura (1978, ref. i a.a.:7) kan våld läras in via tre källor; familjen, 
kultur och subkulturer samt media, varav den sistnämnda ges särskild betydelse i 
inlärningsprocessen. Ett inlärningsteoretiskt perspektiv tydliggör att våldet har positiva 
konsekvenser för våldsbrukaren då det kan ge en känsla av makt, kontroll och styrka. Våldet 
kan även ge mannen ett tillfälle att avreagera sig samt en upplevelse av att få sin vilja igenom 
(Råkil 2002:110).  

2.3.1. Kritik av det socialpsykologiska perspektivet 
Forskare som kritiserat socialpsykologiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor, och då 
främst social inlärningsteori, har framhållit att det är svårt att exakt beskriva hur 
inlärningsprocessen går till och att dessa förklaringsmodeller tenderar att förenkla våldets 
komplexa natur. Kritik har främst riktats mot att inlärningspsykologiska teorier inte tar 
tillräcklig hänsyn till könsfaktorer i sin analys av hur våldet uppstår. Dessa teorier kan således 
inte förklara varför inte flickor som bevittnar eller utsätts för våld i lika stor utsträckning blir 
våldsbrukare (Hearn 1998:26f). Systemteoretiska förklaringar till mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer har ofta kritiserats av feministiska forskare, då dessa förklaringar kan resultera 
i att de utsatta kvinnorna skuldbeläggs samt görs medansvariga till våldet. Systemteoretiska 
perspektiv har svårt att förklara våldets uppkomst, då dessa teorier snarare beskriver än 
förklarar detta fenomen. Vidare har dessa teorier kritiserats för att de inte tar tillräcklig hänsyn 
till könsmässiga, samhälleliga samt kulturella kontexter (Anderson & Schlossberg 
1999:139ff).  

3. Metod 
I detta avsnitt redogörs för metodval, insamling av data, urval och bearbetning av litteratur, 
källkritik, samt studiens reliabilitet och validitet. Vidare följer en metoddiskussion där 
uppsatsens förtjänster och tillkortakommanden behandlas. Slutligen genomförs en reflektion, 
där uppsatsen granskas utifrån ett etiskt perspektiv. 

3.1. Val av metod 
Holme och Solvang (1997:76) menar att den elementära skillnaden mellan kvalitativa och 
kvantitativa forskningsmetoder är att man vid användandet av kvantitativa metoder gör om 
den insamlade informationen till siffror. I kvalitativa studier är det istället forskarens tolkning 
av informationen som är det centrala. Inom denna forskningsmetod varken kan eller bör man 
omvandla materialet till siffror. Kvalitativa studier syftar vidare till att beskriva 
forskningsobjektet samt att skapa en förståelse för det studerade ämnet (a.a.:78). Då syftet 
med föreliggande studie är att studera och beskriva behandlingsmodeller för män som 
använder våld mot kvinnor i nära relationer ansågs den kvalitativa forskningsmetoden vara 
mest lämpad för genomförandet av uppsatsen.  
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Litteraturstudier kan tillskrivas flera syften. De är exempelvis kunskapsgenererande i den 
bemärkelsen att de utgör sammanställningar av tidigare genomförda studier och 
forskningsresultat. Enligt Thyer (2001:402) fungerar litteraturstudier som 
kunskapsreservoarer och de kan även påvisa vilka kunskapsluckor som finns inom det 
aktuella forskningsområdet. Då föreliggande studie avser att beskriva och sammanställa 
kunskaper om existerande behandlingsmodeller för män som använder våld mot kvinnor i 
nära relationer, ansågs en litteraturstudie vara den mest lämpliga metoden för att uppnå detta 
syfte. Andra metoder ansågs inte kunna besvara detta syfte på ett lika tillfredsställande sätt, då 
användandet av exempelvis enkäter eller intervjuer i detta fall inte skulle kunna ge en lika 
uttömmande beskrivning av forskningsläget. En annan fördel med användandet av 
litteraturstudier är att de genom sin sammanställning av information kan utgöra en 
kunskapsbank för andra forskare inom ämnet och således ge upphov till vidare forskning (se 
Thyer 2001:402; Higgins & Pinkerton 1998:93). Intentionen med denna uppsats är att den 
skall utgöra en sådan kunskapsbank där ett urval av befintlig litteratur sammanställs, utan att 
göra anspråk på att vara en komplett översikt av all existerande forskning inom ämnet.  

3.2. Insamling, urval och bearbetning av litteratur 
Under denna rubrik redovisas hur insamling och bearbetning av litteraturen har genomförts. 
Vidare motiveras varför den aktuella litteraturen har valts ut. 

3.2.1. Insamling 
Vad beträffar insamling av litteratur menar Thyer (2001) att sökning kan ske via bland annat 
bibliotekskataloger, databaser, Internet samt genom att undersöka vilka referenser andra 
forskare hänvisar till (a.a.:403f). Material till föreliggande studie har erhållits genom 
sökningar i följande databaser; Örebro universitetsbiblioteks katalog Voyager, LIBRIS 
ELIN@örebro, Artikelsök, Social Services Abstracts samt Psycinfo. Enligt Thyer (2001:404) 
är ett viktigt steg i förberedandet av en litteratursökning att komponera en lista med 
nyckelord/sökord att använda vid sökandet i databaser. Till denna uppsats sammanställdes 
följande lista med sökord: våld, behandling, män, våld mot kvinnor, kvinnomisshandel, 
förklaring, utvärdering, domestic violence, treatment, men, intervention, batter, evaluation 
samt explain. Dessa sökord komponerades därefter på varierande sätt i olika databaser, samt 
trunkerades vid sökningen. Beträffande material till föreliggande studies teoriavsnitt har det 
varit svårt att finna litteratur genom att använda sökorden förklaring, våld samt explain. 
Material till teoriavsnittet har dock påträffats i övriga sökningar och har även tillhandahållits 
av handledaren till föreliggande studie. I det material som redogör för generell fakta om mäns 
våld mot kvinnor behandlas ofta teoretiska perspektiv på området. En redogörelse för 
sökförfarandet följer nedan. 
 
I Örebro universitetsbiblioteks katalog Voyager söktes inledningsvis på orden våld och 
behandling. Denna sökning gav sex träffar. Merparten av dessa träffar bestod av litteratur som 
uppskattades vara ickerelevant för studien, då den inte var lämpad för studiens syfte. En av 
dessa sex träffar har dock använts i uppsatsen. Vidare genomfördes en ny sökning i denna 
katalog, där orden våld samt män användes. Denna sökning resulterade i tio träffar, varav 
uppskattningsvis hälften kunde användas i studien. De övriga träffarna ansågs irrelevanta, då 
de inte redogjorde för behandling av våldsbrukande män. För att finna litteratur som 
behandlar grundläggande fakta i ämnet, samt förekomst av fenomenet, brukades frasen våld 
mot kvinnor i ovan nämnda databas. Sökningen gav 37 träffar och några av dessa användes i 
studiens inledningsstycke. För att utöka sökningen brukades även ordet kvinnomisshandel, 
vilket gav 140 träffar. När ordet kvinnomisshandel kompletterades med begreppet behandling 
påträffades fyra poster. En av dessa uppskattades vara mycket väsentlig för studien. I den 
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fortsatta sökningen i Voyager användes sökorden domestic violence samt treatment, vilket 
gav tre träffar, varav en ansågs vara relevant. En sökning med orden våld och förklaring gav 
inget resultat i Voyager. Slutligen resulterade en sökning på orden våld och utvärder i fyra 
träffar, som inte var relevanta för studiens syfte.  
 
Sökningen i databasen LIBRIS inleddes genom att sökorden men, domestic violence och 
treatment användes. Detta resulterade i fyra träffar, varav tre ansågs värdefulla för studien. 
För att utöka antalet träffar genomfördes en sökning med orden domestic violence och 
treatment, vilket gav 14 träffar. Dock uppskattades merparten av dessa träffar vara irrelevanta 
för studien, då de i större utsträckning redogjorde för behandling av kvinnor och barn än för 
behandling av män. Därefter byttes ordet treatment ut mot intervention och då gav sökningen 
nio träffar. Fortfarande handlade emellertid merparten av träffarna om kvinnor och barn. Vid 
tillägget men i denna sökning påträffades två träffar, varav en användes till studien. Sedan 
utbyttes begreppet domestic violence mot batter. På sökningen batter, men samt treatment 
gavs 13 träffar och några av dessa var av intresse för uppsatsen. Nästa sökning bestod av 
sökorden violence, treatment och evaluat. Sökningen gav fem träffar, varav en kunde nyttjas. 
För att finna material till studiens teoriavsnitt genomfördes en sökning med orden våld och 
förklaring, vilket resulterade i nio träffar som dock inte ansågs relevanta. 
 
I databasen ELIN@örebro söktes material publicerat från 1990 och framåt, detta för att finna 
aktuella artiklar. Sökorden domestic violence, treatment samt men gav 48 träffar med mycket 
värdefullt material. Dock förekom här flera artiklar som behandlade kvinnor och barn, samt 
missbruksbehandling. En ny sökning genomfördes, då ordet batter tillades, vilket resulterade i 
sex användbara träffar. Vidare gjordes en sökning där sökorden domestic violence, evaluat 
samt treatment användes, vilket gav 31 träffar, varav flera uppskattades vara lämpliga för 
uppsatsen.  
 
I databasen Social Services Abstracts söktes på orden domestic violence, men, treatment, 
intervention samt evaluat, vilket resulterade i 118 träffar. Vid genomgång av dessa 
uppdagades det att flertalet av dessa var ickerelevanta, dock fanns här även flera användbara 
artiklar. I denna databas valdes att söka efter ovan nämnda sökord i hela artiklarna och inte 
bara i artiklarnas nyckelord. Vidare gjordes en sökning med samma sökord i databasen 
Psycinfo. Eftersom en inledande sökning gav över 1000 träffar, genomfördes en ny sökning, 
då sökningen koncentrerades till artiklarnas nyckelord, vilket gav 31 träffar med mycket 
värdefullt material. I dessa båda databaser söktes endast efter ”Peer-Reviewed Journals” , samt 
material publicerat från 1990 och framåt. 
 
Vid insamlingen av litteratur påträffades ett antal återkommande behandlingsmodeller. De 
vanligaste var Emerge, Duluthmodellen; DAIP, samt Change. En ny litteratursökning 
genomfördes, då dessa modeller inkluderades i sökorden. I varken Örebro 
universitetsbiblioteks databas Voyager eller LIBRIS hittades något relevant material, då 
behandlingsmodellerna kombinerades med sökorden violence, treatment, våld samt 
behandling. I databasen Social Services Abstracts påträffades 19 poster vid en sökning på 
orden Duluth, violence samt treatment. Detta var mestadels material som redan insamlats vid 
tidigare sökningar. Vid en sökning på orden DAIP, violence och treatment påträffades inga 
resultat. En sökning i samma databas på orden Change, violence samt treatment gav 37 
träffar. Dessa ansågs mestadels irrelevanta, då de inte redogjorde för behandlingsmodellen 
Change. Denna sökning koncentrerades till artiklarnas nyckelord, då en sökning i hela 
artiklarna gav för många träffar. Sökorden Emerge, violence och treatment gav åtta träffar, 
som dock inte ansågs relevanta. I databasen Psycinfo gav en sökning på orden Duluth, 
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violence och treatment två träffar, då sökningen koncentrerades till artiklarnas nyckelord. En 
sökning i hela artiklarna gav 140 träffar. Detta material var mestadels sådant som påträffats 
vid tidigare sökningar. Vid en sökning på orden Change, violence och treatment, som 
fokuserades till artiklarnas nyckelord, påträffades 140 poster. Av dessa träffar var merparten 
irrelevanta för uppsatsens ämne och flera av de som var värdefulla för studien hade hittats vid 
tidigare sökningar. Sökorden Emerge, violence och treatment gav 90 träffar, som även de var 
endera irrelevanta för studien eller hade påträffats tidigare. Vid samtliga dessa sökningar 
användes ”Peer-Reviewed Journals”  som sökalternativ. Däremot gjordes ingen begränsning 
beträffande artiklarnas ålder; detta för att inte utesluta eventuellt värdefullt material angående 
dessa behandlingsmodeller. Sammanfattningsvis påträffades få nya artiklar genom att en 
sökning utfördes med dessa behandlingsmodeller i sökorden. Merparten av det funna 
materialet hade hittats vid tidigare sökningar. 
 
Vidare ansågs en sökning via Internet vara nödvändig för att erhålla kompletterande material 
angående behandlingsmodellerna Change, Emerge samt Duluthmodellen, DAIP. Sökmotorn 
Google användes och behandlingsmodellerna kombinerades med ordet violence. Vid dessa 
sökningar kunde behandlingsmodellernas egna hemsidor hittas och dessa inkluderades i 
studien, då de ansågs vara tillförlitliga och värdefulla källor. På Emerge-modellens hemsida 
refererades till en artikel, som bedömdes vara av stor vikt för föreliggande studie. Denna 
artikel hade, vilket framfördes på Emerge-modellens hemsida, publicerats i tidskriften Clinics 
in Family Practice. För att finna nämnda artikel genomfördes en sökning i Google, där 
tidskriftens namn användes som sökord. Denna sökning resulterade i en hemsida från vilken 
den aktuella artikeln kunde laddas ned.  
 
Vid en sökning i Artikelsök påträffades tio poster när sökorden våld, behandling och män 
användes. En av dessa artiklar ansågs vara relativt värdefull för studien och hade tidigare 
tillhandahållits av handledaren till uppsatsen. Övriga artiklar som påträffades vid sökningen i 
Artikelsök ansågs inte relevanta för studiens syfte. 
 
Higgins och Pinkerton (1998) framhåller att det vid genomförandet av litteraturstudier kan 
vara lämpligt att studera tidigare utförda litteraturgenomgångar, för att finna väsentligt 
material (a.a.:101). En sådan genomgång – kapitel 1 i Råkil (2002): Menns vold mot kvinner – 
behandlingserfaringer och kunnskapsstatus – tillhandahölls av handledaren till denna studie, 
och referenserna i denna framställning användes därefter som grund för efterkommande 
litteratursökningar.  

