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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att undersöka upplevelser och erfarenheter av behandling hos män som 

använt våld i nära relationer, samt att belysa personalens upplevelser och erfarenheter av 

behandlingen. Detta genomfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer. Totalt var det 

åtta respondenter, fem var män som ingår i en behandlingsgrupp och tre var 

behandlingspersonal som arbetar med denna behandling. Studiens teoretiska referensram 

innehöll kognitiv teori där kopplingen mellan tanke och känsla anses förklarande till våra 

handlingsmönster, samt inlärningsteori där inlärning av handlingsmönster anses ske genom 

observation av andras handlingsmönster. 

Resultatet visar att männen och personalen upplever att en förändring av våldsproblematiken 

har skett genom behandlingen. Resultatet påvisar att männen upplever gruppdynamiken som 

en av de viktigaste faktorerna som motiverar till förändring i behandlingen på grund av den 

sammanhållning och respekt som skapas. Andra viktiga motivationsfaktorer för 

förändringsprocessen som både personalen och männen påpekar är självinsikten, ansvaret och 

nya valmöjligheter som uppstår i samband med gruppens erfarenhetsutbyte, behandlingens 

teman och behandlingspersonalens kunskap. Vidare visar resultatet att männen poängterar 

vikten av att få hjälpa andra och med gruppens stöd kunna omsätta tips och råd i handling. 

Svårigheter med behandlingen upplevs vara de tillfällen männen kommer nya till gruppen.  

Nyckelord: Våld, partnervåld, gruppbehandling, män och förändringsprocess. 
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ABSTRACT 

The study aimed to explore perceptions and experiences of treatment of men who have used 

violence in intimate relationships, and also to highlight the perceptions and experiences of 

staff members performing treatment. This study was carried out with a qualitative approach 

through interviews with a total of eight respondents. Five were men belonging to a treatment 

program and three staff members working with this type of treatment. The theoretical 

framework includes cognitive theory, where the link between thinking and feeling is 

considered to be explanatory to our patterns of behaviour, and learning theory in which the 

learning patterns of behaviour is considered to occur through observation of the action pattern 

of others. 

Our results show that both the men and the staff perceive that changes have occurred through 

the treatment process concerning the violent behaviour. The results demonstrate that men are 

experiencing group dynamics as one of the most important factors for change throughout the 

treatment process due to the cohesion and respect created within the group. Other important 

factors, for the process of behavioural change, that were noted by both the staff and the men 

themselves was self-awareness, taking responsibility for your own actions and the new 

behavioural choices which arose through the group interactions as well as treatment topics 

and the lengthy knowledge of the treatment staff. Results also showed that men emphasize the 

importance of being able to help others and through group support being able to translate the 

advices given into actions. Difficulties with the treatment are perceived to be those times the 

men are new to the group. 

Keywords: Domestic violence, partner violence, group therapy, men and behavioural change. 
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1. INTRODUKTION 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

I augusti 2007 konstaterade den Svenska regeringen i en skrivelse att merparten av de som 

begår våldsbrott i Sverige är män. Det faktiska våldet mot kvinnor i nära relationer har ökat 

sedan 1900 talets början och mäns våld mot kvinnor betonas som ett samhällsproblem och ett 

allvarligt brott. I skrivelsen poängteras vikten av att involvera våldsförövare i kampen mot 

”mäns våld mot kvinnor”. Det ledde till att regeringen fattade beslut om en handlingsplan för 

att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 

relationer. Regeringen satsade fram till 2010 ca 800 miljoner kronor för 56 olika åtgärder 

(Regeringens skrivelse, 2007/08:39). Utveckling av insatser riktade mot våldsförövare var en 

av de åtgärder som ingick i detta fältområde vilket vi fick kontakt med via Mälardalens 

högskola
1
. 

De senaste tjugo åren har den ovan nämnda problematiken uppmärksammats. Ny kunskap och 

forskning produceras hela tiden, men det finns fortfarande stora kunskapsluckor inom 

området. Framförallt i interventionsprogram och behandlingen av våldsutövare och vad dessa 

åtgärder ska innehålla för att motverka mäns våld mot kvinnor (Heimer & Sandberg, 2008). 

Även Eriksson, Biller och Balkmar (2006) uttrycker liknande kunskapsluckor och brister i 

utvärderingar av interventionernas effekter utav männens våldsutövande. 

En utvärdering publicerad av Socialstyrelsen (2010) framhåller att män som genomgått 

behandling för våld i nära relationer har minskat sitt våldsutövande. Socialstyrelsen betonar i 

rapporten att behandling av männen kan vara ett sätt att bekämpa våld i nära relationer. Vilka 

behandlingsformer som är verksamma framkommer inte i Socialstyrelsens utvärdering. I en 

studie gjord av Babcock, Green och Robie (2002) beskrivs den gruppbaserade 

behandlingsformen som den mest förekommande och den som anses vara mest verksam. 

Forskning inom ämnet våld i nära relationer tenderar att fokusera mer på kvinnors upplevelser 

av våldet och de åtgärder som beskrivs är ofta de som finns tillgängliga för våldsoffren. 

Utifrån detta anser vi att det är intressant att belysa männens upplevelser. Vi har valt att 

fokusera på hur män med en våldsproblematik själva upplever en gruppbaserad behandling. 

För att få en inblick och djupare förståelse för den gruppbaserade behandlingen och vilka 

effekter den kan ge har vi valt att utgå ifrån både männens och personalens perspektiv. Vi 

anser att båda perspektiven är viktiga att belysa när vi undersöker den gruppbaserade 

behandlingen då dessa är beroende av varandra för att behandlingen ska fungera. 

 

 

1.2 Intresseområde 

 

Behandling för män som utövar våld i nära relationer utvecklades i USA på 1970 talet. I USA 

finns det ca 2 500 behandlingsformer med olika inriktningar, de flesta bygger på KBT 

principer. I många fall uppsöker männen själva behandlingen, men rättsystemet kan även 

                                                 
1
 Den organisation vars mansmottagning studien undersöker kontaktade Mälardalens högskola då ett intresse 

fanns om att studenter skulle titta närmare på någon del av organisationen. 
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döma männen till behandling. Utvärderingar av dessa behandlingar av män som utövat våld 

har visat svaga effekter (Socialstyrelsen, 2010). 

En av dessa verksamheter som har utvecklats är Alternativ Till Våld (ATV) i norden, 

behandlingen startades i Norge 1987. ATV är en privat stiftelse som arbetar inom tre 

verksamhetsområden dessa är behandling, kunskapsutveckling och kunskapsförmedling. ATV 

riktar sig till barn, ungdomar, kvinnor och män som har någon form av relationer till våld. 

Arbetet med män som utövar våld har dock varit i fokus sedan starten. ATV infördes i 

Sverige 2002 och har sedan dess etablerats runt om i landet. Behandlingen är frivillig och sker 

individuellt eller i grupp, den går ut på att samtala om det våld som har skett och hur man kan 

förhindra att det sker igen (atv-stiftelsen, 2011).  

I Sverige är en del av det arbete som sker mot mäns våld i nära relationer aktuellt inom 

verksamheter som helt eller delvis riktar sig till män. Den första verksamheten för män 

startade i Göteborg 1986. Vanligast i behandling av män som utövar våld i nära relationer är 

enskilda samtal, men 2006 började man arbeta med grupp behandling av dessa män. Vad som 

ligger till grund för verksamheternas behandling varierar mellan olika teorier, som till 

exempel kognitiv beteendeteori och psykodynamisk teori för att nämna några (Eriksson et al., 

2006). 

Den mansmottagning som denna studie undersöker vänder sig bland annat till män som 

utövar våld i nära relationer och är inspirerad av ATV. Den behandling som 

mansmottagningen bedriver är både enskild och gruppbaserad, där fokus ligger på samtal.     

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

 

Studiens syfte är att undersöka upplevelser och erfarenheter av behandling hos män som 

använt våld i nära relationer samt att belysa personalens upplevelser och erfarenheter av 

behandlingen.  

Studiens frågeställningar är följande: 

 

• Hur upplever våldsutövande män och personalen behandlingen mot våldet i nära 

relationer? 
• Vilka mekanismer i behandlingsformen upplevs som grundläggande för att förändra 

beteendet hos män som utövar våld i nära relationer? 
• Vilka svårigheter upplevs i behandlingsformen mot mäns som utövar våld i nära 

relationer? 
 

 

1.4 Viktiga begrepp 

 

Våld definieras i studien enligt Kastling: ”Våld är varje handling riktad mot en person, som 

genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denne person att göra 

något mot sin vilja eller sluta göra något som den vill” (Kastling, 2010, s.44). 

Gruppbehandling definieras i studien som återkommande samtalsträffar vilka ett antal män 

samt samtalsledare ingår i. Under samtalsträffarna diskuteras olika teman som berör 

våldsproblematik.  
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Vi uppmärksammar läsaren att de män som går i behandling och som omnämns i denna studie 

beskrivs med olika ord: Män som utövat våld, våldsutövande män, deltagare och oftast under 

benämningen män. 

 

 

1.5 Disposition  

 

I avsnitt två kommer tidigare forskning som berör behandling av män som utövar våld i nära 

relationer att presenteras i två teman: mäns upplevelser av behandling och 

behandlingsformens betydelse . I avsnitt tre presenteras den teoretiska referensramen vilken 

utgörs av inlärningsteori och kognitiv terapi. I avsnitt fyra kommer val av metod, 

datainsamling samt studiens genomförande att redovisas. Vidare kommer en diskussion att 

föras om reliabilitet, validitet, förförståelse samt etiska aspekter. I avsnitt fem presenteras 

studiens resultat under teman: från förväntan till förändring, att förändra beteende samt 

svårigheter inför behandling och gruppbehandlingens nackdelar. Vidare i avsnitt sex görs en 

analys av resultatredovisningen. Därefter kommer en slutdiskussion att föras i avsnitt sju. 