3.2.2. Urval 
Det är väsentligt att fastställa vilken litteratur som bör användas i studien för att besvara dess 
syfte (Thyer 2001:406). När litteratursökningen har gjorts skall det material som uppskattas 
vara relevant för studiens frågeställningar och syfte urskiljas (Higgins & Pinkerton 1998:104). 
Vid genomförandet av kvalitativa litteraturstudier bör merparten av det material som 
inkluderas i studien vara av kvalitativ karaktär (Thyer 2001:406). I föreliggande studie har 
mestadels kvalitativ litteratur tagits med i redogörelsen för behandlingsmodellerna. Vad 
beträffar de utvärderande studier som inkluderats i denna uppsats har några varit av kvalitativ 
karaktär medan andra i huvudsak utgått från ett kvantitativt angreppssätt.  
 
Lagerberg och Sundelin (2003:18) framhåller att de studier som inkluderas måste vara väl 
underbyggda och resultat från olika studier bör uppvisa liknande utfall. I denna uppsats har tre 
behandlingsmodeller, vilka är de mest frekvent förekommande och beskrivna i litteraturen, 
ägnats störst utrymme i resultatdelen. Dessa modeller är Emerge, Change samt 
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Duluthmodellen; DAIP. En väsentlig del av det material som har studerats redogör för dessa 
modeller, varför de betraktats som de största och mest studerade behandlingsmodellerna för 
män som brukar våld mot kvinnor. De utvärderande studier som påträffades vid 
litteratursökningen ansågs relevanta även då de inte alltid behandlade de tre stora 
behandlingsmodellerna som studerats närmare i föreliggande uppsats. Då endast ett fåtal 
utvärderingar som specifikt redogör för de tre stora behandlingsmodellerna som redovisas i 
resultatet kunde hittas, har även andra utvärderingsresultat inkluderats under en egen rubrik. 
Detta ansågs bidra till att ge en mer uttömmande bild av det aktuella forskningsläget inom 
ämnet. I föreliggande studie redovisas, förutom de tre största behandlingsmodellerna, även 
studier som kritiserar dessa. Vidare inkluderas, vilket nämnts ovan, studier som påvisar 
utvärderingsresultat från modeller som blivit mindre redogjorda för i forskningen, som ett 
komplement till de tre mer utförligt beskrivna behandlingsmodellerna. I samband med detta 
redovisas även utvärderande studier som är av mer generell karaktär. Lagerberg och Sundelin 
(2003:18) menar att studier som motsäger det vedertagna kunskapsläget bör inkluderas i 
översiktsarbeten då de kan påvisa eventuella felaktigheter och kunskapsbrister. 
 
Ytterligare ett urvalskriterium som har använts vid insamlingsprocessen är att litteratur som 
publicerats tidigare än år 1990 endast har inkluderats i studien vid undantagsfall, då det har 
funnits en önskan om att referera till forskning som kan anses vara aktuell. Thyer (2001:407) 
menar att det är möjligt att exkludera litteratur producerad före ett visst årtal, då det kan göra 
det lättare att sålla bort irrelevant och inaktuellt material från framställningen av studien. Det 
idealiska för denna uppsats hade varit att enbart använda nyligen producerat material i ämnet, 
men då de tre behandlingsmodeller som mer utförligt beskrivs i föreliggande studie grundades 
under 1970- och 80-talen, ansågs även viss tidigt publicerad litteratur som redogör för dessa 
modeller vara relevant. I stycket beträffande utvärdering av andra behandlingsmodeller 
avhandlas dock mestadels forskning publicerad på senare år. 
 
Holme och Solvang (1997:130f) menar att det är av stor vikt att erhålla en helhetssyn 
beträffande tillgängliga och betydelsefulla källor vid insamlandet av material till en studie. 
Det ideala vore att all befintlig information skulle kunna inkluderas, vilket dock oftast är 
mycket svårt att uppnå i realiteten (ibid.). Föreliggande uppsats gör på intet sätt anspråk på att 
vara en heltäckande sammanställning av forskning inom ämnet. Med tanke på den 
noggrannhet som präglat litteratursökningen går det ändå att hävda att uppsatsen redogör för 
en väsentlig del av den forskning som i dagsläget finns tillgänglig. 
 
Uppsatsens teoridel behandlar tre perspektiv som på olika sätt förklarar fenomenet mäns våld 
mot kvinnor i nära relationer. De tre perspektiv som valts ut är det strukturella, det 
individualpsykologiska samt det socialpsykologiska perspektivet. Anledningen till att dessa 
perspektiv har valts, är att de är vanligt förekommande i litteraturen som möjliga förklaringar 
till mäns våld mot kvinnor, samt att de utgör en god referensram för en övergripande 
kategorisering av denna typ av material (jfr Kullberg 2004). Teoriavsnittet är på intet sätt 
avsett att vara en allomfattande beskrivning av de förklaringar som finns tillgängliga i dagens 
forskningsläge; de utgör snarare ett urval av de viktigaste och mest förekommande 
perspektiven inom området. 

3.2.3. Bearbetning 
I denna uppsats har en helhetsanalys använts vid bearbetningen av det insamlade materialet. 
Enligt Holme och Solvang (1997:141) kan denna analysmetod indelas i tre faser. Den första 
fasen innebär att ett val görs beträffande teman och problemfält. Detta kan exempelvis ske 
genom att man vid genomgång av litteraturen upptäcker vissa återkommande teman eller 
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problemområden (Holme & Solvang 1997:141). Då insamlingen av material till denna studie 
var genomförd studerades och bearbetades den införskaffade litteraturen. I materialet letades 
efter återkommande och frekvent beskrivna behandlingsmodeller för män som brukar våld 
mot kvinnor i nära relationer. Detta skedde genom att samtliga behandlingsmodeller som 
förekom i litteraturen antecknades. Därefter undersöktes vilka av dessa som oftast förekom i 
det studerade materialet. De tre modeller som återkom i flest studier var Change, Emerge 
samt Duluthmodellen, DAIP, vilka fick utgöra studiens första tre teman. Under arbetets 
fortsatta gång kom dock insikten att ytterligare ett tema var nödvändigt i studiens resultatdel. 
Ett stort material som behandlar utvärderingar av olika modeller påträffades vid sidan om de 
tre största behandlingsmodellerna, varvid dessa utvärderingar fick utgöra studiens fjärde tema.  
 
Nästa del i genomförandet av en helhetsanalys är att, utifrån de teman som skapades i den 
första fasen, utforma frågeställningar som sedan utgör grunden för det fortsatta arbetet med 
studien (Holme & Solvang 1997:141). För att konkretisera de teman som ingår i föreliggande 
studies resultat ställdes följande frågeställningar upp: (i) vad karaktäriserar de tre oftast 
förekommande behandlingsmodeller som påträffats i litteraturen, (ii) hur utformas 
behandlingen i dessa modeller, (iii) vilka likheter respektive skillnader kan urskiljas mellan 
dessa modeller, (iv) har dessa modeller utvärderats i tidigare forskning och vilka resultat har i 
så fall påvisats i utvärderingarna samt (v) vilka övriga utvärderingsresultat har framkommit 
beträffande andra behandlingsmodeller? Utöver dessa frågeställningar utformades ett 
instrument till grund för den teoretiska analysen av resultatet. De perspektiv som behandlas i 
föreliggande uppsats teoridel; ett strukturellt/feministiskt, ett individualpsykologiskt samt ett 
socialpsykologiskt perspektiv, har utgjort utgångspunkten för analysavsnittet. För att 
ytterligare underlätta och tydliggöra analysarbetet delades det instrument som användes in i 
följande frågeställningar: (i) hur förklaras och definieras våldet teoretiskt i respektive 
behandlingsmodell; Emerge, Duluthmodellen; DAIP, och Change, (ii) hur tar sig dessa 
modellers teoretiska utgångspunkter uttryck i de praktiska metoder som används i 
programmens behandlingsverksamhet, samt (iii) hur kan de utvärderingsresultat som 
inkluderats tolkas och analyseras utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter? 
 
Den tredje och sista fasen i denna form av analys är en systematisk analys av materialet 
utifrån de frågeställningar som formulerats, vilket görs genom att underlaget till studien läses 
igenom på nytt och de delar som är relevanta för ovanstående teman markeras (a.a.:142). I 
analysförfarandet till föreliggande studie studerades all införskaffad litteratur och delades 
utifrån dess innehåll in i de teman som skapats. Konkret skedde detta genom att text som 
tillhörde olika teman markerades med skilda färger och genom att lappar sattes på böckernas 
framsidor för att ytterligare klargöra deras innehåll samt vilket tema de belyser (se ibid.). De 
teman som fastställts; Emerge, Change, Duluthmodellen; DAIP, samt övriga 
utvärderingsresultat, redovisas i resultatavsnittet under varsin rubrik. De tre 
behandlingsmodeller som beskrivs mer utförligt i studien följs av delanalyser som utgår från 
uppsatsens teoriavsnitt, vilket har skett enligt det analysinstrument som ovan beskrivits. 
Delanalyserna bearbetas därefter ytterligare i en sammanfattande analys, där även en 
jämförelse sker av de tre stora behandlingsmodellernas likheter respektive skillnader. De 
utvärderingar som redogörs för i resultatet behandlas i stycket sammanfattande analys och 
följs därmed inte av delanalyser. 

3.3. Källkritik 
I detta stycke följer en redogörelse för hur granskningen av de källor som använts i denna 
studie har utförts. Holme och Solvang (1997:130ff) delar in källgranskningen i fyra faser, 
vilka i realiteten ofta går in i varandra; observation, ursprung, tolkning samt användbarhet. 
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Studiens syfte och frågeställningar utgör grunden för avgörandet av vilka källor som skall 
inkluderas i sammanställningen. Då det inte är praktiskt genomförbart att inkludera all 
tillgänglig litteratur är det nödvändigt att visst material utesluts genom en sållningsprocess, 
vilken riskerar att bidra till att skevt material inkluderas i studien (Holme & Solvang 
1997:130f). I föreliggande studie har inte allt material som publicerats i ämnet behandlats, då 
uppsatsens urvalskriterier möjliggjort en reducering av detta. Då viss äldre litteratur ändå 
inkluderats finns risk för att dessa gamla forskningsresultat är inaktuella. Med hänsyn tagen 
till studiens begränsade utrymme har det heller inte varit rimligt att göra en fullständig 
beskrivning av den forskning som finns i ämnet. Vidare går det att diskutera användandet av 
Internet som källa i en vetenskaplig studie. Det är svårt att försäkra sig om detta materials 
pålitlighet då flödet av information ständigt är föränderligt i detta medium. Flera författare 
nämner dock Internet som en viktig källa som är möjlig att använda vid en litteratursökning 
(se Silverman 2000:227; Thyer 2001:403). I föreliggande uppsats har Internet i undantagsfall 
använts som källa och då alltid kompletterats med andra publikationsformer såsom 
vetenskapliga artiklar. Vidare har de webbsidor som brukats ansetts vara tillförlitliga då de 
har varit vad som kan betraktas som officiella hemsidor för den specifika 
behandlingsmodellen ifråga.   
 
Nästa fas som Holme och Solvang (1997:131) redogör för är bestämmandet av källornas 
ursprung. I denna fas ingår att kontrollera huruvida källan är vad den utger sig för att vara, 
vilket är väsentligt för hur källan sedan kan användas i studien. Betydelsefulla faktorer i detta 
sammanhang är källans upphovsman, dess innehåll samt i vilken kontext källan har 
producerats (ibid.). De studier som ingår i föreliggande uppsats har granskats och värderats 
utifrån dessa aspekter. De forskare som har publicerat flertalet olika studier och även 
refererats till av flera skilda författare, har givits en större tyngd i sammanhanget, då de 
betraktats som framstående och kunniga inom ämnet. Studier av forskare med hög 
vetenskaplig meritering har försökt att inkluderas och tillskrivas betydelse i föreliggande 
uppsats. Vad gäller den litteratur som beskriver de tre behandlingsmodellerna i 
resultatframställningen har den till viss del producerats av grundare eller förespråkare av 
behandlingsmodellen i fråga. Detta skulle kunna bidra till en något onyanserad och snäv bild 
av behandlingsmodellen, men då dessa författare kan tänkas ha god inblick i den aktuella 
modellen har de inkluderats i studien. Vidare har merparten av de källor som inkluderats i 
föreliggande studie inhämtats från ”peer reviewade” tidskrifter, vilket skulle kunna anses vara 
ett mått på vetenskaplig relevans. Den tredje fasen i källgranskningen innebär att genomföra 
en innehållsbestämning av källan; det vill säga en tolkning av vad författaren avsett att säga. 
Det är sällan som en källa är perfekt anpassad efter den aktuella studiens problemformulering, 
varför användandet av flera olika källor bör eftersträvas (a.a.:134). Den forskning som 
inkluderats i föreliggande studie är följaktligen inte utformad efter samma syfte och 
frågeställningar som denna uppsats, vilket komplicerar tolkningen av materialet. Slutligen är 
det av vikt, vilket Holme och Solvang (1997:135) beskriver som den sista fasen i 
källgranskningen, att undersöka källornas användbarhet och trovärdighet, genom att 
exempelvis jämföra information från en källa med andra källor. En jämförelse av källorna i 
föreliggande studie har genomförts för att undersöka deras trovärdighet. Exempelvis har det 
letats efter studier som motsäger varandra, samt efter forskning som utgår från skilda 
metodologiska och teoretiska ansatser.  