Arbetet avslutas med källförteckning, bifogade bilagor kommer att finnas tillgängliga 

därefter. 

 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Det finns en rad åtgärder och förebyggande insatser riktade till offret i våld i nära relationer. 

Tidigare forskning som belyser offrets och framförallt kvinnors situation är omfattande. Men 

forskning kring hur ett bemötande och en behandling för våldsutövarna i nära relationer är 

relativt begränsad. För att finna tidigare forskning har en sökning skett via 

högskolebibliotekets data bas LibHub, sökorden var behandling, våldsutövare, partnervåld, 

mansforskning, batterers, violence och treatment. Författarna har även sökt sig till Sveriges 

professionella kriscentra för män vars hemsida tipsar om forskning och publikationer
2
. Tolv 

relevanta artiklar återfanns, efter genomgående läsning valdes sju artiklar ut för studien. 

Artiklarna är relevanta för studien då de utgår från ett manligt perspektiv då de diskuterar 

behandling och upplevelser. Artiklarna belyser vad det är i behandlingen av män som utövat 

våld i nära relationer som är verksamt. Artiklarna varierar något gällande urval. En del 

fokuserar på män i början av behandling och andra artiklar riktar sig till män som gått i 

behandling en längre tid. Några artiklar fokuserar på män som är dömda till behandling och 

andra artiklar fokuserar på män som frivilligt går i behandling. Skillnaderna skulle kunna 

bidra till en helhet då de ur männens perspektiv skildrar olika delar av en lång 

förändringsprocess. Artiklarna berör samma område som studien undersöker och artiklarna 

har gett en god överblick över kunskapen som finns idag. Samtidigt visar artiklarna att det 

finns många outforskade delar kvar att finna svar på innan man kan avgöra vad det är som är 

verksamt i behandlingen och vad som hjälper männen att avstå från våld. 

 

 

                                                 
2
 Författarna hade en tanke på att kontakta centrum för mansforskning, för vägledning vad det gäller tidigare 

forskning inom ämnet men har inte lyckats genomföra detta. 
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2.1 Mäns upplevelser av behandling 

 

Smith (2007) har genomfört en studie vars syfte är att belysa det självbedrägeri vilket kan 

uppstå bland män som är dömda till att delta i behandlingsprogram för våldsutövare. Öppna 

intervjuer med 14 män dömda till behandling i USA genomfördes. Författaren betonar att en 

utveckling av behandlingsprogram för män som utövar våld i nära relationer bör ske. 

Beteendeförändringar och ett emotionellt arbete är av stor vikt vad det gäller behandling och 

båda bör kombineras. Studiens resultat visat att våldsutövande män måste få hjälp med ett 

emotionellt arbete för att ett utrymme ska skapas där männen lär sig hantera känslor som de 

ofta förnekar. Vidare menar författaren att om männen inte lär sig att hantera och ta ansvar för 

känslor tenderar de att fortsätta förneka känslorna vilket kan öka risken att männen uteblir 

från behandlingen. Enligt författaren bör interventionerna fokusera på ett känsloarbete där 

männen får en insikt om att våldet är en konsekvens av att hantera negativa känslor. Resultatet 

visar att många män inte såg sig själva som våldsutövare utan snarare som offer för lagen. 

Männen kände sig orättvist behandlade i en konflikt som de i grund och botten ansåg vara ett 

resultat av kvinnans beteende. Vidare visar resultatet att många män ansåg det orättvist att 

kvinnan inte dömdes till behandling då de upplevde att kvinnans del i konflikten var lika stor. 

Männen uttryckte att det var partnern som behövde hjälp att hantera sin ilska. Männen i 

studien tenderade att fokusera på sig själva som offer istället för att fokusera på våldet. Vidare 

uttryckte de att situationen var pinsam och förnedrande. En del av männen refererade till 

självförvar eller att kvinnan provocerade fram våldet. Många män berättigade sitt handlande 

genom att förklara våldet som ett svar på kvinnans bristande lydnad och respekt. 

Roy, Turcotte, Montminy och Lindsays (2005) studie syftar till att undersöka vilka 

terapeutiska faktorer män som utövar våld i nära relationer anser vara mest betydelsefulla i 

behandlingens början. Sammanlagt deltog 71 män från tre verksamheter i staden Quebec i 

Canada i studien. Författarna använde sig av formulär, olika kort som beskriver terapifaktorer 

i gruppupplevelsen samt intervjuer. Författarna menar att det är av vikt att undersöka vilka 

faktorer som är betydelsefulla då många män som deltar i behandling för sitt våldsutövande 

tenderar att avvika en kort tid efter att behandlingen påbörjats. Detta menar de kan bero på att 

våldsamma män ofta är tveksamma till behandlingen till en början och att de flesta saknar 

uthållighet. Vidare förklarar författarna att behandlingsarbetet med män som utövar våld i 

nära relationer ofta varierar i form av ideologier och struktur, därför är det viktigt att skapa en 

förståelse för den process som männen går igenom och hur olika delar av processen kan 

påverka den fortsatta behandlingen (Roy et al., 2005). Studiens resultat varierade, alla faktorer 

var rankade i alla möjliga skalor förutom självförståelse. Självförståelsen var rankad som den 

mest betydelsefulla faktorn vid behandlingens början. Resultaten visar vidare att de mest 

betydelsefulla faktorerna för männen är de kognitiva, dessa faktorer ingår i en process av att 

utveckla männens självförståelse och medvetenhet av det problem de har. Resultatet 

framhåller även hur viktigt det är med behandling baserad på utbildning, även om männen 

först måste inse att de har ett problem med våld så ingår denna insikt i behandlingen (Roy et 

al., 2005). 

Flinck, Åstedt-Kurki och Paavilainens (2007) studie syftar till att beskriva partnervåld i en 

heterosexuell parrelation som män själva upplever och beskriver det. Öppna intervjuer med 

tio män från frivilliga verksamheter och olika myndigheter genomfördes. Författarna menar 

att det är nödvändigt att samhället utvecklar förebyggande åtgärder för att bekämpa våld i 

nära relationer. De betonar att en ny synvinkel kan öppnas upp om våldet ses ur ett större 

perspektiv där både inre och yttre faktorer kan påverka och att det inte enbart ses som ett 

individuellt problem för männen. Resultatet visar att det är viktigt att utveckla åtgärder som 

fokuserar på flera områden i männens liv då det kan vara yttre faktorer som till exempel 
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arbets- och bostadsproblem som ligger bakom våldet. Författarna menar att samhällets 

ansträngningar som hittills gjorts för att minska våld i nära relationer inte varit framgångsrika. 

För att förebygga och förhindra våld i nära relationer menar författarna att man måste börja 

lyssna på männen (Flinck et al., 2007). Studiens resultat visar att många män upplevde att 

ingen lyssnade på dem och de kände sig anklagade. Männen kände sig stigmatiserade i ett 

hjälpsystem dominerat av kvinnor och att fientliga attityder var en grund till att de inte sökte 

hjälp. Förnekande och ursäktande av våldsbeteendet var typiskt för männen. De rättfärdigade 

sitt beteende som självförsvar och förklarade våldet som ett resultat av panik på grund av 

stress eller som yttrande av undertryckta känslor. Studiens resultat visar vidare att när männen 

erkände sitt våld kände de en skam och de försökte gottgöra våldet genom till exempel 

psykiskt självskadebeteende. Författarna framhåller att en medvetenhet hos männen angående 

det egna beteendet, effekten på partnern samt ett ansvarstagande för beteendet resulterade i ett 

uppvaknande som motiverade männen till en förändring (Flinck et al., 2007). 

Lindgrens (2005) arbetsrapport har till syfte att redovisa en översikt av befintlig kunskap 

inom området mäns våld mot kvinnor i nära relationer ur perspektiven genus, rätt samt 

folkhälsa. Studien är en litteraturstudie med avsikt att redovisa den befintliga kunskap som 

behandlar de tre perspektiven. Rapporten visar att problemet bör ses ur ett större perspektiv 

för att uppnå en minskning av våldet, då samhällets normer och värderingar kan vara faktorer 

som påverkar männen att använda sig av våld. Lindgren nämner Andersson och Hearns studie 

vilken beskriver att idealmannen ska se bra ut, vara stark och ha status gentemot andra män 

och att många män inte känner igen sig i denna bild och får svårt att leva upp till detta ideal. 

Vidare beskrivs att mäns uppfattning om vad som är manligt styrs av dessa informella normer 

om vad som är manligt. Män tar till våld när de känner att deras manlighet är hotad och för att 

förhindra våldet måste ett aktivt arbete med att förändra synen på vad som är manligt ske. En 

minskning av våldet skulle gynna männen då de ur ett kortsiktigt perspektiv upplever en 

känsla av makt och kontroll men ur ett långsiktigt perspektiv medför det nedstämdhet och en 

självdestruktivitet för männen. 