3.4. Reliabilitet och validitet 
I det följande avsnittet följer en beskrivning av begreppen reliabilitet och validitet, samt en 
redogörelse för hur de har beaktats i föreliggande studie.  
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3.4.1. Reliabilitet 
Det är eftersträvansvärt för alla studier att ha så hög reliabilitet, pålitlighet, som möjligt. Detta 
uppnås genom att skilda och oberoende mätningar av samma ämne resulterar i samma eller 
liknande resultat (Holme & Solvang 1997:163). En studies reliabilitet kan testas antingen 
genom att flera olika forskare genomför samma studie, eller genom att en forskare utför 
samma mätning vid flera skilda tillfällen (Hammersley 1992:67 ref. i Silverman 2000:175). 
Reliabiliteten anses ibland inte vara en lika viktig aspekt i kvalitativa studier som i 
kvantitativa, då syftet i kvalitativ forskning är att uppnå en utökad förståelse för vissa 
fenomen medan kvantitativa studier koncentreras till att erhålla statistisk representativitet 
(Holme & Solvang 1997:94). Silverman anser emellertid att reliabilitet i kvalitativa studier 
kan uppnås, förutsatt att de fenomen som kvalitativa forskare studerar betraktas som stabila. 
Med ett sådant förhållningssätt skulle det vara möjligt för flera forskare att undersöka dessa 
fenomen med samma eller liknande resultat som följd (Silverman 2000:10). För att höja en 
kvalitativ studies reliabilitet, krävs det vidare att forskningsprocessen utförligt dokumenteras 
samt att man redogör för det tillvägagångssätt som tillämpats vid framställningen (a.a.:188). I 
föreliggande studie har en utförlig redogörelse för urvalsförfarande, insamlande av litteratur 
samt bearbetning av material gjorts, varför studiens reliabilitet kan anses vara relativt hög då 
detta underlättar för andra forskare som önskar replikera studien. 

3.4.2. Validitet 
En studies validitet beror på huruvida den mäter vad den avser att mäta (Marlow 2001:185). 
För att en studie skall uppnå hög validitet, giltighet, är det således väsentligt att forskaren 
tydligt klargör studiens avsikt och att detta noggrant beskrivs i frågeställningen (Holme & 
Solvang 1997:163). I kvalitativa studier tolkar forskaren informationen, vilket kan utgöra ett 
hot mot studiens validitet, då forskarens upplevelse av det studerade fenomenet kan vara 
felaktig (a.a.:94). Som forskare är det omöjligt att undkomma det faktum att man bär med sig 
en förförståelse grundad i utbildning och ämneskunskaper, vilka påverkar tolkning och 
förhållningssätt i framställandet av en studie (a.a.:151). Beträffande föreliggande studie har 
författarna, bland annat via utbildning och andra erfarenheter, förvärvat kunskaper, 
värderingar och förhållningssätt som kan tänkas ha en inverkan på uppsatsens genomförande. 
Då det är av stor vikt att i forskningsprocessen vara medveten om denna förförståelse för att 
studiens validitet skall kunna tillförsäkras, har detta i största möjliga mån försökt att beaktas 
(jfr a.a.:94). Exempelvis skulle användandet av flera olika teoretiska utgångspunkter kunna 
bidra till att motverka att en värderande och alltför subjektiv teoretisk grundsyn präglar 
tillvägagångssättet. I föreliggande uppsats består den insamlade empirin av andra forskares 
studier vilket gör det väsentligt att ta hänsyn till även dessa forskares förförståelse. I vissa av 
de insamlade studierna refereras det vidare till andras forskningsresultat vilket innebär att 
tolkningar i flera led har gjorts. Detta har beaktats vid granskningen av det insamlade 
materialet. 
 
För att undvika problem med tolkningens validitet och det som Silverman (2000) kallar för 
anekdotalism; att söka efter de slutsatser och tolkningar som stämmer överens med vår initiala 
tolkning, och bortse från det som motsäger den, bör man använda sig av den så kallade 
motbevisandeprincipen. Detta innebär att man på alla sätt skall försöka falsifiera sin första 
tolkning. Genom att använda sig av motbevisandeprincipen uppnår man en så valid analys 
som möjligt (a.a.:176ff). I föreliggande uppsats har studier som motsäger och kritiserar det i 
övrigt insamlade materialet inkluderats, vilket således är ett sätt att göra uppsatsen valid och 
undvika anekdotalism.  Något som ytterligare bidrar till att förhöja studiens validitet är att det 
finns en utförlig redogörelse för hur urvalsförfarandet har gått till beträffande vilken 
information som har valts bort eller inkluderats.  
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3.5. Metoddiskussion 
Föreliggande uppsats är en litteraturstudie som har genomförts utifrån ett kvalitativt 
förhållningssätt. Styrkan med användandet av kvalitativa metoder är att de ger en helhetsbild 
av det studerade fenomenet samt en utökad förståelse för olika sociala förhållanden (Holme & 
Solvang 1997:79f). Enligt Holme och Solvang kan det däremot vara svårt att med hjälp av 
kvalitativa metoder erhålla en generaliserbar bild av verkligheten (ibid.). Silverman (2000) 
menar dock att generalisering är möjlig även i studier med ett kvalitativt angreppssätt, 
förutsatt att studien uppfyller vissa krav. Silverman beskriver exempelvis att dessa krav kan 
uppnås genom att en teoretisk medvetenhet finns vid insamling och urval av material. Vidare 
skall insamlingen vara ändamålsenlig utifrån studiens syfte. Om analysen dessutom utgår 
ifrån ett tankesätt där varje fall tillskrivs generaliserbarhet, är det möjligt att generalisera. 
Silverman framhåller vidare att om information införskaffas om hur populationen ser ut, och 
om det enskilda fall som studeras jämförs med det, är det möjligt att generalisera utifrån det 
enskilda fallet (a.a.:102-111). Då denna studie har utgått från ett kvalitativt förhållningssätt 
kan den ge en fördjupad förståelse av ämnet behandlingsmodeller för män som brukar våld 
mot kvinnor i nära relationer. Det skulle kunna vara möjligt att utifrån studiens resultat 
frambringa generella utsagor om det aktuella fenomenet, betraktat utifrån Silvermans 
förhållningssätt. Hade studien kompletterats med en kvantitativ analys skulle den dock kunna 
ha givits en större bredd. Thyer (2001:406) menar att kvalitativa litteraturstudier mestadels 
bör innehålla kvalitativt material. Den forskning som har inkluderats i föreliggande uppsats är 
dock av både kvalitativ samt kvantitativ karaktär, då betydelsefullt material med båda dessa 
metodinriktningar har påträffats i litteratursökningen.  
 
Valet av litteraturstudie som metod motiveras med att uppsatsen, genom användandet av ett 
sådant tillvägagångssätt, ges en större mängd information än vad som skulle ha varit fallet om 
en intervju- eller enkätundersökning hade genomförts. Det hade, med hänsyn tagen till 
uppsatsens begränsade utrymme samt dess ambition att ge en översiktlig beskrivning av de 
mest använda behandlingsmodellerna, varit svårt att uppnå samma uttömmande resultat med 
någon av dessa metoder. Dock skulle intervjuer eller enkäter kunna ha utgjort ett komplement 
till studiens litteratursammanställning. Vidare kan en litteraturstudie utgöra en kunskapsbank 
med information i det gällande ämnet vilket kan vara till gagn för andra forskare (Thyer 
2001:402).  

3.6. Etiska överväganden 
Litteraturstudier präglas inte av ett sådant tillvägagångssätt som innebär att respondenter 
berörs av studien, så som exempelvis intervjuundersökningar gör. Det är dock värt att beakta 
en etisk aspekt i studien, då det inte går att försäkra sig om att de författare som refereras til l 
har ett godtagbart etiskt förhållningssätt. Enligt de forskningsetiska principer som det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet föreskriver skall fyra krav på forskningen uppfyllas; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (HSFR 
2002). Det går ej att säkerställa att de studier som refereras i uppsatsen uppfyller dessa krav, 
men då en noggrann granskning av detta material har skett beträffande dess vetenskapliga 
relevans och metod, samt då ett strukturerat urvalsförfarande har gjorts, kan det i föreliggande 
uppsats trots detta anses ha tagits hänsyn till ett etiskt perspektiv. 

4. Resultat och analys 
I det följande kommer de tre behandlingsmodellerna Emerge, Duluthmodellen; DAIP, samt 
Change att redogöras för. Efter varje avsnitt följer ett stycke om utvärderingar av den aktuella 
modellen och därefter analyseras behandlingsprogrammet i en delanalys. Även ett avsnitt 
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beträffande ytterligare resultat från utvärderingar av andra behandlingsprogram inkluderas. 
Avslutningsvis följer en sammanfattande analys där hela resultatet analyseras utifrån 
uppsatsens teoretiska perspektiv. 

4.1. Emerge 
Emerge är ett av de första behandlingsprogrammen som skapats för män som brukar våld mot 
kvinnor i nära relationer. Det startades i Boston år 1977 av bland annat David Adams, som en 
konsekvens av att alltfler män på 70-talet började engagera sig i kampen mot kvinnors 
utsatthet (Råkil 2002:21). Inledningsvis utfördes behandlingen inom Emerge endast på 
frivilliga klienter, men numera består merparten av deltagarna av män som är dömda till att 
genomföra behandlingen (Adams 2003:160). Emerge är en profeministisk behandlingsmodell 
med pedagogiska inslag (se Adams 1989:8) som präglas av ett makt- och kontrollperspektiv 
på mäns våld mot kvinnor. Vidare betonas mannens eget ansvar för sina våldshandlingar och 
att uppmärksamhet bör riktas mot att förändra mannens uppfattning om att vara berättigad till 
att utöva våld (Råkil 2002:21f). Adams (1988:191) framhåller att profeministiska 
behandlingsmodeller, såsom Emerge, inriktar sig på att avbryta mannens försök att, genom 
olika typer av våld, utöva makt och kontroll över kvinnan. Den här typen av 
behandlingsmodell utgår ifrån en vid definition av våld, där även psykologiskt och verbalt 
våld inkluderas utöver det fysiska våldet. Behandlingsmodeller som Emerge inriktas ofta i 
initialskedet på att eliminera våldet och skydda kvinnan samt att konfrontera männens sätt att 
förringa sitt ansvar för våldet. Adams (a.a.:192) menar vidare att dessa profeministiska 
behandlingsmodeller fokuserar på att identifiera de våldsbrukande männens 
kontrollbeteenden, då de i behandlande samtal tenderar att undervärdera andra typer av våld 
än den fysiska misshandeln. Adams (a.a.:193) redogör för hur erfarenheter från 
Emergemodellen påvisar ett förhandlande beteende hos de våldsbrukande männen beträffande 
företeelser såsom när, och på vilket sätt, deras våldsbeteende skall upphöra. Männen vill 
vanligtvis även ha en enkel och snabb lösning på problematiken. Senare skeden av den 
profeministiska behandlingen inriktas mer på att utmana och förändra männens rigida 
könsuppfattning och attityder (a.a.:192). Männen som behandlas i Emerge får skapa en lista 
med sina vanligast förekommande ursäkter till sitt våldsbruk. Dessa listor används därefter för 
att få männen att förstå hur deras ursäkter bidrar till en rörelse bort ifrån ett ansvarsfullt 
förhållningssätt för de egna handlingarna. Om männen exempelvis hävdar att de tappade 
kontrollen i samband med våldshändelserna, bemöts detta med det faktum att män som 
använder våld ofta är selektiva gällande när, var och hur våldet äger rum samt mot vem det 
utförs (Adams 1989:9). 
 
Behandlingen i Emerge består av 48 tvåtimmarssessioner där männen ingår i grupper om 9-12 
män. Till varje grupp hör två gruppledare som ansvarar för verksamheten (Rosenbaum & 
Leisring 2001:66). Vid det första tillfället en man besöker Emerge får han fylla i olika 
blanketter beträffande bakgrundsinformation samt nödvändiga kontaktuppgifter. Han 
informeras även om hur behandlingen kommer att utformas 
(http://www.emergedv.com/whatdogroupslooklike.html 2005). Innan en man påbörjar 
behandlingen måste han godkänna att personalen på Emerge kontaktar hans partner och hans 
professionella nätverk. Behandlingen på Emerge delas in i två faser, varav den första fasen 
utgörs av de åtta initiala sessionerna. I denna inledningsfas inriktas behandlingen på att 
definiera och diskutera olika typer av våld. Här tar man inte bara upp den fysiska misshandeln 
utan även psykologiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Vidare diskuteras ämnen såsom våldets 
konsekvenser för kvinnor och barn, hur man kommunicerar på ett konstruktivt sätt samt olika 
sätt att reparera förstörda förhållanden. En del i denna initiala fas av behandlingen är även 
positivt respektive negativt ”self-talk”  samt effekten av detta (Rosenbaum & Leisring 
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2001:67) Exempel på sådant negativt ”self-talk” , som ofta uppstår i samband med utövandet 
av våld, är svartsjuketänkande, destruktiva och skuldbeläggande tankar, samt förhastade 
slutsatser om partnern (Adams 2003:168).  
 
Varje session i den första behandlingsfasen inleds med att männen beskriver sitt beteende 
under den senaste tiden, vilket inkluderar mannens våldsanvändande, hans partners skador till 
följd av misshandeln samt mannens alkohol- och drogvanor. Samtliga män som ingår i 
Emerge måste avhålla sig från alkohol och droger i 24 timmar före och efter gruppträffarna. 
Vidare tillåts de inte att använda någon typ av våld och de får inte bryta mot de eventuella 
påföljder eller restriktioner de dömts till. De män som ingår i behandlingen på Emerge blir 
tillsagda att använda sin partners förnamn när de talar om dem; detta för att undvika en 
objektifiering av partnern. Emerge har kontakt med männens partners genom att man lämnar 
ut broschyrer till dem, där information om Emergeprogrammet ges, samt där svar på vanligt 
förekommande frågor hos våldsutsatta kvinnor tillhandahålles. Det inledande avsnittet av 
varje session följs av en dryg timmes samtal kring ett särskilt utvalt ämne. Sessionerna 
avslutas med att männen kommenterar vad som sagts i gruppen och gruppledaren ger 
synpunkter på och sammanfattar dagens möte (Rosenbaum & Leisring 2001:67). 
 