 

 

2.2 Behandlingsformens betydelse 

 

Babcock, green och Robie (2002) har genomfört en studie som syftar till att sammanfatta de 

behandlingsresultat som hittills har presenterats vad det gäller behandling av män som utövar 

våld i nära relationer. En metaanalys bestående av 22 studier med experimentell eller 

kvasiexperimentell design genomfördes. Författarna framhåller att den form av behandling 

som uppmärksammats på senare tid är den rehabiliterande formen, vidare menar författarna 

att den form av behandling som är vanligast och som anses vara mest effektiv är den 

gruppbaserade behandlingen. Interventionerna för våldsutövare är långt ifrån standardiserade 

men är sedan 1990 talet under pågående utveckling i Amerika. Författarna menar att man 

tidigare inte har uppmärksammat våldsutövarna som man börjat göra idag då våld i nära 

relationer ofta setts som ett problem som bör lösas inom relationen. Vidare poängterar de att 

behandlingar borde anamma alternativa metoder och skapa ett aktivt samarbeta mellan teori 

och praktik för att utveckla en evidensbaserad praktik. Vidare belyser författarna att de 

åtgärder som är utarbetade bör breddas och innefatta ett manligt perspektiv vilket innebär att 

männen måste bli hörda för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Vidare betonas 

det att det i slutändan är en ekonomisk fråga som samhället måste ta ställning till då dessa 

behandlingar är kostsamma och tenderar till att bli en fråga om hur gynnsamt det blir i 

längden. Författarna poängterar att gruppdynamiken och programledaren är betydelsefulla för 
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effektfullt resultat och att behandlingsinnehållet spelar mindre roll. Vidare menar de att män 

som går i behandling har en chans på 40 procent att sluta med våld och att de män som inte 

går i behandling har en chans på 35 procent att sluta med sitt våldsutövande, det menar 

författarna är en chans på fem procent för kvinnan att slippa bli utsatt för våld.  

Shamai och Buchbinder (2010) har genomfört en studie i Israel vars syfte är att beskriva och 

analysera upplevelser hos våldsutövare som har genomgått behandling för våldsutövande i 

nära relationer. Semistrukturerade intervjuer med 25 män i åldrarna 26-48 år genomfördes. 

Studiens resultat visar att samtliga män uttryckte en tro på att de är förändrade personer efter 

behandling, relationerna med andra har förbättras. Männen i studien beskriver att de själva har 

blivit förändrade genom att de tar sig tid att reflektera över sina tankar. Vidare visar resultatet 

att männen upplevde behandlingen likt en lärandesituation där samtalsledaren var som en 

lärare och gruppen som en trygg kontext där lärandet kunde ske. Samtalsledaren med sin 

kunskap och möjlighet till att erbjuda åtgärder och verktyg var viktigt för männen. 

Samtalsledaren tillsammans med gruppens positiva dynamik ingav ett samförstånd och en 

vänskap med möjligheter till lärande och förändring av handlingsmönster. Resultatet 

framhåller att samtliga män upplevde att behandlingen hjälpte dem att kontrollera de känslor 

som lett till ett våldsbeteende. Författarna menar att det kunde ske på två sätt: för de första 

fokuserade männen på meningen med att kunna kontrollera sig själv och för det andra 

fokuserade männen på hur de kunde kontrollera sig själva.  Vidare visar resultatet att männen 

uppgav att de hittat konstruktiva vägar att lösa konflikter med sina partners men också med 

personer i andra sociala sammanhang. Resultatet belyser hur männen fått lära sig olika 

tekniker i form av verktyg för att erhålla självkontroll. Självkontroll och ”time out” ansågs 

vara huvudverktygen enligt männen för att kunna kontrollera sina känslor, sitt beteende och 

avstå från våld. Andra verktyg som männen uppskattade var att lära känna igen 

varningssignaler samt olika former av avslappningstekniker för att kunna bryta beteendet när 

varningssignalerna gjort sig till känna. 

Mankowski och Silvergleid (2006) har genomfört en studie vars syfte är att identifiera, 

beskriva och analysera viktiga förändringsprocesser som kan bidra till att minska mäns våld. 

Semistrukturerade intervjuer med tio samtalsledare och nio deltagare i åldrarna 28-53 år 

genomfördes.  Studiens resultat visar att männen ser gruppen som en lärande kontext, gruppen 

upplevs som en plats där det finns stöd och förståelse. Männen upplever att de inte längre är 

ensamma utan att det finns flera med samma problematik och känslor. Vidare visar resultatet 

att gruppen kan konfrontera den enskilde mannen och det upplevs som positivt för att 

tryggheten, stödet och sammanhållningen är stark i gruppen vilket motiverar till fortsatt 

förändring. I resultatet belyses också att samtalsledaren har en viktig roll då männen 

respekterar och uppskattar denne. De våldsutövande männen upplevde att samtalsledaren var 

den som kunde hjälpa dem till en förändring av våldsbeteendet. Männen upplevde att 

samtalsledaren var den som kunde hjälpa dem till en förändring av våldsbeteendet. 

Samtalsledarna i studien framhåller att en balans i yrkesrollen mellan konfrontativ och 

stödjande är viktigt för att männen ska känna en trygghet. Faktorer som respektfull 

kommunikation, självinsikt och delandet av egna historier bland de våldsutövande männen 

underlättar till en förändring hos dem liksom inlärning av nya färdigheter blir en hjälp till att 

undvika våld. Detta resulterar i en ny medvetenhet menar männen, vilken ökar motivationen 

till förändring. Vidare visar resultatet att rättsväsendet och rädslan att förlora relationer till 

närstående upplevs som ett uppvaknande och är faktorer som ökar motivationen till 

förändring, andra viktiga faktorer är ansvarstagandet och förståelsen för effekten av våldet.  

Vidare belyser resultatet att männen förändras för att de vill förändra sig och har bestämt sig 

för det samt att valet alltid är mannens egna. Författarna betonar att självkontroll kan leder till 

en ny medvetenhet som resulterar i att det blir möjligt göra andra val i konfliktfyllda 
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situationer. Ett exempel är att kunna ta en ”time out” när situationen blir ohanterlig vilket ger 

männen tid till att hinna identifiera och reflektera över sina känslor. 

 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att många av männen som använt våld i nära 

relationer till en början ofta har en förnekande inställning relaterat till det egna 

våldsutövandet. Vidare krävs en medvetenhet om våldet och dess effekter samt ett 

ansvarstagande för våldet för att en förändring ska kunna ske. Ett sätt att arbeta med denna 

förändring är den gruppbaserade behandlingsformen. Hos gruppen upplever många av 

männen ett stöd och en gemenskap som verkar motiverande (Smith, 2007; Flinck, et al., 2007; 

Mankowski & Silvergleid, 2006). För att en förändring ska kunna ske menar männen att olika 

faktorer är viktiga. Faktorerna respekt, självinsikt och en vilja till förändring utgör en viss 

kärna i förändringsarbetet (Shamai & Buchbinder, 2010; Roy et al., 2005; Mankowski & 

Silvergleid, 2006). Gruppen är ett forum där männen motiverar och stöttar varandra, där de 

delar med sig av sina berättelser och lyssnar till andras samt lär sig att hantera situationer där 

våld tidigare varit aktuellt. De nya attityderna kan leda till nya val som leder till nya 

handlingsmönster. Samtalsledarna poängterar att stöd och respekt är viktigt att erbjuda 

männen i gruppen för att förändringsarbetet ska kunna fortgå (Mankowski & Silvergleid, 

2006). De våldsutövande männen påpekade att behovet av samtalsledaren var stort då 

samtalsledarens kunskaper och attityd ansågs vara viktiga faktorer i förändringsarbetet 

(Mankowski & Silvergleid, 2006; Shamai och Buchbinder, 2010).  

I lärandesituationer får männen olika verktyg för att kunna kontrollera sig själva och sin 

våldsproblematik. Viktiga verktyg som kan hjälpa männen att bemästra jobbiga situationer 

anses vara självkontroll genom till exempel verktyget ”time out” och självförståelse (Shamai 

& Buchbinder, 2010; Mankowski & Silvergleid, 2006; Roy, et al., 2005). De flesta författare 

uttrycker ett behov av fortsatt utveckling inom området mäns våld mot kvinnor och menar att 

behandling av dessa män är av stor vikt men att behandlingsformer måste formas ur ett 

manligt perspektiv (Smith, 2007; Flinck et al., 2007; Babcock et al., 2004; Lindgren, 2005).  

 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1 Koppling till den aktuella studien 

 

Denna referensram är relevant för studien då den ökar förståelsen för männens upplevelser 

och erfarenheter och kan ge en förklaring till den förändringsprocess som männen på 

mansmottagningen genomgår. Förändringsprocessen innebär inte enbart en förändring av 

handlingsmönster utan även en förändring av tanke och känslomönster. Referensramen kan 

hjälpa oss att förstå vad det är mer konkret som hjälper männen i denna förändringsprocess. 

Den kan beskriva för oss hur viktig medvetenheten om tanke, känsla och handling är för 

förändring av våldshandlingar. Mansmottagningen har inte ett uttalat kognitivt perspektiv, 

men mycket av arbetet handlar om att förstå tanke, känsla och handling samt hur männen i 

gruppen påverkar och lär av varandra. Mansmottagningen skapar en gynnsam kontext som 

har betydelse för en förändring hos männen, detta genom till exempel samtalsledarens 
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skapande av struktur och källa till kunskap. Ovan nämnda är gemensamma nämnare mellan 

den aktuella studien och den teoretiska referensramen. 

 

 

3.3 Inlärningsteori: att lära in och lära om 

 

Albert Bandura blev 1964 professor vid Stanford University i USA och något senare blev han 

ordförande vid Psykologiska institutionen. Bandura menar att genom observation och 

imitation lär sig människor av varandra vilket framgår i hans Sociala inlärningsteori vilken 

publicerades 1977(Divison of educational studies, 2008). 

Bandura (1977) betonar hur självreglerande processer spelar en stor roll i inlärningen. Det 

innebär att människor inte bara är reaktorer mot yttre påverkan utan människor väljer, 

organiserar och omvandlar stimuli som påverkar dem. Ett samspel mellan människan och 

hennes omgivning pågår ständigt. Människan kan förutse konsekvenser av sitt handlande då 

hon besitter förmågan att tänka och planera. Genom självreglerande processer och genom ett 

konsekvent tänkande kan människan utöva ett visst inflytande över sitt eget beteende. 

Genom att observera hur andra människor agerar så kan människan lära sig nya beteenden, 

denna typ av lärande kan förklara en mängd olika beteenden. Att lära genom att observera kan 

innebära att det finns en levande modell vilket innebär en faktisk person som utagerar ett 

beteende. Det kan även innebära verbala instruktioner där beskrivande eller förklarande av ett 

beteende sker eller en symbolisk modell där fiktiva eller verkliga karaktärers beteenden 

framgår i olika medier. Förmågan att använda ovanstående modeller ger människor ett sätt att 

hantera sin miljö. Genom verbala och föreställande symboler kan människor hantera och 

bevara upplevelser som fungerar som guider för framtida beteende. Möjligheten att avsiktligt 

påverka beteendet har sina rötter i att vi föreställer oss önskvärda framtider som leder till 

handlingsplaner vilka syftar till att leda mot mer avlägsna mål. Människor kan lösa problem 

utan att behöva anta alla olika alternativa lösningar och genom att förutse sannolika följder av 

olika åtgärder och ändra sitt beteende därefter (Bandura, 1977).  

Anna Kåver (2006) beskriver hur inlärningsteori kan fungera i praktiken och menar att om vi 

kan förstå varför vi fungerar som vi gör blir det lättare för oss att ändra på det vi inte tycker 

om hos oss själva eller i våra liv. Vidare menar hon att inlärning kan preciseras som 

förändring av en människas sätt att tänka, känna och agera resulterat av nya erfarenheter. 

Inlärningsteorin har ett flexibelt och optimistiskt perspektiv på människan och dennes 

förmåga att anpassa sig till tillvaron. Betoningen i teorin ligger på människans förmåga att 

lära in och lära om. 

Uppmärksamheten på rimlighet i de krav vi ställer på oss själva och andra blir viktig. Ibland 

kräver vi prestationer av oss själva eller andra trots att förutsättningarna inte finns att klara av 

prestationen. Vidare menar författaren att vi inte kan genomföra något om vi aldrig har lärt 

oss det. Till exempel om vi aldrig har fått lära oss att hantera en stark känsla som ilska är det 

mycket begärt att vi ska kunna hantera situationen praktiskt när vi utsätt för en situation där 

ilskan uppkommer (Kåver, 2006)   

Likt Bandura menar Kåver (2006) att inlärning kan ske genom observerande, författaren 

framhåller dock en ytterligare aspekt vilken innebär Egen direkt upplevelser/erfarenheter. 

Detta går ut på att pröva sig fram i tankar, känslor och handlingar. Genom att vi är med om 

något nytt eller agerar så att vi på egen hand upptäcker hur något exempel känns och fungerar 

eller hur något ska göras. 
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Kåver betonar vidare att beteende inte bara är yttre handlingar inom inlärningsteorin utan det 

handlar också om inre beteenden som består av vad vi känner, tänker och kroppsreaktioner. 

Tankar och känslor syns inte om vi inte väljer att berätta om dem eller visa de för andra, ett 

sätt att göra dem synliga är genom att beskriva dem. Om vi kan lära oss att beskriva och bryta 

ner känslor och tankar blir det lättare för oss att identifiera dem vilket gör att vi lättare kan 

hantera och förändra dem. Känslor, tankar och kroppsreaktioner hänger tätt ihop och är 

sammanflätade. Det kan vara svårt att särskilja på dessa och säga vilken som gör vad och hur 

men de påverkar varandra in i samma sinnestämning, till exempel hänger glada tankar och 

glada känslor ihop. 

 

3.2 Kognitiv terapi - att förstå sambandet mellan känsla, tanke och handling 

 

Carlo Perris professor vid Umeå universitet och ordförande i Svenska föreningen för kognitiv 

psykoterapi banade väg för den kognitiva terapin i Sverige. Han har utvecklat och förklarat 

Aaron T Becks kognitiva terapi. Aaron T Beck är professor i psykiatri och är en av dem som 

har utvecklat den kognitiva terapin i USA (Perris, 1996). 

Kognitioner är ett begrepp som härstammar från latinet och betyder ”att kunna, att få 

kunskap”. Begreppet avser enligt Perris (1996) föreställningar på ett medvetet och ett 

förmedvetet plan. Den kognitiva terapin har föreställningen att kognitioner, känslor och 

handlingar verkar tillsammans. Terapin utgår från att den viktigaste faktorn i hur människan 

uppfattar situationer och händelser är de kognitiva strukturer som hon under tidiga stadier i 

livet har införlivat. Dessa strukturer bildar i sin tur ett sätt för människan att bearbeta och 

tolka både inre och yttre stimuli.  

Hur vi uppfattar och sorterar stimuli är personligt vilket gör att vi kan uppfatta samma sorts 

stimuli på olika sätt. Kognitiva konstruktioner skapas genom att människan väljer ut stimuli 

som för henne är relevant och tolkar sedan dessa stimuli utifrån sina tidigare införlivade 

erfarenheter. De kognitiva konstruktionerna formas av kulturella värderingar, erfarenheter och 

personlig historia.  Detta innebär att i olika situationer bildas en uppfattning genom tolkning 

och bearbetning av det stimuli som finns och hur vi uppfattar situationen är beroende på hur 

våra kognitiva konstruktioner är formade. Kognitiva konstruktioner påverkas hela tiden av 

våra erfarenheter och upplevelser, de växer fram i takt med att människan utvecklas genom 

nya erfarenheter. Nya upplevelser tolkas med hjälp av tidigare upplevelser och 

konstruktionerna omtolkas och bearbetas. De kognitiva konstruktionerna är stabila på så sätt 

att våra tankar och känsloupplevelser ombildas till föreställningar som vi betraktar som vår 

identitet vilket förklarar varför det är svårt att ge upp kognitiva konstruktioner då de blir vår 

uppfattning av verkligheten (Perris, 1996). 

Dysfunktionella kognitiva konstruktioner innebär att de kognitiva strukturerna inte utvecklas 

eller omarbetas av nya erfarenheter. Detta resulterar i att problemen blir bestående då dessa 

konstruktioner tenderar att hålla oss enkelriktade och konsekvent förvränga vår uppfattning av 

vad som är verkligt. De dysfunktionella konstruktionerna påverkar våra relationer till andra 

människor och hur vi ser på oss själva. Om en förändring av dessa kognitiva konstruktioner 

som påverkar oss negativt ska kunna ske är det viktigt att ta reda på vad som reproducerar 

dem och hur man kan arbeta förbyggande mot dem (Perris, 1996).  

Det finns några vanliga tankemässiga förvrängningar som påverkar hur man uppfattar 

situationer. Den första är selektiv abstraktion som innebär att personen automatisk väljer att 

fokusera på en detalj som blir bestämmande för hur hela situationen ska tolkas. Den andra är 

arbiträr inferens vilken innebär att personen drar slutsatser som inte stämmer överens med 
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den faktiska situationen eller som strider mot vad som verkligen har hänt. Den tredje 

förvrängningen är övergeneralisering som innebär att personen drar slutsatser mellan 

situationer som inte relaterar till varandra på något sätt. Den fjärde är förstoring och 

förminskning som syftar till när personen felbedömer en situations storlek och betydelse. Den 

femte förvrängningen är personalisering där personen i fråga tar åt sig av en situation som 

egentligen inte har med henne att göra. Dikotomt tänkande är den sjätte och sista 

förvrängningen som innebär att personen bearbetar alla situationer som rör den egna personen 

utan nyansering, det vill säga att tänkandet blir svart eller vitt. Samtliga tankemässiga 

förvrängningar bidrar till ett icke nyanserat tänkande. Perris (1996) är noga med att påpeka att 

dessa förvrängningar är något som vi alla kan göra och det är först när de tenderar att 

konsekvent förstärka de dysfunktionella kognitiva konstruktionerna som det blir skadligt. Att 

behandla denna form av problematik ur ett kognitivt teoretiskt perspektiv innebär att hjälpa 

personen ifrågasätta och känna igen de förvrängningar som bidrar till dennes 

verklighetstolkning (Perris, 1996). 

Den kognitiva terapins främsta uppgift är att hjälpa människor till en förändring gällande 

dysfunktionella kognitiva konstruktioner. Känslor, upplevelser, handlingar och tankar som 

alla verkar förstärkande till dysfunktionella kognitiva konstruktioner kan motverkas om 

personen lär sig känna igen och ifrågasätta den egna tolkningen av verkligheten. Fokus ska 

riktas mot de inre faktorer som möjliggör och banar väg för tankarna och inte på yttersta 

orsaken till varför handlingen uppstod. Vidare innebär det en förståelse för hur människan 

upplever sin tillvaro och hur hon bearbetar upplevelser och vilket gensvar hon ger dem. Den 

kognitiva terapin ska öka personens medvetenhet om kopplingen mellan känslor, tankar och 

handlingar. Ett långsiktigt mål är att förändra de dysfunktionella tankegångarna och ersätta 

dem med nya förändrade tankemönster. För att förändra dessa tankemönster bryts problemet 

ner i mindre delar för att det ska blir mer lätthanterligt. Terapin ska hjälpa personen att skilja 

på sig själv och på sina handlingar samt lära sig att se ur flera perspektiv för att personen ska 

se sin del och sitt ansvar i problemet (Perris, 1996).  

Inom kognitiv gruppterapi läggs fokus på den individuellas problem vilket innebär att 

gruppens målsättning inte fokuserar på interaktionen mellan gruppmedlemmarna eller mellan 

gruppmedlemmarna och terapeuten utan med gruppens stöd bearbeta varje individs problem. 

Det är terapeutens uppgift att se till att alla i gruppen ges möjlighet att prata om sitt problem 

eller sin problematik för att det ska kunna ifrågasättas och bearbetas. Vikten i gruppen läggs 

på aktivt deltagande, på den enskildes problematik och fokuserar mer på frågor än på svar. 