När den första fasen av behandlingen i Emergeprogrammet är genomförd vidtar det andra 
stadiet. För att vara tillåten att fortsätta behandlingen i detta skede måste mannen uppfylla 
vissa krav; han skall erkänna att han brukat våld i någon form, han måste delta i 
gruppbehandlingen och följa de regler som utformats av Emerge. Vidare skall han ha betalat 
de avgifter som krävs för att ingå i behandlingen samt ha en hög närvaro. I den andra fasen 
fokuseras behandlingen till att utmana de föreställningar som ligger till grund för mannens 
våldsutövande. Männen delar sina erfarenheter med varandra för att uppnå individuell 
förändring samt för att hjälpa de andra männen i gruppen. De deltagande männen upprättar 
individuella mål som skall underlätta i förändringsprocessen (ibid.). Dessa mål grundas i den 
specifika mannens bakgrund och tidigare våldsbeteende. Männen erhåller därefter 
kontinuerlig återkoppling från gruppmedlemmar och gruppledare beträffande var de befinner 
sig i denna process (Adams 2003:167). I den andra fasen av behandlingen övas männen i att 
på ett hänsynsfullt och respektfullt sätt bemöta och förhålla sig till kvinnor och barn, samt att 
hantera konflikter på ett konstruktivt och ickevåldsamt sätt. Personalen på Emerge agerar 
aktivt för att motverka alla former av negativa tolkningar av kvinnors beteenden, samt med att 
motarbeta männens nedvärderande tillmälen och utlåtanden mot kvinnor (Rosenbaum & 
Leisring 2001:68). Ett sätt att få de våldsbrukande männen att i behandlingen ta sin partners 
perspektiv är att de får till uppgift att beskriva en upplevd våldshändelse utifrån kvinnans 
synvinkel. De övriga gruppmedlemmarna uppmanas att ge feedback till den man som fått 
denna uppgift. Aspekter som mannens förmåga till ansvarstagande för våldshändelsen ifråga 
tas i beaktande, liksom alternativa handlingsstrategier som inte inkluderar våld (Adams 
2003:166). En annan teknik som används i Emerge är rollspel där gruppledaren gestaltar den 
aktuella mannens partner. Först spelas ett scenario upp där ett våldsamt beteende hos mannen 
har en central roll, vilket därefter görs om utan dessa våldsamma inslag (a.a.:169).  

4.1.1. Utvärdering av Emerge 
Adams (1989:16) menar att profeministiska behandlingsmodeller för män som brukar våld 
mot  kvinnor i nära relationer inte bara bör inriktas på män utan även på kvinnor och 
samhället i dess helhet. Utifrån ett feministiskt förhållningssätt beträffande mäns våld mot 
kvinnor framhålls således att en förändring måste ske både på en samhällelig och en 
individuell nivå, liksom att kvinnors frigörelse ifrån olika sorters våld är deras främsta 
målsättning. Utvärderingar av dessa behandlingsprogram bör, enligt Adams, göras utifrån 
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denna utgångspunkt (Adams 1989:16). Vad gäller behandlingens effekt på mannens 
våldsbeteende framhåller Adams (1989:18) att det är väsentligt att bland annat undersöka 
huruvida mannen under behandlingen har blivit medveten om sitt eget våldsanvändande och 
förstått vidden av detta. Ptacek (1988) har genomfört en undersökning där han intervjuat män, 
som gått i behandling hos Emerge, om hur de betraktar sitt bruk av våld. Av de 18 män som 
ingick i studien hade endast 33 % slutfört hela gruppbehandlingsprogrammet, medan 39 % av 
de intervjuade männen hade gått på tre eller färre gruppträffar. Vid intervjutillfället hade de 
flesta av männen inte varit i kontakt med Emerge på över ett års tid (a.a.:134). 94 % av de 
intervjuade männen förklarade sitt våld utifrån en eller flera av följande kategorier; alkohol- 
eller drogpåverkan, frustration och en upplevelse av förlorad kontroll (a.a.:142). Vidare 
bagatelliserade och förminskade närmare hälften av de intervjuade männen kvinnans skador, 
även om detta är en osäker siffra då de utsatta kvinnorna inte utfrågats i denna studie 
(a.a.:145). 78 % av männen uppgav att de brukat våld mot sin partner då att hon inte på ett 
tillfredsställande sätt kunnat utföra de åtaganden männen ansåg tillhöra hustrurollen 
(a.a.:147). Alla utom två av de 18 män som ingick i undersökningen uppgav vid 
intervjutillfället att de hade upphört helt med sitt våldsanvändande (a.a.:134). 

4.1.2. Analys 
I behandlingen av våldsbrukande män utgår Emerge från ett uttalat profeministiskt 
förhållningssätt och våldet ges en vid definition där flera olika typer av våld inkluderas 
(Adams 1988:191). Detta kan sägas överensstämma med det feministiska perspektivets sätt att 
beakta alla aspekter av våldet. Uppdelningar och kategoriseringar av våldet riskerar, enligt 
feministiska teorier, att förringa och underminera våldet samt kvinnors utsatthet (Marin och 
Russo 1999:18ff). Enligt feministiska teoretiker använder män våld för att upprätthålla makt 
och kontroll över kvinnor. Kvinnan ses som strukturellt underordnad mannen i det patriarkala 
samhälle som skapar och vidmakthåller sociala normer och könsroller (Hearn 1998:31f). 
Inom Emerge fokuseras behandlingen i stor utsträckning till att bryta de makt- och 
kontrollbeteenden som man menar är utmärkande för män som brukar våld mot kvinnor 
(Adams 1988:191). Det feministiska makt- och kontrolltänkandet kan även tydligt skönjas i 
Emerges bemötande av män som uppger att de förlorat kontrollen vid våldsincidenten (se 
Adams 1989:9). Att Emergemodellen vidare understryker vikten av att mannen tillskrivs 
ansvaret för våldet, skulle kunna härledas ur en feministisk syn på mäns makt och 
överordnade position gentemot kvinnor, i samhället såväl som i hemmets sfär (se Adams 
1989:9; Hearn 1998:31f).  
 
Utöver ett profeministiskt förhållningssätt använder Emerge även pedagogiska inslag i 
behandlingen av våldsamma män (Adams 1989:8). Detta tar sig exempelvis uttryck i att 
männen får lära sig, och undervisas i, konflikthantering samt ett respektfullt bemötande av 
kvinnor (Rosenbaum & Leisring 2001:68). Dessa behandlingsmetoder kan associeras till ett 
inlärningsteoretiskt synsätt på våld, där observation och imitation av andra; modellinlärning, 
ses som en viktig komponent i hur människors beteenden uppstår och utvecklas (se Jasinski 
2001:6). Emergebehandlingen inkluderar bland annat rollspel, som kan sägas vara en form av 
modellinlärning, där den våldsbrukande mannen får lära sig att på ett ickevåldsamt sätt 
hantera olika iscensatta situationer (se Adams 2003:169).  
 
Emergemodellen kan vidare anses innehålla vissa kognitiva komponenter i behandlingen, 
även om programmets utgångspunkter i huvudsak är profeministiska och pedagogiska. Ett 
kognitivt perspektiv på mäns våld mot kvinnor poängterar att våldsbrukande män ofta har 
felaktiga uppfattningar om sina partners beteenden och intentioner, samt att dessa 
tankeprocesser är av betydelse för männens användning av våld (Mahoney et al. 2001:157). I 
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Emerge inriktas en del av behandlingen på männens positiva och negativa ”self-talk” , vilket 
kan sägas vara exempel på sådana kognitiva feluppfattningar (Rosenbaum & Leisring 
2001:67). Negativt ”self-talk”  innebär bland annat destruktiva och skuldbeläggande tankar om 
partnern och uppstår ofta hos den våldsbrukande mannen i samband med våldsutövandet 
(Adams 2003:168). Emerge agerar även aktivt för att motverka de negativa tolkningar 
männen gör angående kvinnors handlande, vilket kan anses vara ytterligare ett exempel på 
kognitiva strategier som Emerge använder sig av (se Rosenbaum & Leisring 2001:68).  

4.2. Duluthmodellen, DAIP 
År 1980 grundades The Domestic Abuse Intervention Project (DAIP) i staden Duluth i 
Minnesota. Samma år hade ett brutalt kvinnomord ägt rum i denna stad, vilket bidrog till att 
fokus riktades mot mäns våld mot kvinnor och möjliga lösningar till denna problematik 
(Pence & Paymar 1993:9). Duluthprogrammet utgår, liksom den ovannämnda 
Emergemodellen, från ett profeministiskt förhållningssätt och personal från Emerge var även 
involverade i grundandet av Duluthmodellen (Rosenbaum & Leisring 2001:68). Vidare utgår 
behandlingen även i Duluthmodellen ifrån ett pedagogiskt synsätt där våld ses som ett av 
många sätt för män att kontrollera kvinnor (Bennett & Williams 2001:262). Mankowski et al. 
(2002:174) menar att Duluthmodellen kan sägas utgå från social inlärningsteori i 
behandlingen av våldsbrukande män. Utifrån ett sådant förhållningssätt bör man i 
behandlingen beakta modellinlärning som en användbar teknik för att lära männen 
konfliktlösning och ett ickevåldsamt beteende (ibid.). 
 
Grundarna till Duluthprogrammet har utvecklat en teoretisk referensram som beskriver 
beteendet hos män som brukar våld mot kvinnor i nära relationer. Utgångspunkten för denna 
teoretiska modell var ett antal intervjuer med våldsutsatta kvinnor som varit i kontakt med 
kvinnojouren i staden Duluth. Den så kallade makt- och kontrollcirkeln som blev det samlade 
teoretiska resultatet av dessa intervjuer, påvisar att våld inte är enskilda och isolerade 
skeenden utan snarare del i ett kontinuum. Cirkeln visar vidare att det finns andra sorters våld 
än det fysiska och sexuella, såsom isolering av kvinnan, ekonomiskt förtryck, tvång och hot, 
genom skräck och sårade känslor, genom att förminska, förneka och förebrå kvinnan, genom 
manlig dominans samt genom ett användande av barnen som ett sätt att utöva makt och 
kontroll över kvinnan (Pence & Paymar 1993:11f). Det huvudsakliga målet med 
Duluthmodellens behandling är att männen fullt ut skall ta ansvar för sina våldshandlingar 
(Mankowski et al. 2002:171). Ett annat huvudsyfte med behandlingsmodellen är att skydda de 
kvinnor som utsätts för männens våld (Dobash et al. 2000:49). Vidare är behandlingen 
uppbyggd på ett sådant vis att männen och andra som berörs av verksamheten inte skall 
skuldbelägga de våldsutsatta kvinnorna (Pence & Paymar 1993:16).  
 
Duluthmodellen eftersträvar att ta våldets hela sociala kontext i beaktande, genom att 
involvera det omgivande samhället i kampen mot våld, och har genom denna specifika 
utformning kommit att bli en global förebild för andra program som behandlar våldsbrukande 
män (Jacobson & Gottman 1998:231, se även Lindsey et al. 2005:119ff). Duluthmodellen 
inkluderar, förutom behandlingsprogrammet för män som använder våld, olika samhälleliga 
organ såsom polisväsendet, nämnden för villkorlig frigivning, åklagarmyndigheten, fängelser 
samt kvinnojouren i samhället (Pence & Paymar 1993:25). De flesta män som får behandling 
inom Duluthmodellen hänvisas till programmet via en domstolsorder där de beordras till 
behandling. Det finns även ett litet antal män som anmäler sig frivilligt till programmet 
(Pence & Paymar 1993:28ff). Behandlingen utgörs av 24 gruppmöten, där männen träffas en 
gång i veckan. Männen som går i behandling är tillåtna att frånvara vid sammanlagt fyra 
tillfällen; frånvaron måste dock tas igen (Pence & Paymar 1993:30). Vid inskrivningen på 
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Duluthprogrammet, vilken genomförs i grupper om 6-10 män, intervjuas männen beträffande 
bakgrund, våldsmönster samt benägenhet att begå mord eller självmord. Vidare diskuteras 
programmets teoretiska referensram, och en videofilm som berör ämnet våld mot kvinnor 
visas (Pence & Paymar 1993:30). Efter inskrivningsproceduren följer ett introduktionsmöte 
som inleds med att varje man presenterar sig själv och får berätta om anledningen till att han 
är där. Vidare beskrivs gruppreglerna, behandlingsmodellens åtta teman samt den kontrollbok 
och den handlingsplan som männen använder i behandlingen (a.a.:32). 
 
Inom Duluthmodellen har en kursplan utarbetats, vilken består av åtta teman som handlar om 
hur man på ett ickevåldsamt och respektfullt sätt förhåller sig till sin partner. Dessa åtta teman 
har gestaltats i vad man inom Duluthprogrammet kallar för jämställdhetscirkeln, och består av 
följande; ickehotfullt beteende, respekt, tillit och stöd, ärlighet och ansvarsskyldighet, 
ansvarsfyllt föräldraskap, delat ansvar, ekonomisk delaktighet samt förhandling och rättvisa. 
Tre veckor ägnas åt vart och ett av dessa teman där man varje vecka, på ett strukturerat sätt, 
belyser olika aspekter av respektive tema (a.a.:36ff). I arbetet med männen utifrån dessa åtta 
teman används tekniker såsom rollspel, videofilm och olika gruppövningar. Varje 
gruppsession inleds med en incheckning då männen får beskriva hur de skall uppnå 
förändring, vilket sedan antecknas i männens individuella handlingsplaner (a.a.:38f). Vidare 
använder man inom gruppbehandlingen ett särskilt kontrollformulär för att underlätta 
analysen av männens våldshandlingar, samt för att påverka männen att åstadkomma 
alternativa sätt att hantera konflikter i en parrelation. Kontrollformuläret ligger även till grund 
för genomgången av de rollspel och videofilmer som används i behandlingen (a.a.:41f). Andra 
metoder som brukas vid gruppträffarna är att männen får öva sig i att ta time-out vid en 
upptrappad konflikt samt att de får lära sig att erkänna kvinnors rädsla och ilska (a.a.:59ff). 
Varje grupp av män leds i regel av en kvinnlig och en manlig handledare, något som anses 
medföra flertalet fördelar för behandlingen; exempelvis tros detta bidra till att man ger mer 
mångfacetterade synpunkter till gruppen. Vidare visar man på så vis männen att kvinnor och 
män kan samarbeta och att det inte behöver innebära konflikter (a.a.:85f). Handledaren har en 
mycket betydelsefull roll inom Duluthprogrammet, genom att hon eller han samverkar med de 
andra aktörerna i modellen; exempelvis mannens övervakare, polisen och domstolen (a.a.:68). 
Det är även handledaren som har till uppgift att skapa de förutsättningar som krävs för att 
männen skall förändras (a.a.:86). 
 
De kvinnor som ingår i nära relationer med män som behandlas i Duluthprogrammet 
kontaktas av personalen för att de skall få ge sin version av de våldshandlingar de utsatts för, 
samt för att informera kvinnorna om vilka stödmöjligheter som finns i samhället. Vidare 
inbjuds kvinnorna till ett introduktionsmöte och erbjuds även att träffa en stödgrupp. Är det 
inte möjligt för personalen att nå kvinnan via telefon kontaktas hon istället via brev (a.a.:33). 
Behandlingen av våldsamma män är endast en komponent av Duluthmodellens verksamhet, 
även om förändringen av mäns attityder och beteenden gentemot kvinnor utgör ett delmål i 
Duluthprogrammets samhällsomfattande organisation (http://www.duluth-model.org 2005). 
Pence och McMahon (1997) betonar att modellens primära ändamål är att ge kvinnor skydd; 
behandlingen av våldsamma män kommer i andra hand (a.a.:19). 

4.2.1. Utvärdering av Duluthmodellen, DAIP 
Babcock et al. (2004) har genomfört en metaanalytisk studie av 22 experimentella och 
kvasiexperimentella  utvärderingar av behandlingsmodeller för män som brukar våld mot 
kvinnor i nära relationer. I denna undersökning gjordes jämförelser mellan Duluthmodellen 
och program med kognitiv-beteendeinriktning (KBT-program). Studiens resultat antyder att 
ingen anmärkningsvärd skillnad beträffande de två behandlingsmetodernas effekt kunde 
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påvisas. Båda modellerna visade sig ge liten verkan beträffande återfall till våldsbeteende, 
bortsett från den eventuella effekt som polisingripanden ger (Babcock et al. 2004:1023). 
Bowen och Gilchrist (2004) kritiserar ovannämnda studie och menar att det inte är tillräckligt 
att använda sig av återfallsfrekvenser som ett mått på behandlingens effektivitet (a.a.:217), då 
de menar att denna slags utvärdering inte förmår förklara hur behandlingsmodellen ifråga 
åstadkommer förändring hos männen. Författarna förespråkar istället ett holistiskt 
angreppssätt vad gäller utvärdering av behandlingsmodeller för våldsbrukande män (a.a.:228). 
Vidare framhåller de att det faktum att ingen betydande skillnad mellan de båda 
behandlingsmodellerna kunde påvisas i denna undersökning kan bero på att de innehåller en 
hög grad av eklekticism (a.a.:217). Ytterligare en studie, där majoriteten av de deltagande 
männen gick i behandling inspirerad av Duluthkonceptet, har genomförts av Babcock och 
Steiner (1999). I denna utvärderande studie ingick 387 våldsbrukande män som följdes under 
en tvåårsperiod (a.a.:46). Resultaten av studien visar att en fullföljd behandling förknippas 
med reducerade antal polisingripanden till följd av mannens våldsbeteende. De män som inte 
slutfört behandlingen var mer sannolika att begå nya våldshandlingar (a.a.:55).    
 
Pence (1989) redogör för hur man inom Duluthprogrammet själva har genomfört 
utvärderingar av modellen. Bland annat har ett frågeformulär utvecklats, vilket givits til l 
våldsbrukande män som gått i behandling hos Duluth samt till deras partners. Frågeformuläret 
är utformat för att mäta förändring i männens kontrollerande och våldsamma beteende. 
Resultaten visar att männens våldsproblematik signifikant reducerades under genomgången 
Duluthbehandling; detta gällde i synnerhet de första tre månaderna av interventionen. I en 
ettårsuppföljning av utvärderingen rapporterade 70 % av de kvinnor som levde i nära 
relationer med männen i Duluthbehandling, att de inte utsatts för fysiskt våld av sin partner 
under denna tid. Däremot hade 60 % av dessa kvinnor upplevt psykiskt våld inom samma 
tidsram. Pence menar att det dock fanns begränsningar vad gäller dessa utvärderingsresultat; 
exempelvis ingick ingen kontrollgrupp i studien. Vidare förelåg svårigheter beträffande att 
komma i kontakt med respondenterna vid uppföljningen (a.a.:48). Stuart (2005) kritiserar 
Duluthmodellens bristfälliga empiriska granskning. Han hävdar att utvärderingar med 
metodologiska begränsningar tenderar att refereras i nästkommande studier, vilket gör att 
Duluthinspirerade behandlingsmodeller inte utvecklas, utan istället förblir svagt underbyggda 
(a.a.:254).  
 
Feder och Forde (2003) har utvärderat behandlingsmodeller som baserar sin verksamhet på 
Duluthprogrammet, genom att jämföra män som genomgick Duluthinspirerad behandling med 
en kontrollgrupp som inte erhöll någon behandling. Resultatet av studien påvisar inga 
skillnader beträffande attityder gentemot kvinnor och våld hos männen i experimentgruppen 
respektive kontrollgruppen. Inte heller konstaterades några skillnader i återfallsfrekvens 
mellan de båda grupperna i studien (a.a.:15ff). I en annan utvärdering av Davis et al. (2003) 
ingick en kontrollgrupp och två experimentgrupper, där den ena experimentgruppen gick i 
behandling 26 veckor med sessioner som varade i 1,5 timmar. Den andra experimentgruppen 
behandlades i 2,5 timmar åt gången i åtta veckor. Båda modellerna utgick från 
Duluthprogrammets verksamhet (a.a.:15). Resultatet av studien visar att endast 26-
veckorsgruppen uppvisade signifikant färre återfall till våldsbeteende som resulterade i 
polisingripanden, än vad de män som ingick i kontrollgruppen gjorde. Studien fann inga 
skillnader mellan de två experimentgrupperna och kontrollgruppen beträffande förändring av 
våldsattityder (Davis et al. 2003:18ff). De två ovannämnda studierna har kritiserats av 
representanter för Duluthprogrammet, som menar att dessa studier reducerar Duluthmodellens 
verksamhet till att enbart handla om behandling av våldsamma män. Man menar att dessa 
utvärderingar inte förmår att inkludera hela Duluthkonceptet i sina studier. Vidare kritiseras 



 28 

författarna till de båda utvärderingarna för att de refererar till Duluthprogrammet som varande 
en modell utan KBT-inriktning. Företrädarna för Duluthmodellen framhåller att programmet 
är en profeministisk verksamhet som använder sig av KBT-relaterade tekniker. Även 
metodförfarandet och studiernas validitet ifrågasätts av representanterna för 
Duluthprogrammets verksamhet (http://www.duluth-model.org 2005).  

4.2.2. Analys 
Feministiska teorier framhåller mäns våld mot kvinnor som ett sätt för män att skapa och 
upprätthålla sin strukturella makt över kvinnor. Våldet blir på så vis en metod som män kan 
använda för att kontrollera kvinnor och försvaga deras motstånd (Hearn 1998:31f). 
Duluthmodellen är profeministisk i sin utgångspunkt och fokuserar i stor utsträckning på makt 
och kontroll som viktiga begrepp för att förklara mäns våld mot kvinnor (Pence & Paymar 
1993:11f). Makt-  och kontrollcirkeln är ett centralt koncept i Duluthbehandlingen och 
används för att påvisa att våld existerar i ett kontinuum och således inte bör ses som enskilda 
incidenter (ibid.). Eliasson (2003:37) menar att våldet måste ses som en del i ett sammanhang 
för att kunna tillskrivas mening och innebörd, vilket väl överensstämmer med 
Duluthmodellens teoretiska grundsyn och det koncept som skapats inom programmet. 
Duluthmodellen, liksom Emerge, utgår från en vid definition av våld i arbetet med 
våldsbrukande män; i våldsbegreppet inkluderas, förutom fysiskt och sexuellt våld, även 
exempelvis ekonomiskt förtryck, isolering av kvinnan samt tvång och hot (Pence & Paymar 
1993:11f). Detta är förenligt med den syn på våldet som en komplex och mångfacetterad 
företeelse som feministiska teoretiker förespråkar (Marino & Russo 1999:21ff). 
Duluthmodellen har för avsikt att verka på en samhällelig basis och förespråkar samarbete 
mellan olika instanser för att hantera våldets alla aspekter (Jacobson & Gottman 1998:231). 
Då feministiska forskare ser förekomsten av våld som ett strukturellt problem, grundat i de 
patriarkala normer och föreställningar som finns i samhället (se Hearn 1998:31f), kan 
Duluthmodellens samhälleliga angreppssätt utgöra ett försök att möjliggöra en omsättning av 
denna aspekt av den  feministiska teorin i praktiken. Något som ytterligare kan anses belysa 
Duluthprogrammets feministiska utgångspunkt är att kvinnors säkerhet och skydd är av 
högsta prioritet samt att kontakt med de utsatta kvinnorna är en väsentlig del i verksamheten 
(se Pence & McMahon 1997:19). 
 
Duluthmodellen har även en pedagogisk utgångspunkt i behandlingen av våldsbrukande män, 
vilket kan sägas yttra sig i olika metoder såsom rollspel och videofilm samt modellinlärning 
som ett redskap för undervisning i konfliktlösning (se Mankowski et al. 2002:174; Pence & 
Paymar 1993:38). Inlärningsteoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor framhåller att 
modellinlärning är en viktig del i hur våldet uppstår och upprätthålles (Jasinski 2001:6). 
Duluthbehandlingen kan sägas använda sig av modellinlärning, bland annat då en kvinnlig 
och en manlig gruppledare tillsammans handhar gruppträffarna, vilket avser visa männen att 
män och kvinnor kan samarbeta på ett konstruktivt sätt (Pence & Paymar 1993:85f). 
 
Flera forskare har debatterat och diskuterat huruvida Duluthmodellen inkluderar ett KBT- 
relaterat synsätt i sin behandling. Bowen och Gilchrist (2004:221) menar exempelvis att 
Duluthmodellen, som har en profeministisk utgångspunkt, inkluderar flera behavioristiska 
tekniker för att utmana och förändra patriarkala attityder hos de våldsbrukande männen. 
Mankowski, Haaken och Silvergleid (2002) framhåller att Duluthmodellen har inslag av 
kognitiv beteendeterapi, då en förändring av männens beteende är ett av målen med 
behandlingen. Vidare menar författarna att KBT-relaterade tekniker såsom kognitiv 
omstrukturering samt övervakning av det egna beteendet används i Duluthbehandlingen 
(a.a.:173). Även företrädare för Duluthmodellen tillskriver programmet en KBT-relaterad 
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inriktning (www.duluth-model.org, 2005). Det finns dock jämförande studier som antyder att 
det föreligger en skillnad mellan Duluthkonceptet och KBT-modeller, varför en korrekt 
bedömning är svår att göra (se exempelvis Babcock et al. 2004).  

4.3. Change 
Change, som grundades officiellt 1989 i den skotska staden Stirling, har influerats av 
Duluthmodellens koncept i utvecklandet av en av de första brittiska behandlingsmodellerna 
för män som brukar våld mot kvinnor i nära relationer (Gadd 2004:176, Dobash et al. 
2000:50). Changeprogrammet är en oberoende frivilligorganisation som arbetar på en 
samhällelig nivå med samarbete mellan olika instanser. Vid grundandet av modellen fanns 
inte samma utgångspunkt som i Duluth, där flera olika myndigheter i initialskedet 
inkluderades i projektet. Change kom dock senare att utvecklas i denna riktning 
(http://www.changeweb.org.uk/change_mens_programme.htm 2005, se även Jämställdhets-
enheten vid näringsdepartementet 2001:16). Målsättningen med Change kan delas in i fyra 
delmål; att utveckla en självmedvetenhet hos männen, att förmå männen att skapa nya 
färdigheter, att utmana männens attityder beträffande våld samt att ha uppsikt över förändring 
och framsteg hos männen (Dobash et al. 2000:55). Programmet utgår från en profeministisk 
och pedagogisk grundsyn i behandlingen, men använder sig även av KBT-relaterade tekniker 
vad gäller att åstadkomma personlig förändring hos männen (a.a.:50). Inom Change betraktas 
mäns våld mot kvinnor som ett inlärt beteende, vilket underbyggs av de patriarkala attityder 
som existerar i samhället. Enligt Changes filosofi lär sig de våldsamma männen sitt beteende 
både utifrån patriarkala normer, socialisation samt genom personliga erfarenheter (Wilson 
1996:33). Vidare betraktas våldet som ett avsiktligt beteende, och inte som en irrationell 
handling som sker bortom utövarens kontroll. Med denna utgångspunkt, menar man inom 
Change, kan männen hållas ansvariga för sitt våldsanvändande. Det fundamentala i 
behandlingen är att själva våldet fokuseras, så att det inte riskerar att förminskas eller 
ignoreras. Männens tidigare våldshandlingar tillskrivs avsevärd betydelse i 
förändringsprocessen, så att de attityder som förknippas med våldet belyses. På så vis tillåts 
inte männen att glömma sitt våldsbeteende, men de stämplas inte heller av dessa handlingar, 
då man inom Change betraktar männen som aktiva subjekt, kapabla till inlärning och 
förändring (Dobash et al. 2000:51f).  
 