Fokus ligger på att identifiera och bearbeta felaktiga tankeförvrängningar och dysfunktionella 

uppfattningar (Perris, 1996). 

 

 

3.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

Bandura (1977) förklarar hur människan kan lära genom att observera andras beteenden. 

Mellan människan och hennes omgivning pågår ett ständigt samspel som påverkar 

människans val och handlingar. Inlärning genom observation kan ske på olika sätt dessa är 

förklarande, beskrivande eller observation av beteende. Genom dessa kan människan lära sig 

nya beteendemönster och utveckla ett sätt att förutse konsekvenserna av sitt handlande.  

Kåver (2006) vidhåller att känslor och tankar är viktiga för inlärningen, inlärning är enligt 

författaren beroende av människans tankesätt och känsloliv vilka är resultat av erfarenheter. 

Författaren beskriver hur inlärning sker i praktiken då människan kan ändra ett beteende när 

hon förstår hur de egna tankarna och känslorna fungerar. Perris (1996) förklarar att människan 
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konstruerar olika sätt att tolka upplevelser på, dessa konstruktioner bidrar till hur vi tolkar 

känslor och tankar vilket tenderar att forma människans verklighetsuppfattning. När 

konstruktionerna inte utvecklas blir de dysfunktionella och bidragande till en felaktig 

verklighetsuppfattning, vilket innebär att problem blir bestående. Kognitiv terapi har till 

uppgift att hjälpa människor att förändra dessa dysfunktionella konstruktioner, en förändring 

av dessa kan ske om faktorer vilka reproducerar dessa synliggörs. 

 

 

4. METOD 
 

 

4.1 Val av metod  

 

Studien är baserad på en kvalitativ metod då vi vill fördjupa oss i dessa mäns och 

behandlingspersonals upplevelser och erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

den kvalitativa metoden har en möjlighet att beskriva och komma åt den upplevda 

vardagsvärlden. Vi anser att en kvalitativ metod kan ge en djupare kunskap. Aspers (2007) 

poängterar att den kvalitativa metoden ger en möjlighet att diskutera en eller flera frågor på 

djupet. Den föreliggande studien har en induktiv prägel vilket innebär att vi inte har en teori 

som utgångspunkt men för att ge mening åt resultatet vid analysen kommer en teoretisk 

referensram att användas. 

 

 

4.2 Urval och datainsamling 

 

På uppdrag av en mansmottagning och efter ett godkännande av högskolan påbörjades 

arbetsprocessen med studien. Fokus ligger på en gruppbehandling för män som använt våld i 

nära relationer. Studien undersöker om behandlingen har bidragit till förändring hos männen 

och i så fall på vilket sätt. Detta undersöks ur både personalens och männens perspektiv men 

fokus ligger på männens upplevelser och erfarenheter av behandlingen.  

En diskussion angående intresseområde både utifrån behandlingspersonalen inom 

mansmottagningen och från författarna samt om möjliga deltagare till studien fördes. 

Intervjupersoner i studien bestod av män som var i pågående behandling på 

mansmottagningen samt personal som jobbade på mottagningen. För studien har ett 

tillgänglighetsurval använts då personalen på mansmottagningen tillfrågade en mansgrupp om 

intresse fanns för medverkan i studien. Personalen tillfrågades att medverka i studien av 

författarna. Den aktuella mansmottagningen har två anställda personaler och en tredje 

personal från en annan mansmottagning med samma form av behandling tillfrågades. 

För att avdramatisera och öka motivationen till deltagande i studien önskade 

mansmottagningen att författarna skickade foton samt kort information om sig själva (se 

bilaga 1). När männen samtyckt till att medverka i studien ägde ett första möte rum där 

författarna presenterade sig personligen. Relevant information om studien delgavs och sedan 

bokades enskilda intervjutider in. Aspers (2007) förklarar att det kan vara bra att förbereda de 

som ska intervjuas för att minska känslor av obehag eller osäkerhet som många respondenter 

kan känna.  Två semistrukturerade intervjuguider användes som var skapade utifrån studiens 
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frågeställningar (se bilaga 2 & 3): en för personalen och en för männen. Semistrukturerade 

intervjuguider användes för att öka möjligheten till att ställa följdfrågor. Sammanlagt var det 

åtta intervjupersoner: tre som var personal och fem män ur gruppen. Åldern på deltagarna var 

20 - 65 och samtliga var manliga.  

Intervjuerna inleddes med en presentation av författarna, studiens syfte och de 

forskningsetiska principerna samt intervjuernas uppskattade längd på cirka 40 – 60 minuter. 

Intervjuerna genomfördes i ett rum anvisat av mansmottagningen. Rummet hade en trevlig 

miljö och var fritt från störande moment samt att intervjupersonerna var bekanta med rummet 

sedan tidigare. Esaiasson, Gilljam, Oskarsson & Wängnerud (2007) poängterar vikten av att 

intervjupersonerna ska känna sig så bekväma som möjligt i den miljö där intervjun äger rum 

samt att intervjun ska genomföras i lugn och ro. Intervjuerna har inte genomförts med 

diktafon på grund av förväntad negativ inverkan på intervjupersonerna och svaren (se vidare 

4.4). Författarna deltog gemensamt vid samtliga intervjutillfällen där den ena ansvarat för 

intervjun och den andra för dokumentation. 

 

 

4.3 Databearbetning och analysmetod 

 

Under intervjuerna användes inte diktafon och författarna förde istället anteckningar. Efter att 

empirin samlats in renskrevs anteckningarna på dator, därefter skrevs materialet ut och lästes 

igenom. Utifrån det empiriska materialet skapades en helhetsbild och där tendenser till olika 

teman framkom. En öppen diskussion kring studiens frågeställningar, det empiriska materialet 

och teman fördes. Utifrån diskussionen fattades beslutet att frågeställning 1. Vilka 

förväntningar har männen på behandlingen? 2. Vad har personalen för förväntningar vad det 

gäller deras yrkesutövning? och 3. Hur upplever männen och personalen att behandlingen 

bidrar till förändring? Skulle presenteras under samma tema i resultatredovisningen vilket var: 

från förväntan till förändring. Detta på grund av att det empiriska materialet visar ett 

samband mellan dessa och då det fanns en svårighet att urskilja svaren till separata teman. De 

andra två teman som presenteras i resultatredovisningen är: en motiverande gruppbehandling 

och gruppbehandlingens svårigheter. Dessa teman skapades utefter de två kvarvarande 

frågeställningarna 4. Vilka faktorer bidrar till att öka motivationen för förändring hos 

männen? och 5. Vilka svårigheter har männen upplevt i behandlingen och har personalen 

uppfattat några svårigheter för männen? 

Materialet kodades utifrån dessa teman för att skapa en struktur och en helhetsbild i varje 

tema. Kodningen skedde med hjälp av färgpennor som alla representerade varsitt tema. 

Kodning innebär att materialet strukturerat delas upp så att en analys möjliggörs (Aspers, 

2007).  

Efter kodning användes delar av det empiriska materialet som ansågs vara mest relevanta för 

att besvara studiens syfte. Detta innebär att en del av det empiriska materialet inte har använts 

i resultatredovisningen. En meningskoncentrering genomfördes sedan på det empiriska 

materialet. Meningskoncentrering innebär att författarna drar samman deltagarnas uttalanden 

till korta formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter genomförd tematisering och 

meningskoncentrering studerades utskrifter av dessa för att en mer sammanfattande text 

skulle kunna skapas och bidra till en resultatredovisning. Citat har används ifrån den 

ursprungliga empirin för att ge stöd åt och lyfta studiens resultat. 



19 

4.4 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabiliteten kan kopplas samman till forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet. 

Den behandlas ofta i relation till frågan om resultatet kan föras vidare av andra forskare och 

vid andra tidpunkter. Detta innebär även att intervjupersonerna kan ändra sina svar under en 

intervju och att de kan komma att ge olika svar till olika intervjuare. Det kan även handla om 

att olika formuleringar av frågor eller intervjutekniker kan ge olika svar (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det finns två former av validitet, intern och extern. Den interna validiteten innebär att 

vi undersöker det som vi påstår att vi undersöker. Den externa innebär möjligheten att 

generalisera slutsatsen till en större population (Esaiasson et al., 2007). 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett känsligt ämne att fördjupa sig i och det finns 

olika saker som kan ha påverkat studiens resultat. Vi har hela tiden reflekterat över 

känsligheten och andra effekter som kan påverka resultatet, detta för att öka studiens 

trovärdighet. Majoriteten av respondenterna var betydligt äldre än författarna vilket gör att det 

har funnits en risk att respondenterna upplevt intervjuarna oerfarna och med en viss saknad av 

kunskap vilket har kunnat medföra till att studien inte tagits på allvar. Att båda författarna är 

kvinnliga i ett område som oftast brukar beträdas av män är extra viktigt att reflektera över. 

Respondenternas uppfattning av varför två yngre och kvinnliga personer väljer att genomföra 

just denna studie kan ha påverkat respondenterna svar. Känsliga frågor har kunnat bli utan 

svar och männen kan ha svarat politisk korrekt för att de känt sig mindre trygga att svara på 

vissa frågor inför en främmande kvinna. Det kan även vara en viss upplevelse dessa män har 

som en kvinnlig forskare inte lyckas lyfta upp vid intervjun medans en manlig forskare hade 

uppmärksammat eller fokuserat på dessa. Kvinnliga forskare får kanske inte tag i vissa 

upplevelser från manliga deltagare vid insamling och redovisning av data. Men samtidigt kan 

detta belysas ur ett annat perspektiv där den kvinnliga forskaren kanske kan se och fånga upp 

upplevelser som en manlig forskare inte kan. 