Det är väsentligt att männen, i förändringsprocessen, erkänner sina gärningar och att de är 
beredda att sona dem. I inledningsskedet är skuld- och skamkänslor hos mannen i 
Changebehandling eftersträvansvärt, då dessa känslor tros kunna leda till förändring. Man 
försöker förmå mannen att ta ansvar för sina handlingar, genom att få honom att inse hur hans 
våldsbeteende har påverkat människor i hans omgivning. Vidare är det väsentligt att ge 
mannen förhoppningar om framtiden, där hans nya inlärda handlingsstrategier kan komma att 
användas (a.a.:52). För att erhålla en plats i Changeprogrammet krävs att männen hänvisas till 
behandlingen via en domstolsorder (Baker 1991:36). Innan mannen beviljas tillträde til l 
Change får han och hans partner även genomgå en intervju, där mannens lämplighet för 
behandlingen avgörs. Mannen och hans partner får varsin broschyr med information om 
programmet, där det även betonas att mannen själv är ansvarig för våldet och att han skall 
arbeta för att uppnå en förändring i sitt beteende. I denna folder understryks även att det inte 
är Changes uppgift att arbeta för en återförening av mannen och kvinnan, utan att våldet är det 
som står i fokus för programmet. Vidare uppmanas kvinnan att söka sig till samhälleliga 
instanser, såsom kvinnohus och polis, för att erhålla säkerhet och skydd (Dobash et al. 
2000:53f). Kvinnans behov av skydd ses som en förutsättning för att ge mannen tillträdelse 
till behandlingen. Change har dock inte de resurser som krävs för att på egen hand garantera 
kvinnan säkerhet, utan man samarbetar av denna anledning med ovannämnda myndigheter 
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(Wilson 1996:35). För att en man skall bedömas som adekvat för Changeprogrammet måste 
han erkänna sitt bruk av våld, samt vara villig att delta i behandlingen. Vidare krävs att 
mannen, med vittnen närvarande, skriver under ett kontrakt där han klargör att han är beredd 
att medverka i behandlingen. Män med alkoholrelaterad problematik hänvisas till andra 
behandlingsinstanser innan de mottas på Change (Dobash et al. 2000:53).  
 
Männen i Changeprogrammet skall närvara vid 16 till 22 sessioner för att fullfölja det 
strukturerade schema som ligger till grund för behandlingen. Om männen bryter mot 
programmets föreskrifter, som sammanfattas i det kontrakt de inledningsvis skriver under, 
rapporteras detta till ansvarig socialarbetare. Huvudansvaret för eventuella påföljder ligger 
dock hos den aktuella domstolen (Wilson 1996:35). Behandlingen i Change utförs i grupper, 
som leds av en man och en kvinna, och man träffas en gång i veckan (Dobash et al. 2000:50). 
På gruppträffarna fokuseras alla former av kontrollerande och våldsamt beteende samt hur 
man uppnår personlig förändring beträffande dessa aspekter. Bland annat får männen berätta 
om en våldshändelse och därefter analysera denna med utgångspunkt i de tankar och 
beteenden de förknippar med händelsen. Vidare används tekniker som videofilmer, rollspel, 
feedbackövningar, olika kognitiva metoder samt kontrollformulär, där männen får övervaka 
och bedöma sitt eget beteende (a.a.:55ff). På gruppträffarna behandlas ämnen såsom 
definitioner av och orsaker till våld, ”self-talk” , ansvar för personlig förändring, 
kommunikationsfärdigheter samt för- och nackdelar med våldsamt beteende. Man använder 
sig även inom Changeprogrammet av makt- och kontrollcirkeln samt jämställdhetscirkeln, 
vilka utvecklades inom Duluthmodellen (a.a.:57).  

4.3.1. Utvärdering av Change 
Dobash och Dobash (2000) har utvärderat Change och ett annat skotskt behandlingsprogram 
för våldsamma män; The Lothian Domestic Violence Probation Project (LDVPP). Studien 
utfördes genom att en jämförelse gjordes mellan en experimentgrupp, där män från Change 
och LDVPP ingick, och en kontrollgrupp, med män som blivit dömda till andra påföljder 
såsom fängelse och böter (a.a.:259). Vid ett första tillfälle genomfördes djupintervjuer med 
männen och deras partners. Vid två tidpunkter efter detta; tre och tolv månader efter den 
inledande intervjun, erhöll de frågeformulär via post (Dobash et al. 1999:212). 
Djupintervjuerna fokuserades på bland annat mannens och kvinnans bakgrunder, olika typer 
av våld samt aggressiva och kontrollerande beteenden. Intentionen var att bedöma våldets 
förekomst och karaktär vid djupintervjun för att göra en jämförelse med resultaten från 
frågeformulären. Vid samtliga tre tillfällen för datainsamling användes ”The Violence 
Assessment Index (VAI)”  och ”The Injury Assessment Index (IAI)”  för att mäta graden och 
förekomsten av olika slags våld i förhållandet. När djupintervjun genomfördes användes även 
öppna frågor om våldets natur. Sammantaget ingick 122 män och 134 kvinnor i studien, varav 
51 män samt 47 kvinnor hörde till experimentgruppen och 71 män samt 87 kvinnor ingick i 
kontrollgruppen (a.a.:214ff).  
 
Resultatet av utvärderingen påvisade att under en tolvmånaders uppföljningsperiod hade 7 % 
av männen i experimentgruppen och 10 % av männen i kontrollgruppen  blivit anhållna för att 
ha brukat våld mot sin partner. Vidare framgick det av frågeformulären att de män som deltog 
i behandlingsprogrammen i större utsträckning än männen i kontrollgruppen lyckades 
reducera sitt våldsamma beteende. 30 % av de kvinnor som ingick i experimentgruppen 
uppgav vid tremånadersuppföljningen att de utsatts för våld av sin partner, medan 62 % av 
kvinnorna i kontrollgruppen angav detsamma (Dobash et al. 1999:226). Utvärderingen visar 
att de män som deltog i Change och LDVPP i högre grad än männen som dömdes till andra 
påföljder lyckades upprätthålla ett ickevåldsamt beteende. Vid en ettårsuppföljning var det 30 
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% av männen i kontrollgruppen som, enligt deras partners, inte brukat våld, medan 66 % av 
männen som erhållit behandling i Change och LDVPP, inte återgått till ett våldsbeteende 
(a.a.:226f). Dobash och Dobash (2004) menar att resultatet av studien antyder att rättsliga 
interventioner såsom fängelse och böter, tycks ha en kortsiktig verkan beträffande reduktion 
av mäns våldsbruk mot sina partners. Dock uppges behandlingsprogram, såsom Change och 
LDVPP, ha större effekt än övriga ingripanden, vad gäller en minskning av männens 
våldsbeteende (a.a.:80). Gadd (2004) redogör för kritik som riktats mot Dobash och Dobash 
studie. Ett exempel på de invändningar som framförts är att antalet deltagare i utvärderingen 
var för få för att tillförlitliga och långtgående slutsatser ska kunna dras utifrån dess resultat. 
Gadd menar vidare att en svaghet med studien är att Dobash och Dobash inte observerat 
behandlingsprocesserna och följaktligen inte kan uttala sig om varför programmen var 
effektiva (a.a.:177).      

4.3.2. Analys 
Change har influerats av Duluth och påminner mycket om denna modell i sin utformning. 
Change verkar, likt Duluthprogrammet, på en samhällelig nivå och förespråkar samarbete 
mellan olika instanser i behandlingen av våldsbrukande män. Change har vidare en 
profeministisk och pedagogisk grundsyn i verksamheten (Dobash et al. 2000:50; 
http://www.changeweb.org.uk/change_mens_programme.htm 2005). Enligt feministisk teori 
kan mäns enskilda våldsgärningar inom hemmet förstås utifrån den samhälleliga kontext som 
utgörs av patriarkala värderingar och normer, där kvinnan på ett strukturellt plan är 
underordnad mannen (Hearn 1998:31f). Dessa teoretiska resonemang går att se i Changes 
profeministiska och samhälleliga ansats. Utmärkande för den feministiska teorin är även det 
makt- och kontrollperspektiv som används för att förklara mäns våld mot kvinnor (ibid.). 
Change kan sägas utgå från detta synsätt då behandlingen fokuserar på våldet som en av 
mannen avsiktlig och kontrollerad handling för vilken han skall tillskrivas fullt ansvar 
(Dobash et al. 2000:51f). Change poängterar ytterligare våldsbrukande mäns ansvar genom att 
männen inte tillåts inleda behandling om de inte erkänt de våldshandlingar de har begått 
(a.a.:53). 
 
Change betraktar mäns våld mot kvinnor som ett inlärt beteende, vilket upprätthålls av 
patriarkala strukturer och attityder (Wilson 1996:33). Utöver Changes feministiska grundsyn 
går det därmed att urskilja ett inlärningsteoretiskt perspektiv i modellens ansats. Betraktas 
våldet som ett inlärt beteende innebär det att våldsbrukande män anses ha lärt sig dessa 
handlingar genom observation och imitation av andra (Jasinski 2001:6). Enligt Change är de 
våldsbrukande männen aktiva subjekt som är förmögna till inlärning och förändring (Dobash 
et al. 2000:51f). I behandlingen används således ett antal tekniker i inlärningssyfte; 
exempelvis rollspel, videofilmer samt olika feedbackövningar (a.a.55ff). Utöver de 
ovannämnda teoretiska utgångspunkterna har Change en uttalad KBT-inriktning i 
behandlingen, som syftar till att åstadkomma personlig förändring hos männen (a.a.:50). 
Männen får exempelvis till uppgift att övervaka sitt eget beteende genom ett kontrollformulär. 
 
En kognitiv ansats brukas i programmet, bland annat då männen på gruppträffarna uppmanas 
att berätta om tankar och känslor som de förknippar med en upplevt våldshändelse, samt 
genom att ”self-talk”  diskuteras vid sessionerna (Dobash et al. 2000:55ff). Att på detta vis 
använda metoder med en kognitiv utgångspunkt skulle kunna bidra till att motverka de 
felaktiga uppfattningar som våldsbrukande män ofta har om sina kvinnliga partners (se 
Mahoney et al. 2001:157). Råkil (2002:108ff) redogör för olika kognitiva strategier som 
våldsamma män använder sig av för att avsäga sig ansvaret för våldet samt för att 
skuldbelägga kvinnan. Detta kan anses överensstämma med Changes betoning av det 
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väsentliga i att mannen tillskrivs ansvar för sitt våldsbruk, samt att han erkänner att han utfört 
våldshandlingarna (se Dobash et al. 2000:51ff).  

4.4. Resultat av ytterligare utvärderingar 
Gondolf har i en omfattande longitudinell studie undersökt effekten av ett fåtal väletablerade 
behandlingsprogram för män som brukar våld mot kvinnor i nära relationer (Gondolf 
2002:204). De behandlingsprogram som ingick i Gondolfs studie nämns inte explicit vid 
namn, men fanns i Pittsburgh, Houston, Dallas och Denver, och baserade sin verksamhet på 
KBT-relaterade tekniker samt feministiska perspektiv. Sammanlagt ingick 840 män och deras 
partners i studien; antalet deltagande par i studien hade dock reducerats till 618 vid de 
uppföljningar som gjordes med tre månaders intervall under fyra års tid (Gondolf 1999:1279, 
2004:616). Resultaten av denna utvärdering visar att en tredjedel av männen i studien under 
15 månader efter påbörjad behandling återfallit till våldsamt beteende mot sina partners. Fyra 
år efter interventionen hade hälften av männen återgått till att bruka våld i sina förhållanden. 
Vidare påvisar Gondolfs studie att de män som fullföljde programmet, alternativt stannade 
kvar i behandlingen i mer än två månader, uppvisade mindre benägenhet att återfalla til l 
våldsamt beteende, än de män som avslutade behandlingen innan två månader förflutit 
(Gondolf 2002:201). Gondolf undersökte även de deltagande männens mentala hälsa för att 
utreda huruvida de karaktäriserades av specifika personlighetsdrag. Det framkom att det var 
relativt vanligt att dessa män utmärktes av narcissistiska, antisociala, passiv-aggressiva eller 
depressiva personlighetsmönster (Gondolf 1999:1286). För vidare information angående 
Gondolfs studie, se exempelvis Gondolf (2000) samt Gondolf och Deemer (2004).  
 
Snow Jones et al. (2004) har genomfört en studie där effekten av olika behandlingsprogram 
för män som brukar våld mot kvinnor utvärderas. I utvärderingen ingick 633 våldsbrukande 
män från tre behandlingsprogram i olika städer, samt deras partners. Resultaten av studien 
antyder, utifrån en 15-månaders uppföljning, att behandlingen hade en måttlig positiv effekt 
på återfallsfrekvensen hos de våldsbrukande männen. Om männen fullföljde 
behandlingsprogrammet ifråga minskade sannolikheten att de skulle återfalla til l 
våldsbeteende med 33 % (a.a.:1002ff). Wolfus och Bierman (1996) har utvärderat 
behandlingsprogrammet Relating Without Violence (RWV) som dels inriktas på att lära de 
våldsbrukande männen konflikthantering, men som även inkluderar bearbetning av 
traumatiska erfarenheter som männen antas ha upplevt i barndomen (a.a.:319). Behandlingen i 
RWV består både av gruppsessioner och individualterapi och pågår under 12 veckors tid. 
Sammanlagt ingick 121 män i studien, varav 57 var våldsbrukande män som erhöll 
behandling från RWV, 30 våldsutövande män som inte behandlades i RWV samt 30 män utan 
våldsproblematik (a.a.:322). För att mäta männens eventuella förändring av beteende, 
självuppfattning samt personlighetsegenskaper användes tre olika mätinstrument; ”The 
Conflict Tactics Scale” , ”The Tennessee Self Concept Scale”  samt ”The Personality Research 
Form”. Mätningar genomfördes vid två tillfällen; i initialskedet av behandlingen och vid dess 
avslut, då männen i studien erhöll frågeformulär för självskattning (a.a.:323f). Resultaten av 
dessa självskattningsformulär visar att RWV-behandlingen i viss utsträckning tycktes 
förändra de våldsbrukande männens sätt att hantera våld och konflikter samt de 
personlighetsmönster som förknippas med aggressiva beteenden (a.a.:330). Då ingen 
uppföljning av utvärderingsresultaten har gjorts, kan studien kritiseras för att inte kunna ge 
varaktiga och säkerställda slutsatser om behandlingen effektivitet (Wolfus och Bierman 
1996:331). 
 