Likt ovan nämnt är detta ett känsligt ämne som länge skötts inom hemmets ramar och vi har 

från starten reflekterat över denna känslighet. Männen kan medvetet eller omedvetet ha 

undanhållit relevant information på grund av känslighetsgraden i ämnet. Risken för att 

männen svarar politiskt korrekt är något som författarna varit medvetna om under hela 

processen eller att männen kan ha svarat till sin egen fördel. För att minska risken för politisk 

korrekta svar och för att männen ska känna sig mer bekväma i intervjusituationen valde vi att 

inte använda diktafon vid intervjutillfällena. Detta minskar studiens reliabilitet då det finns en 

risk att vi tappar relevant information och missar viktig information när endast anteckningar 

har förts. Vi anser att det är viktigare att få ärliga svar utifrån männens egen person istället för 

att erhålla politiskt korrekta svar som inte ger svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Båda författarna närvarade på samtliga intervjuer för att minska risken för feltolkningar och 

missar i svaren. Esaiasson et al. (2007) menar att det viktigaste är att intervjun blir genomförd 

och om diktafonen kan påverka deltagarna och svaren negativt skall man låta bli att spela in.  

Vi har även fört en öppen diskussion angående personalens svar då det finns en risk att de har 

velat försköna mansmottagningen samt uttrycka sig politiskt korret. Frågeguiden gav ett litet 

utrymme för personalen att tala om sig själva personligen utan den fokuserar på hur 

personalen ser på behandlingen och männen som ingår i gruppen. Den belyser även vad de 

upplever i kontakten med männen och hur de tror männen tänker. Detta kan ha minskat 

möjligheten för personalen att förstora bilden av sig själva som samtalsledare och dess 

betydelse samt ett propagerande för mansmottagningen. 

Studiens resultat går inte att generalisera och det är inte heller studiens syfte. Studien syftade 

till att ge en inblick i hur respondenterna upplever behandlingen samt om någon förändring 
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skett och vad förändring har berott på. Vår begränsade erfarenhet av att genomföra en 

forskningsstudie kan ha påverkat studien genom att vi saknar erfarenhet och kunskap av 

intervjusituationer, teoretisk tolkning och analys. Men den begränsade erfarenheten kan bidra 

till en ständigt öppen diskussion, reflektion, ifrågasättning av materialet och öppenhet kring 

arbetsprocessen.  

 

 

4.5 Förförståelse 

 

Vår förförståelse är delvis baserad på vår Socionomutbildning, där vi genom att studera makt 

och genus fått en inblick i hur samhället påverkar och kan reproducera könsrollers betydelse 

samt vidhålla olika maktstrukturer. Vi har studerat hur det ur kvinnors och barns perspektiv 

kan vara att leva i familjer där hot och våld utövas, samt vilka resurser samhället har att 

erbjuda de som faller offer för våld i nära relationer, men har dock efterfrågat liknande studier 

ur ett manligt perspektiv och vad det gäller resurser för våldsutövare. Den uppfattning vi har 

är att det inte satsas tillräckligt på våldsutövarna och att risken finns att de blir utan stöd och 

hjälp vilket vi tror ökar risken för fortsatt våld. Till grund för förförståelsen ligger även 

samhällets normer och värderingar samt medias påverkan då dessa vanligtvis belyser 

våldsoffrens perspektiv och tenderar till att på förhand döma våldsutövarna. Vi vill poängtera 

att det är viktigt att lyfta våldsoffrens perspektiv men att det också är viktigt att inte glömma 

våldsutövarna då vi tror att de delvis är kärnan till problemet. 

 

 

4.6 Etiska aspekter 

 

En av etikens utgångspunkter är människors lika värde, den utgår från 

människovärdeprincipen och uppmanar till att beakta hur vi handlar mot andra.  Den etiska 

diskussionen handlar om vad vårt ansvar innebär och vad som har värde (Blennberger, 2005).  

I den föreliggande studien har de fyra etiska principerna som utarbetats av vetenskapliga rådet 

följts och har till syfte att ge forskaren ett underlag för forskarens egna reflektioner samt en 

insikt i de egna ansvarstagande. Den första principen är informationskravet, vilken innebär att 

informera berörda om forskningens syfte. Upplysa om frivilligheten och att de berörda kan 

avbryta sin medverkan. Vid första mötet med respondenterna delgavs relevant information om 

studien. Den andra principen är samtyckekravet, i den föreliggande studien diskuterades 

samtycke vid samtliga intervjuer. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, i den 

föreliggande studien behandlas inte personuppgifter, respondenterna har tilldelats fiktiva 

namn som inte har någon relation till verkligheten. Den fjärde principen är nyttjandekravet, 

det insamlade materialet har enbart använts i denna studie (Vetenskapliga rådet).  

På grund av ämnets känslighet är ett av studiens etiska dilemman var vi drar gränsen för de 

djupgående frågorna med hänsyn till deras integritet. Vi har valt att inte belysa hur och varför 

männen befinner sig i denna behandling, detta är heller inte studiens syfte. Frågeguiden är 

framtagen med en öppen diskussion om vad som kan upplevas kränkande men ändå belysa 

männens personliga förändring. Det är en svår balansgång och under intervjuernas gång har 

författarna ständigt reflekterat över denna. Vi har varit relativt passiva under intervjuerna och 

männen har fått den tid de behövt för att tänka och svara på frågorna. Vi har varit noga med 

att utgå från att det är männens upplevelser om deras verklighet och vi har därför åsido lagt 
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våra kunskaper, värderingar och erfarenheter. Detta även för att skapa ett öppet, tryggt och 

bekvämt samtal. Ur personalens perspektiv framstår inte detta ämne som lika känsligt då det 

inte är de som går igenom själva behandlingen utan de är där som stöd och hjälp för männen i 

gruppen. Men även med personalen har vi försökt lägga våra erfarenheter och kunskaper åt 

sidan för att vara öka vår objektivitet i intervjuerna.  

 

 

 

5. RESULTAT 
 

Studiens empiriska material bygger på åtta respondenters upplevelser och erfarenheter av 

behandling, tre personal som arbetar med behandlingen och fem män som går i behandling.  

Personalen har varit verksamma inom socialt arbete större delen av sina liv. Inom 

behandlingsområdet som studien undersöker har de arbetat cirka ett till två år. Personalens 

utbildningserfarenhet varierar mellan socionom, psykoterapeut, missbruksbehandlare samt 

mentalskötare. Åldern på personalen är mellan 35 till 70 år.  

Männen medverkar i behandlingen frivilligt och har påbörjat behandlingen vid olika 

tidpunkter, behandlingserfarenheten hos männen skiljer sig från tre månader till ett år. 

Männen är mellan åldrarna 20 - 62 år. Gruppen består av sex personer, fem av dessa ingår i 

studien. Männen har olika erfarenheter och bakgrunder, de har ingen annan relation till 

varandra än att de går samma gruppbehandling. Männen och personalen kommer att 

presenteras med fiktiva namn i resultatredovisningen.   

Till grund för den information som beskriver mottagningen ligger personalens utsagor från 

intervjuerna som genomförts. Mansmottagningen som är aktuell i studien är en del av en 

större verksamhet i Mellansverige. Förutom särskilt stöd till kvinnor och barn erbjuder 

verksamheten stöd till män som utövar våld i nära relationer. Mansmottagningen erbjuder 

olika former av stöd såsom rådgivning, behandling och krisbearbetning. Den aktuella 

behandlingen sker i grupp och målet är att männen ska förändra de attityder och värderingar 

som leder till våld som konfliktklösning. Männen ska även få en insikt om det egna ansvaret 

och hitta verktyg till att göra andra val. Behandlingen fokuserar på att männen ska rikta 

blickarna mot sig själva, lära sig ta ansvar och skapa nya handlingsmönster. Männen erbjuds 

utrymme till att bearbeta känslor och andra faktorer som kan leda till våld för att kunna göra 

nya val och undvika våldet. Behandlingen börjar med två till tre individuella samtal, där en 

bedömning sker om fortsatt behandling ska ske individuellt eller i grupp. De enskilda 

samtalen pågår i cirka 30-45 minuter och gruppträffarna pågår i cirka en till en och en 

halvtimme. Männen i gruppen förväntas delta under 20 träffar och gruppträffarna äger rum en 

gång i veckan. Efter avslutad behandling finns det möjlighet till fortsatt stöd om behov och 

utrymme finns.  

Merparten av personalen uttrycker att de arbetar med ett relativt ostrukturerat program, men 

att de är inspirerade av Alternativ Till Vold (ATV). Inspirationen ligger i ATV:s fem teman, 

VASKA: våld, ansvar, sammanhang, konsekvenser och alternativ. Vidare beskriver en 

personal att ATV:s metod bygger på att diskussionsämnen tas upp självmant av 

gruppmedlemmarna. En stor del av behandlingen berör ansvar och konsekvenser, som inte 

enbart belyser mannen själv utan även konsekvenser för eventuella barn och partners. De 

teman som är aktuella vid behandlingstillfällena utses inledningsvis beroende på vad männen 

uttrycker för behov.  
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5.1Från förväntan till förändring 

 

Inga tydliga förväntningar framstod från männens perspektiv, dock var förväntningarna på 

personalens yrkesroll samstämmig mellan personalen och männen. Erfarenheter av 

behandlingen kan leda till förväntningar om en fortgående förändringsprocess. Alla deltagare 

upplevde att en förändringsprocess hade påbörjats. Nedan kommer en redogörelse av hur 

våldsutövande män och personalen upplever behandlingen mot våldet i nära relationer? 

 

Personalen föreställde sig inga förväntningar på behandlingen från männen, en av dem 

uttryckte att det kanske fanns en viss förväntan hos gruppen att alla ska sköta sig så länge man 

ingår i gruppen. Männen får efter en tid i behandlingen nya erfarenheter som leder till nya 

förväntningar, männen utvecklar sitt sätt att tänka och reflektera, skapar nya 

handlingsmönster och ser varningssignaler. De nya erfarenheterna leder till en mindre negativ 

och kritisk syn på kvinnor och samhället, vilken kan vara stor till en början menar merparten 

av personalen. 

När en behandling följaktligen är aktuell betonar personalen att en förändring kan ske när 

männen kan sätta ord på sina känslor och erhålla andra perspektiv på företeelser. Samtlig 

personal poängterade att männen måste bryta mönstret av att bära känslor och tankar inom 

sig, männen måste tala om det som är jobbigt samt vad som kan orsaka det. Ansvaret för det 

egna handlandet måste stå i fokus, vilket Oskar som arbetat sedan årsskiftet 2009/2010 

framhöll: ”Ansvaret är det viktigaste. Männen kan inte hantera starka känslor, många 

beskriver sig som offer för starka kvinnor där våldet är det enda utvägen. (…)Ansvar kan nog 

vara en vändpunkt att inte kunna skylla på annat längre”.   

Några speciella förväntningar på behandlingen vid dess början fanns inte enligt majoriteten av 

männen. Däremot beskrev de att personalen var goda lyssnare, professionella i sitt arbete och 

en källa till kunskap, dessa upplevelser grundade sig också i hur en del män förväntade sig att 

personalen skulle vara. Detta stämmer väl överens med hur personalen ansåg att sin roll skulle 

fungera. Personalen hade förhoppningar om att vara lyhörda, ledande, lotsande, och finnas där 

för att stötta männen genom behandlingen. 

Istället för en förväntan berättade männen om den förändring som skett under 

behandlingstiden, de upplevde att förändringen berodde på en ny medvetenhet som resulterat i 

nya tankesätt. De berättade att det var på grund av att de riktat blickarna mot sig själva och 

lärt sig kommunicera på ett bättre sätt, som de utvecklat en förmåga att se saker ur nya 

perspektiv och infallsvinklar. Majoriteten av männen poängterade att de talar om saker som 

de annars inte talar om vilken är en viktig del i förändringsprocessen. Jack som gått i 

behandling under en längre tid förklarade:  

 

Att få medvetenhet och att vinna något genom att ge upp något, låta någon göra ett fel 

utan att gå vidare med det, att välja sina strider är viktigt. Lära sig öppna sig och tala 

om hur man känner i olika situationer (…) nu är jag bättre på att acceptera att man är 

en del av problemet eller att det finns många saker du kan göra för att göra det bättre. 

 

Citatet ovan ger även en bild av hur de nu kunde se att de var en del av konflikten och 

problemen, att en del av ansvaret var deras och att de måste kompromissa i konflikter. En del 

av männen menade att de inte blev lika arga vid konflikter längre, de upplevde en känsla av 

att vara mer lugna och harmoniska. Männen poängterade att en förbättrad 
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kommunikationsförmåga och förståelsen för andra människors perspektiv har resulterat i ett 

bättre sätt att hantera konfliktfyllda situationer. 

Efter en tid i behandling började männen begrunda orsakerna till varför dessa konfliktfyllda 

situationer uppstått samt vilka konsekvenser situationerna kan få. Att en förändring har skett 

är något som de flesta männen uttryckte, de framhävde att andra i deras omgivning också 

märkt av en förändring . Männen upplevde den uppmärksamhet de fått av sin omgivning som 

positiv och glädjande, och i vissa fall bidragande till ett ökat välmående. Jonte som gått en 

kortare tid i behandling framhöll:   

 

Tidigare har jag haft svårt att hantera jobbiga saker men nu lär jag mig att se andra 

saker. Det spelar ingen roll om jag hatar hela världen, det är mitt problem och inte en 

annans persons fel (…) Mina barn säger att jag är lugnare nu och det är jätteroligt att 

de märker en förändring. Man har lärt sig att- jaja, nu är det såhär, det är vad det är. 

Även om man inte ser det själv så ser andra det. 

 

 

5.2 Att förändra beteende 

 

Under gruppträffarna får männen lära sig att kontrollera sin ilska. De utgår från olika teman 

som på olika sätt berör männens problematik, tillsammans med personal och andra deltagare 

arbetas dessa teman igenom i samtalsform. Nedan redogörs det för vilka mekanismer i 

behandlingsformen som upplevs grundläggande för att förändra beteende hos män som utövar 

våld i nära relationer. 

Genom en ökad kommunikationsförmåga och ett utvecklat empatiskt förhållningssätt har 

männen lärt sig att kontrollera sin ilska. De upplevde att kontrollen av ilskan också vuxit fram 

genom de olika teman som behandlingen belyser, dessa teman kan vara barn och partners 

upplevelser. Männen upplevde de som viktiga då de berör samtliga i gruppen och tenderar att 

problematisera olika konfliktfyllda situationer. Några av männen beskrev att de kan sätta sig 

in i problematiken och diskutera utifrån den, de framhöll att alla teman bildar en helhet och att 

inget tema är bättre än något annat. 

Filmer som visas under behandlingstidens gång poängterade några av personalen var viktiga.  

Då filmerna är ett bra tillvägagångssätt för att skapa en förståelse hos männen för hur 

problemsituationen kan se ut och andra personer kan uppleva situationen. Filmerna beskriver 

olika situationer där män använder våld i nära relationer, efter filmvisningen diskuteras 

filmens innehåll för att förstå de känslor som eventuellt kan uppkomma hos männen. 

”Jag budskapet” nämndes som något viktigt och användbart, det innebär att kommunicera 

känslor utifrån sig själv. Männen berättade att de kan gå ifrån konfliktfyllda situationer och ta 

sig tid till att tänka efter och reflektera. Jonte framhöll: ”Man är mer medveten, man kan se 

det där är min gamla reaktion och jag kan välja att reagera på ett annat sätt, det är skönt”. 

En annan man som också framhöll att reaktionen blivit annorlunda var Jack som beskrev 

följande: ”problemen stannar inte kvar, man samlar inte på sig problem, så när ett nytt dyker 

upp är man bättre rustad att klara av det”.  

En avgörande insikt för männen i behandling är insikten att bestämma över sina egna val, som 

även citaten ovan belyser. Det handlar enligt personalen om att männen måste rikta blickarna 

mot sig själva och gå igenom vad som händer i tanke, känsla och handling. Personalen 

beskrev att männen måste lära sig se och känna igen varningssignaler och vad som triggar 

igång dem. Vidare poängterade de att när männen kan känna igen varningssignalerna kan de 
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undvika att sätta sig i konfliktfyllda situationer och lära sig att bryta innan de blir ohanterliga. 

Olle som arbetat med behandlingen i ett år beskrev: ”Inte fly ifrån en konflikt, sätta ord på 

känslan, ta en promenad i 10 minuter och komma igen och försöka prata en gång till”.  

 

 

5.2.1 En motiverande gruppbehandling 

 

Gruppen har en stor betydelse vilket Oskar en personal framhöll: ” De sitter i samma båt, de 

delar erfarenheter och hemska upplevelser. (…) Vi önskar ju att alla skulle gå i gruppen, för 

det är ett sådant mervärde”. Personalen upplevde att männen hittat en balans mellan att vara 

stödjande och konfrontativa mot varandra i gruppen. De berättade vidare att männen hjälper 

varandra och är generösa med att ge varandra råd och förslag, de delar med sig av sina 

erfarenheter och svåra upplevelser. Männen upplevdes värna om varandra och glädjas åt 

varandras framgångar. 

Gruppen är väldigt sammansvetsad vilket blir tydligt under vissa gruppträffar då några av 

personalen upplever att rollen som gruppledare inte alltid är central. Gruppen tenderar ibland 

att skena iväg i samtal. Samtal är inte bara ett samtal menar en personal som berättade att det 

är viktigt att stanna upp i processen och förstå varje detalj, vilket gruppen ibland gör utan 

samtalsledare.  

Gruppen upplevdes som ett bollplank av många män där de kan ventilera tankar och känslor 

med andra som befinner sig i samma situation. Några förklarade hur gruppens stöd påverkar 

dem till att gå ut och pröva tips samt idéer som andra gruppmedlemmars erfarenheter bidragit 

med, en del män upplevde en känsla av att ibland få facit i hand. Olikheter som 

ålderskillnader och värderingar bidrar till en variationsrik grupp. Sam som gått i gruppen en 

längre tid berättade: 

 

Det är bättre med grupp man kan dela erfarenheter. Det är nog en speciell sak, det 

känns inte så spänt, i början var det ju det. Även fast vi inte känner varandra på det 

sättet så blir det ju speciellt. (…) vi kan känna igen oss hos varandra i allt. 

 

Ett behov av att träffa gruppen uttalade de flesta män, gruppen är en energikälla som ofta 

bidrar till en bra magkänsla. De förklarade att gruppen hjälper dem att tänka ett steg längre 

och ett steg bakom problemen, där blir konfrontation självklart och där får de bli frustrerade 

och säga ifrån utan att bli dömda. De flesta män uttryckte en saknad av gruppen vid de 

tillfällen de missade en träff, de berättade även om en tillfredsställelse av att få hjälpa andra. 

Kurt som gått en längre tid i behandlingen förklarade: ”Erfarenheten av att det inte bara är 

jag som har detta problem gör att jag överlever detta med gruppens kraft”. En annan man 

som också påpekade vikten av gruppen var Jack som framhöll: ” En poäng är att man går i 

gruppterapi för att få ta del av andras situationer, man ser att det finns de som har det värre 

och bättre, det får en motiverad”.   

Citaten ovan beskriver även betydelsen av tips och idéer som männen får och ger varandra. 