Scott (2004) har undersökt steg i förändringsprocessen – ”stages of change” – hos 
våldsbrukande män under behandling, i relation till avhopp från det aktuella 
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behandlingsprogrammet. I studien ingick 308 män som erhöll profeministisk gruppbehandling 
under 17 veckor i ett behandlingsprogram för våldsbrukande män i Ontario, Kanada. Av 
denna utvärdering framgår att 38,6 % av männen fullföljde behandlingen medan de resterande 
deltagarna avslutade programmet i förtid (Scott 2004:41). Både de våldsbrukande männen och 
deras behandlare fick i början av behandlingen uppskatta var i förändringsprocessen männen 
befann sig, för att på så vis kunna förutse vilka män som var mest sannolika att fullfölja 
behandlingen (a.a.:39). Det antyds i studien att mäns avhopp från behandling går att förutse, 
med hjälp av behandlarnas uppskattning av var i förändringsprocessen männen befann sig vid 
behandlingens initialskede. De män som var särskilt benägna till avhopp var de som, av 
behandlarna, uppskattades befinna sig i ett stadium där de erkände sitt forna våldsbruk men 
samtidigt hävdade att detta beteende aldrig skulle upprepas (a.a.:43). Se även Levesque et al. 
(2000) samt Eckhardt et al. (2004) för vidare studier beträffande ”stages of change” och 
våldsbrukande mäns förändringsprocess. 
 
Lee et al. (2003) har utvärderat ett lösningsfokuserat gruppbehandlingsprogram för 
våldsbrukare som inkluderar åtta gruppsessioner under tre månader (a.a.:16). I studien ingick 
90 programdeltagare som använt våld mot sin partner, varav 85,6 % män och 14,4 % kvinnor. 
Deltagarna i studien undersöktes utifrån DSM-IV för att utreda deras mentala hälsa. Det 
visade sig att merparten av respondenterna inte kunde diagnosticeras med någon av de 
störningar som ingår i detta klassificeringssystem; dock kunde 20 % av deltagarna bedömas 
tillhöra kategorin antisocial personlighetsstörning. Vidare uppmättes bakgrundsfaktorer hos 
deltagarna, vilket visade att 44,3 % upplevt övergrepp som barn och att 61,4 % haft 
missbruksrelaterade problem (a.a.:186ff). Mätningar genomfördes vid tre tillfällen; före 
behandlingen, vid behandlingens slutskede samt vid en uppföljning sex månader senare. 
Respondenterna fick bland annat göra uppskattningar utifrån ”The Index of Self-Esteem”  
(ISE); ett mätinstrument som används för att bedöma självuppfattning och självförtroende. 
Dessutom intervjuades programdeltagarnas partners beträffande respondenternas beteenden. 
Vidare inhämtades information från rättsliga instanser samt polisväsendet beträffande 
deltagarnas eventuella återfall till våldsbrott (a.a.:189ff). Resultatet av studien visar att 16,7 % 
av respondenterna återföll till våldsbruk inom sex månader, vilket baserades på uppgifter som 
inhämtats från officiella instanser. 92,8 % av deltagarna fullföljde behandlingsprogrammet 
och bruk av fysiskt och psykiskt våld hade minskat enligt uppskattningar gjorda av 
deltagarnas partners. Vidare hade respondenternas självförtroende ökat efter genomförd 
behandling (a.a.:216f). Lee et al. kritiserar själva sin studie då de menar att alltför få 
respondenter inkluderats samt att ingen kontrollgrupp har använts. Vidare var bortfallet stort 
vid uppföljningstillfället (a.a.:215).  
  
Gregory och Erez (2002) har genomfört en utvärdering som utgår från våldsutsatta kvinnors 
perspektiv. Genom djupintervjuer med 33 kvinnliga partners till våldsbrukande män i 
behandling i Ohio, undersöktes behandlingsprogrammens inverkan på männens beteende 
(a.a.:206). Vid intervjuerna användes öppna och slutna frågor vilka bland annat berörde 
konflikter i förhållandet som resulterat i våld från mannens sida samt typiska våldsincidenter. 
Kvinnorna uppmanades att berätta om hemsituationen och mannens beteende före, under och 
efter behandlingsinterventionen (a.a.:211). 78 % av kvinnorna i studien uppgav att deras 
partner fullföljt behandlingen och 81 % menade att de upplevt en minskning av mannens 
våldsbruk under den tid som han deltog i behandling (Gregory & Erez 2002.:212ff). Över en 
tredjedel av kvinnorna upplevde emellertid att mannen, trots genomförd behandling, hade 
svårigheter beträffande kontroll av sina aggressioner. Uppskattningsvis hälften av de 
intervjuade kvinnorna uppgav att mannens bruk av fysiskt våld helt upphört efter 
behandlingen, medan 16 % framhöll att det verbala våldet totalt eliminerats (a.a.:215). En 
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femtedel av kvinnorna vittnade om negativa konsekvenser av männens behandling; 
exempelvis menade de att männens aggression tilltagit i styrka under behandlingen. Några av 
kvinnorna berättade vidare att behandlingen försett männen med nya manipulativa 
handlingsstrategier (Gregory & Erez 2002:220). 70 % av de intervjuade kvinnorna ansåg att 
förhållandet till maken förbättrats, i de fall då mannen fullföljt programmet (a.a.:221).  
 
Gondolf (1997) har genomfört en sammanställning av forskning som utvärderat 
behandlingsprogram för män som brukar våld mot kvinnor i nära relationer. Denna 
forskningsöversikt visar att det inte finns några tydliga empiriska belägg för att en 
behandlingsmodell är mer effektiv än någon annan. Gondolf framför argument som förklarar 
detta med att få kliniska prövningar av programmen har utförts. Även det faktum att många 
behandlingsprogram till utformningen liknar varandra kan bidra till att utvärderingar av olika 
program ger samma resultat (a.a.:88). Gondolf anser att de dominerande profeministiska och 
KBT-relaterade behandlingsmodellerna bör utvärderas i större utsträckning för att utröna om 
dessa modeller är effektiva, innan satsningar på program med andra utgångspunkter bör göras. 
(a.a.:89). 

4.5. Sammanfattande analys 
De tre behandlingsmodeller som redovisats och analyserats; Emerge, Duluthmodellen samt 
Change, utgår samtliga från ett profeministiskt perspektiv i behandlingen (se Adams 1989:8; 
Rosenbaum & Leisring 2001:68; Dobash et al. 2000:55). Alla dessa modeller förespråkar 
även en makt- och kontrollaspekt vad gäller möjliga förklaringar till mäns våld mot kvinnor, 
vilket kan härledas ur den feministiska teorin (se Hearn 1998:31f). Följaktligen utgår dessa 
behandlingsprogram från en strukturell ansats i sina teoretiska förklaringsmodeller till våldets 
uppkomst och existens. Det går dock att hävda att det enbart är Duluthmodellen, och i viss 
mån Change, som omsätter denna teoretiska utgångspunkt i den praktiska verksamheten, då 
dessa modeller utför ett behandlingsarbete på en samhällelig nivå med samarbete mellan olika 
instanser (se Dobash et al. 2000:51; Pence & Paymar 1993:9). Något som ytterligare skiljer 
Emergeprogrammet från de båda andra modellerna är i vilken omfattning kontakt hålls med 
de våldsbrukande männens partners. Framförallt Duluth, men även Change i viss 
utsträckning, har ett utvecklat system för kontakt med de utsatta kvinnorna (se Pence & 
Paymar 1993:33; Dobash et al. 2000:53f). Duluthmodellen har som främsta mål att erbjuda de 
våldsutsatta kvinnorna skydd och säkerhet och behandlingen av våldsamma män betraktas 
som ett sekundärt åliggande (Pence & McMahon 1997:19).  
 
De tre modeller som är föremålet för föreliggande studie använder sig alla av gruppsessioner 
med pedagogiska inslag i behandlingen av våldsbrukande män (se Adams 1989:8; Bennett & 
Williams 2001:262; Dobash et al. 2000:50). Användandet av ett pedagogiskt synsätt skulle 
kunna kopplas till ett socialpsykologiskt och inlärningsteoretiskt perspektiv, där mäns 
våldshandlingar kan betraktas som resultatet av observation och imitation av människor i den 
sociala omgivningen (Jasinski 2001:6). Det pedagogiska förhållningssättet tar sig uttryck i de 
olika behandlingsmetoder som används i de tre programmen. I Emerge undervisas männen 
exempelvis i konflikthantering samt i att behandla kvinnor på ett mer respektfullt sätt 
(Rosenbaum & Leisring 2001:68). Inom Duluthmodellen avser man att lära de våldsbrukande 
männen att kvinnor och män kan samarbeta utan konflikter, genom användandet av både 
manlig och kvinnlig personal i gruppbehandlingen (Pence & Paymar 1993:85f). Samtliga 
modeller använder även rollspel för att lära männen konstruktiva och ickevåldsamma 
handlingsstrategier (Adams 2003:169; Pence & Paymar 1993:38; Dobash et al. 2000:55). 
 



 35 

Då det framkommit att Emerge, Duluth och Change alla använder gruppterapeutisk 
behandling i sin verksamhet tycks det individualpsykologiska perspektivet inte tillskrivas 
någon framträdande position i dessa behandlingsmodeller. Dock har vissa KBT-relaterade 
inslag kunnat skönjas i samtliga tre behandlingsmodeller. Inom Change är detta ett tämligen 
klart uttalat förhållningssätt i behandlingen; även Duluthmodellen och Emergeprogrammet 
kan dock sägas använda sig av tekniker som kan härledas till kognitiv beteendeterapi, trots att 
detta inte är programmens huvudsakliga teoretiska inriktning (se Dobash et al. 2000:50; 
Mankowski et al. 2002:173; Rosenbaum & Leisring 2001:67). Ytterligare en gemensam 
komponent i de tre modellerna är att metoder, där männens kommunikationsfärdigheter samt 
förmåga att hantera konflikter övas och ägnas visst utrymme i behandlingen (se Dobash et al. 
2000:57; Pence & Paymar 1993:41f; Rosenbaum & Leisring 2001:67). Dessa 
behandlingsstrategier skulle även kunna härledas till ett systemteoretiskt perspektiv, där 
särskilda interaktionsmönster som utmärks av en hög nivå av konflikter betraktas som 
specifikt för förhållanden där mannen brukar våld (se Anderson & Schlossberg 1999:144). 
Vidare har individualpsykologiska aspekter ägnats visst utrymme i en utvärdering av en 
lösningsfokuserad behandlingsmodell. Denna studie påvisar att merparten av deltagarna i 
undersökningen inte kunde diagnosticeras utifrån DSM-IV; 20 % av respondenterna passade 
dock in under kategorin antisocial personlighetsstörning (Lee et al. 2003:186). Detta kan til l 
viss del anses kontrastera mot den forskning som visar att förekomsten av olika 
personlighetsstörningar hos våldsbrukande män är mycket hög och att en stor andel av 
våldsutövare utmärks av patologiska personlighetsdrag. Emellertid överensstämmer 
ovannämnda utvärderingsresultat med tidigare forskning som har visat att antisociala 
personlighetsdrag är relativt vanligt förekommande hos våldsbrukande män (se Dutton & 
Bodnarchuk 2005:5ff). Även Gondolf har i sin forskning påträffat vissa karaktäristiska 
personlighetsdrag hos våldsbrukande män; narcissistiska, passiv-aggressiva, antisociala samt 
depressiva (Gondolf 1999:1286). I Lees et al. (2003) utvärderande studie påvisades att 44,3 % 
av deltagarna varit utsatta för övergrepp som barn (a.a.:188). Detta skulle kunna kopplas til l 
psykoanalytiska förklaringsmodeller som betonar våldsförövarens traumatiska 
barndomsupplevelser som en möjlig orsak till våldsbeteendet (Dankwort 1992, ref. i Hearn 
1998:21). Ytterligare en utvärdering som skulle kunna kopplas till ett psykoanalytiskt 
perspektiv är Wolfus och Biermans (1996) undersökning av programmet RWV som bland 
annat inriktats på att exempelvis via individualterapi bearbeta de traumatiska upplevelser 
männen eventuellt upplevt i barndomen (a.a.:319ff).    
 
Vad gäller Duluthmodellen, som utvärderats i flertalet studier, har skilda resultat uppnåtts 
beträffande dess verkan på de behandlade männens våldsbeteende (se Babcock et al. 2004; 
Pence 1989; Feder & Forde 2003; Davis et al. 2003). Change och Emerge tycks ha utvärderats 
i mindre utsträckning än Duluthprogrammet, vilket gör det svårare att här göra jämförelser 
mellan olika utvärderingsresultat. En ofta refererad utvärdering av Changes verksamhet visar 
dock att behandlingen tycktes ha viss effekt beträffande reduktion av männens våldsbruk (se 
Dobash & Dobash 2000). Även då de studier som utvärderat andra behandlingsmodeller än 
Emerge, Duluth och Change tas i beaktande, föreligger det svårigheter att uttala sig om vilken 
behandling som är den mest effektiva. Den anförda forskningen uppvisar generellt sett relativt 
måttliga utvärderingsresultat när aspekter såsom återfall till våldsbrott, avhopp från aktuell 
behandling samt behandlingens förmåga att förändra männens våldsrelaterade beteende tas i 
beaktande (se exempelvis Gondolf 2002; Scott 2004; Babcock et al. 2004; Feder & Forde 
2003; Snow Jones et al. 2004). De studier som uppvisat positiva utvärderingsresultat har i 
flera fall kritiserats för bristande metod och utformning (se exempelvis Stuart 2005; Gadd 
2004; Wolfus och Bierman 1996; Lee et al. 2003). Det faktum att få tillförlitliga 
utvärderingsresultat uppnåtts är något som ytterligare betonas av Gondolf (1997). Han menar 
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att de dominerande profeministiska och KBT-inriktade programmen behöver utvärderas i 
högre grad, då det inte existerar några tydliga empiriska belägg för att det skall vara möjligt 
att hävda någon behandlingsmodells överlägsenhet (Gondolf 1997:88f).  
 
Mäns våld mot kvinnor kan teoretiskt betraktas ur flera perspektiv på olika samhälleliga, 
sociala och psykologiska plan (se stycke 2 i föreliggande studie). Då detta fenomen således 
kan ges en multifaktorell förklaringsgrund skulle man utifrån detta synsätt kunna hävda att 
modeller som behandlar denna problematik bör verka på våldets alla nivåer för att bekämpa 
våldets samtliga aspekter. Många av de modeller som studerats i föreliggande studie utgår 
från en profeministisk grund i behandlingen av våldsamma män (se Adams 1989; Rosenbaum 
& Leisring 2001; Dobash et al. 2000). Feministiska teoretiker har kritiserats för att vara alltför 
ovilliga att beakta psykologiska faktorer hos män som brukar våld mot kvinnor samt för att de 
inte förmår se individuella skillnader hos dessa män (Dutton & Bodnarchuk 2005:6). Det 
individualpsykologiska perspektivet har emellertid ifrågasatts för att inte ta hänsyn till sociala 
och samhälleliga kontexter (Jasinski 2001:9). Slutligen har socialpsykologiska 
förklaringsmodeller kritiserats för att inte i tillräcklig utsträckning beakta könsfaktorer i sin 
analys (Hearn 1998:27). Dessa teoretiska utgångspunkter kan sägas kollidera med, och 
eventuellt motverka varandra. Detta skulle kunna bidra till att behandlingsmodeller, som utgår 
från endast en av dessa teorier och således inte verkar på alla nivåer, inte förmår behandla 
våldets alla potentiella orsaker. Att utvärderingar av behandlingsprogram för män som brukar 
våld mot kvinnor generellt sett kan sägas uppvisa måttliga resultat, skulle således kunna bero 
på användandet av alltför snäva teoretiska angreppssätt. Dock har flera behandlingsmodeller 
visat sig innehålla en hög grad av eklekticism beträffande de metoder som används i 
behandlingen (jfr Bowen & Gilchrist 2004), vilket kan betraktas som en kontrasterande 
faktor. Vidare har Gondolf (1997) påtalat modellernas alltmer överensstämmande 
behandlingsmetoder som en orsak till att olika behandlingsmodeller uppvisar liknande 
utvärderingsresultat (a.a.:88). 

5. Diskussion 
Syftet med föreliggande studie har varit att studera och beskriva behandlingsmodeller för män 
som använder våld mot kvinnor i nära relationer. De frågeställningar som utgjort grunden för 
uppsatsen har varit: (i) vilka behandlingsmodeller finns omnämnda i litteraturen för män som 
använder våld mot kvinnor i nära relationer och hur kan dessa beskrivas, (ii) vilka likheter 
respektive skillnader finns mellan olika behandlingsmodeller, (iii) vilka behandlingsresultat 
och utvärderingssvar finns dokumenterade beträffande behandlingsmodellernas effektivitet 
samt (iv) hur kan resultatet analyseras utifrån teoretiska perspektiv beträffande mäns våld mot 
kvinnor? Vid genomgången av den insamlade litteraturen visade det sig att tre 
behandlingsmodeller; Emerge, Duluthmodellen samt Change, var mer frekvent 
förekommande än andra, varför ett urval gjordes och de tre modellerna, samt utvärderingar av 
dessa, fokuserades i resultatet. Då det utöver detta påträffades ett antal studier som utvärderat 
ytterligare behandlingsmodeller för män som brukar våld mot kvinnor, inkluderades även 
dessa under en egen rubrik i resultatet. Den teoretiska utgångspunkten har i föreliggande 
uppsats varit olika perspektiv på mäns våld mot kvinnor, vilka förklarar våldet och dess 
orsaker utifrån olika, delvis kontrasterande, abstraktionsnivåer. De perspektiv som har 
redogjorts för i studien är ett strukturellt/feministiskt, ett socialpsykologiskt samt ett 
individualpsykologiskt perspektiv, vilka även använts som grund i analysdelen. Nedan följer 
en redogörelse för studiens mest väsentliga slutsatser, en diskussion av dess huvudsakliga 
resultat, studiens styrkor och svagheter samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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De tre behandlingsmodellerna Emerge, Duluth och Change utgår samtliga ifrån 
profeministiska teorier beträffande definitioner och förklaringar av mäns våld mot kvinnor (se 
Adams 1989:8; Rosenbaum & Leisring 2001:68; Dobash et al. 2000:55). Vidare har det 
konstaterats att dessa modeller även brukar flera likartade metoder i behandlingen; 
exempelvis har inslag av KBT-relaterade tekniker samt pedagogiska aspekter kunnat skönjas i 
alla tre behandlingsmodeller (se Dobash et al. 2000:50; Mankowski et al. 2002:173; 
Rosenbaum & Leisring 2001:67). Ytterligare gemensamma drag för Emerge, Duluth och 
Change är att samtliga använder gruppbehandling i sin verksamhet samt att de har viss 
kontakt med männens kvinnliga partners. Dock är Duluthmodellen det program som har det 
mest utvecklade systemet för kontakt med och stöd till de utsatta kvinnorna (se exempelvis 
Pence & Paymar 1993:33; Dobash et al. 2000:53f). Det som därutöver skiljer de tre 
modellerna åt är att Duluth och Change i större utsträckning än Emerge utför ett arbete på en 
mer strukturell nivå, genom att dessa program i högre grad inkluderar instanser det 
omgivande samhället i sin organisation. Vidare är Changeprogrammet mer uttalat KBT-
inriktat i behandlingen av våldsbrukande män än vad de andra två modellerna är (se Pence & 
Paymar 1993:9; Dobash et al. 2000:50).  
 
De tre modellerna har utvärderats i varierande utsträckning och dessa utvärderingar har 
generellt sett påvisat måttliga effekter av behandlingen. Även de övriga utvärderingar som 
behandlats i uppsatsen, och som gäller andra modeller än de tre mer utförligt beskrivna, 
påvisar relativt måttliga resultat beträffande behandlingens effektivitet (se exempelvis 
Gondolf 2002; Scott 2004; Babcock et al. 2004; Feder & Forde 2003). En möjlig slutsats att 
dra utifrån detta är att de behandlingsprogram som studerats i föreliggande studie ger en 
måttlig verkan, men att effekten beträffande männens avhållsamhet från våld ändock tycks 
vara större jämfört med andra interventioner än behandling (jfr Dobash och Dobash 2004:80). 
Dock har även utvärderingar som påvisar förhållandevis positiva resultat påträffats. 
Emellertid kan dessa studier kritiseras för att vara otillräckliga vad gäller metodologiska 
aspekter, såsom exempelvis stora bortfall samt avsaknad av uppföljningar och kontrollgrupper 
(se exempelvis Wolfus och Bierman 1996; Lee et al. 2003). Det går att, utifrån de 
utvärderande studier som inkluderats, påvisa att själva kvarstannandet i programmet tycks 
vara en väsentlig faktor för att uppnå effektiv behandling (se exempelvis Gondolf 2002; Snow 
Jones et al. 2004). Ett utvecklande av denna kunskap, genom att exempelvis utröna hur 
förutsägelser beträffande avhopp samt männens förändringsprocesser kan användas i 
behandlingen, skulle kunna bidra till utvecklandet av effektiva behandlingsmodeller (jfr Scott 
2004). Ytterligare slutsatser att dra ifrån studien är att det existerar flertalet 
behandlingsmodeller för män som brukar våld mot kvinnor, och att de som tillskrivits störst 
betydelse i internationell forskning tycks vara Emerge, Duluthmodellen samt Change. Ännu 
en konklusion som kan fattas till följd av studiens resultat är att dessa modeller är 
profeministiska i sina teoretiska ansatser, men att de trots detta är eklektiska i sina 
behandlingsmetoder. Det förefaller som om modellerna påverkas och influeras av varandra 
samt att deras programuppbyggnad, behandlingsmetoder och teoretiska ansats påminner i hög 
utsträckning om varandra.  
 
En aspekt att beakta när det gäller utvärderingar av behandlingsmodeller för våldsbrukande 
män är på vilket sätt, och med vilka forskningsmetoder, de har utförts. Vid genomförandet av 
denna uppsats har flera olika utvärderingar med skilda metoder och angreppssätt påträffats. 
Metoder för datainsamling som har använts är exempelvis intervjuer; dels med de 
våldsbrukande männen samt med deras partners, självskattningsformulär, olika skalor för 
mätning av beteenden och egenskaper hos de berörda männen, officiella siffror om återfall til l 
våldsbrott samt avhoppsfrekvenser (se exempelvis Gregory och Erez 2002; Lee et al. 2003). 
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Det går att diskutera huruvida de metoder som används vid utvärderingsförfarandet påverkar 
resultaten som framkommer samt utvärderingens tillförlitlighet och kvalitet. Användandet av 
endast en av dessa utvärderingsmetoder skulle kunna bidra till att en alltför ensidig och 
onyanserad bild av behandlingen och dess effektivitet erhålls. Av denna anledning borde det 
vara lämpligt att kombinera och integrera olika utvärderingsmetoder för att i största möjliga 
mån uppnå tillförlitliga resultat.  
 
Då behandlingsprogram för män som brukar våld mot kvinnor i nära relationer i hög 
utsträckning tycks influeras av varandra beträffande teoretiska utgångspunkter samt 
behandlingsmetoder, är det således inte anmärkningsvärt att även de utvärderingar som gjorts 
av olika program uppvisar liknande resultat. Emerge, Duluth och Change utgår alla från ett 
profeministiskt förhållningssätt när det gäller att teoretiskt definiera och förklara mäns våld. I 
resultatet har ingen modell med ett teoretiskt angreppssätt som är uttalat holistiskt påträffats, 
även då modellerna som redogjorts för har eklektiska inslag i sina konkreta 
behandlingsmetoder. Teoriavsnittet i föreliggande studie har påvisat att våld kan förstås 
utifrån flera olika abstraktionsnivåer och att det således kan betraktas som ett mångfaktoriellt 
fenomen. Med detta i åtanke torde behandling av våldsbrukande män eftersträva ett 
multikausalt teoretiskt och metodologiskt angreppssätt. Det tycks emellertid föreligga flera 
motstridiga och kontrasterande aspekter mellan de olika teoretiska angreppssätten, varför en 
integration av dessa kan anses komplicerad. Det feministiska/strukturella perspektivet, 
exempelvis, utgår i sin förklaring av mäns våld mot kvinnor från patriarkala normer och 
maktförhållanden i samhället (se Hearn 1998:31f). Detta kan tyckas stå i kontrast til l 
individualpsykologiska förklaringar, vilka bland annat fokuserar på våldsbrukande mäns 
upplevelser i barndomen som en av orsakerna till våldsbeteendet (se exempelvis Dankwort 
1992, ref. i Hearn 1998:21).  
 
Den feministiska teorin förklarar mäns våld mot kvinnor på en strukturell abstraktionsnivå, 
där våldet ses som en del av det patriarkala systemets kontext. Det går att diskutera huruvida 
denna teoretiska ansats är förenlig med praktiskt behandlingsarbete där förändring av enskilda 
mäns våldsbeteende är målet. Duluthmodellen och Changes ambition att utföra ett 
samhälleligt, strukturellt, behandlingsarbete kan dock betraktas som ett försök av 
programmen att omsätta den feministiska ansats de förespråkar i praktiken. Majoriteten av de 
modeller som ingår i föreliggande studie har en profeministisk ansats. I behandlingen 
använder de sig emellertid i stor utsträckning även av metoder som kan härledas til l 
individual- och socialpsykologiska perspektiv, såsom kognitiva och behavioristiska tekniker. 
Utifrån ett strikt feministiskt förhållningssätt skulle en förändring av den patriarkala 
samhällsstrukturen vara nödvändig för att komma till rätta med den problematik mäns våld 
mot kvinnor utgör. Med utgångspunkten som programmen Emerge, Duluth och Change 
använder sig av skulle det därmed, utifrån ett feministiskt/strukturellt perspektiv, kunna vara 
problematiskt att hävda att behandlingen av enskilda män är effektiv och meningsfull. Å 
andra sidan skulle själva förekomsten av behandlingsprogram för våldsbrukande män kunna 
bidra till en förändrad samhällsutveckling, då fenomenet mäns våld mot kvinnor på detta vis 
hamnar i fokus. För att utifrån ett feministiskt perspektiv försöka möjliggöra en lösning på 
våldsproblematiken, skulle det vara nödvändigt med en förändring av de patriarkala normer 
och attityder som, enligt detta synsätt, präglar samhället. Det går att diskutera huruvida det 
arbete mellan olika officiella instanser som profeministiska Duluthmodellen och Change utför 
är tillräckligt för att uppnå en förändring av sådana samhälleliga attityder. Eventuellt skulle 
även en diskussion behöva föras på en övergripande politisk nivå för att, utifrån ett 
feministiskt/strukturellt perspektiv, komma närmare en tänkbar lösning. 
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Föreliggande studie kan tillskrivas både styrkor och svagheter. Det faktum att uppsatsen har 
ett avgränsat utrymme medför vissa begränsningar, såsom exempelvis att all tillgänglig 
forskning inom ämnet inte kan inkluderas i resultatet. Studien gör inga anspråk på att vara 
fullständig vad gäller behandlingsmodeller och teoretiska perspektiv; den utgör snarare en 
avgränsad sammanställning av befintliga behandlingsprogram och utvärderingsresultat, samt 
en inblick i de teoretiska resonemang som förs inom forskningsämnet. Vidare beaktar inte 
uppsatsen sådana aspekter som etnicitet, missbruksfaktorer samt klasstillhörighet i någon 
större utsträckning. Hade detta gjorts skulle eventuellt en djupare förståelse för behandlingen 
av våldsbrukande män kunna ha förvärvats. Föreliggande studies värde kan sägas ligga i att 
den som en sammanställning av tillgänglig internationell forskning kan utgöra en grund för 
vidare studier inom ämnet. Utifrån vad som har framkommit i denna uppsats är det möjligt att 
hävda att fler strukturerade och multimetodologiska utvärderingar är erforderliga, för att på så 
vis erhålla kunskap om vad som kan betraktas som effektiv behandling. Detta skulle i sin tur 
kunna leda till en vidareutveckling och ett nyskapande av behandlingsmodeller. Ett holistiskt 
angreppssätt, där våldets alla aspekter tas i beaktande, skulle kunna vara en möjlig 
utgångspunkt i utvecklandet av sådana nya behandlingsmodeller för män som brukar våld mot 
kvinnor i nära relationer. 
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