Det handlar både om att ge och ta enligt männen, de lyssnar till varandras erfarenheter vilka 

ger nya idéer om hur de kan hantera konfliktfyllda situationer. Tipsen som männen ger 

varandra är bland annat hur de kan uttrycka sig i en viss situation. Ovan nämnda faktorer 

påverkar känslan av hur glada, harmoniska och lugna de är efter gruppträffarna samt hur det 

speglar av sig i vardagslivet och i sättet att hantera konflikter. Arne som gått i behandling en 

längre tid förklarade:  
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Har försökt bita ihop, rensa upp utan att brusa upp, men det blir som en ventil som inte 

håller tätt, då är det skönt att ventilera med gruppen. (…) Då sa gruppen till mig att ta 

upp det med henne, men det ville jag inte, men jag gjorde det. 

 

Motivationen ökar när männen märker att de tips och idéer som de erhåller av varandra och 

personalen fungerar. De berättade att känslan av att bli hörd och ha någon att prata med också 

är viktig för motivationen. Men de poängterade att gruppen är viktigast, samtliga berättade att 

personalen också har stor betydelse för motivationen. Även om männen upplevde personalen 

som relativt passiva under vissa gruppträffar, ansåg de att personalen ändå leder in gruppen på  

olika teman vid behov. Männen berättade att personalen ställer frågor som ”triggar” gruppen 

till att tänka på orsaker till varför de reagerar som de gör i vissa situationer. Många av dem 

poängterade att personalen ställer passande frågor och belyser viktiga punkter vid 

diskussioner som annars inte skulle ha lyfts.  

 

 

5.3 Svårigheter inför behandling och gruppbehandlingens nackdelar 

 

Nedan redogörs det för vilka svårigheter som deltagare har upplevt i gruppbehandlingen av 

män som utövar våld i nära relationer. Vissa upplevda svårigheter har sitt ursprung innan 

behandlingen har börjat, andra är relaterade till männens livssituation vid behandlingens start 

och efter en tid i behandlingen kan svårigheter med behandlingens struktur upplevas. 

En svårighet med behandlingen är att det är svårt att få männen till behandling.  En personal 

beskrev att det är andra professioner runt omkring verksamheten som ska informera om 

verksamheten, detta brister ibland och personalen får själv verka rekryterande till sin egen 

mottagning. En annan personal uttryckte en svårighet med att få mannen till behandlingen 

tillräckligt fort, detta på grund av polisärenden, socialtjänst ärenden och kvinnoskydd som 

ofta måste föregå mannens behandling. 

Vid en början av behandlingen befann sig ofta männen i en kaosartad livssituation framhöll en 

del av personalen. Männens syn på hjälpsystemet och samhället i stort var ofta mycket 

negativ i början. De berättade att de flesta män kände sig dömda på förhand av sin omgivning 

och att ingen ville lyssna till dem. Den kontakt som skapas vid första mötet med varje man är 

av stor vikt ansåg en del personal. Blir det en bra kontakt minskar chansen att mannen undflyr 

behandlingen. En personal beskrev att en balansgång mellan mottagande och konfrontation 

ständigt sker vilket Benny som arbetat två år inom behandlingen förklarade: ”Det handlar 

också om mitt bemötande, skilja på person och handling så att säga. Ett respektfullt 

bemötande, men våld är fortfarande inte okej”. 

Männen resonerade kring att de inte ser det som en behandling utan mer som samtalsterapi 

eller gruppterapi, en man ville hellre kalla det för fördjupat gruppstöd och en annan menade 

att en behandling är något medicinskt. Det på grund av att personalens roll inte alltid är 

central enligt några män, de upplevde gruppen så pass stabil, öppen och självgående att den 

ibland kunde sköta sig själv med eller utan personal. Några av männen betonade att det kan 

finnas vissa svårigheter med att gruppträffarna är så öppna att de ibland blir ofokuserade, då 

de ofta har mycket att prata om är det inte alltid tiden räcker till, en del upplevde därför att 

gruppträffarna fungerar bättre när de styrs efter teman från personalen. Jacks berättelse 

sammanfattade detta:  

 

Kanske det är en form av behandling (…) det här är mer som en skola där man lär sig 

saker, utveckla sig själv och lär sig förstå problem. En slags gruppterapi inte så 
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inriktad från samtalsledarna (…) man märker som ny eller på en ny som kommer in i 

gruppen att dem inte vet hur de ska kommunicera, de viktiga är att lära sig 

kommunicera. 

 

De flesta männen upplevde det påfrestande och känsloladdat att kliva in i gruppen i början på 

grund av att de inte visste vad som väntade dem, men de fann sig snabbt sig till rätta, detta för 

att gruppen ingav ett respektfullt bemötande. Jonte berättade:  

 

I början får man berätta vem man är, första gången är det fruktansvärt jobbigt att 

öppna upp inför främmande människor. (…) Men innan man vet att man inte blir dömd 

av de andra är det en jobbig process. Det var en väldig trygghet att komma hit, och 

sedan var det bara att öppna kranen och låta det rinna ut.  

 

Många män kunde vara förvånade över att en mansmottagning överhuvudtaget fanns 

upplevde en del av personalen. Detta bekräftades av samtliga män, de förklarade att de var 

ovetandes om att en mansmottagning fanns och vad en sådan innebar till en början. Några 

män uttryckte en önskan om att mansmottagningarna skulle bli mer synliga, de framhöll att 

samhället borde göra mer för att något sådant skulle kunna ske. Männen uttryckte en tro på att 

fler skulle uppsöka mansmottagningarna om de blev mer synliga vilket Kurt uttryckte: 

”Jouren lever i skymundan, det är synd, jag har saknat det här, det kom definitivt rätt i 

tiden”.  

 

 

6. ANALYS 
 

Analysen presenteras utifrån liknande teman som finns i resultatredovisningen, vilka är: från 

förväntan till förändring, att förändra beteende- en motiverande gruppbehandling och 

gruppbehandlingens svårigheter. 

 

 

6.1 Från förväntan till förändring 

 

Målet med behandlingen är att männen ska förändra attityder och värderingar gentemot våld, 

de ska även upptäcka tekniker för att undvika våldet. Personalen beskriver hur ett arbete mot 

detta mål ständigt pågår i form av ett emotionellt arbete parallellt med diskussioner och ett 

utbyte av erfarenheter i gruppen. Studiens resultat visar att de flesta män som deltar i 

behandlingen har påbörjat en förändringsprocess. Vi tolkar den förändringsprocess männen 

påbörjat som ett resultat av hur det emotionella och erfarenhetsmässiga arbetet samspelar 

under behandlingen. Samspelet mellan dessa faktorer skulle enligt den kognitiva terapin 

förklaras av att en förändring av attityder och värderingar kan ske när man medvetandegör hur 

tanke, känsla och handling samverkar och hur felaktiga tankesätt gör problem varaktiga 

(Perris, 1996).  

Studien belyser att personalens egna förväntningar vad det gäller behandlingen är att de som 

professionella ska fungera stödjande, lotsande och ha ett respektfullt bemötande men 

samtidigt inte acceptera männens våldshandlingar. Männens hade liknande förväntningar som 
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personalen. En koppling kan göras till Banduras (1977) levande modeller, vilket innebär att 

personalen blir levande exempel på hur ett bra bemötande och en bra relation kan se ut.  

Få av männen uttryckte sig ha några förväntningar vid de tillfällen de påbörjat behandlingen. 

Vad som enligt oss kan vara en form av förväntan är en önskan om ett bättre mående. En 

förväntan att få hjälp och stöd även om mannen inte vet vilken sorts hjälp och stöd han 

behöver vid början av behandlingen. En förklaring kan vara det som även tidigare forskning 

visar; att svårigheterna kan bero på att männen tar ett första steg mot att erkänna och ta ansvar 

för sitt våld (Smith, 2007; Flinck et al., 2007). Det kan vara svårt att ge upp den identitet som 

man skapat menar Perris (1996). Det kan innebära att männen har svårt att framställa sig 

själva som våldsmän om det inte är medvetna om deras beteende och effekten det har.   

Personalen upplevde inga speciella förväntningar från männen vid behandlingens början, det 

kan bero på att männens livssituation ofta är kaotisk i det skedet. Personalen förklarade att 

männen inte tänker i banor som förväntningar utan att de är ute efter hjälp och stöd i nuet. Vi 

tror att viljan hos männen till att påbörja en förändring och att strukturera upp den kaotiska 

livsvärlden är en sorts förväntan, men det kan finnas svårigheter för männen att förvänta sig 

mycket mer när situationen är förvirrande och när de inte finns en full förståelse för 

problemet. När en situation är otydlig och förvirrande är det kanske bara möjligt att önska sig 

en förändring, vilken sorts förändring kan vara svårt att specificera. Efter en tid i behandling 

när livsvärlden är med gripbar kan männen se, som studiens resultat visar, att en förändring 

har skett. Ur ett kognitivt terapeutiskt perspektiv skulle en tolkning kunna vara att nya 

erfarenheter under behandlingstiden förändrar männens uppfattning och tolkning av nya 

situationer vilket resulterar i att männen efter en tid i behandling fått nya erfarenheter som ger 

männen nya perspektiv vilka påverkar hur männen börjar bearbeta sin problematik (Perris, 

1997).  

Studiens resultat visar en ökad förståelse hos männen för andra perspektiv samt en ökad 

förståelse för sig själva och sina känslor. De olika temana har varit en viktig del till denna 

förståelse, dessa teman har berört samliga män då varje man kan komma med nya vinklar och 

perspektiv på det som temat berör. Detta bottnar enligt männen i att alla har olika 

erfarenheter, värderingar och bakgrunder vilket ger dem variationsrika diskussioner utefter 

temana. Många av männen menar att denna förståelse har bidragit till att de kan göra andra 

val. Genom en bättre kommunikativ förmåga och tid till reflektion kan de se problemet från 

ett större perspektiv. En förklaring skulle kunna vara vad Kåver (2006) beskriver, vilket 

innebär att vi kan ändra det vi ogillar hos oss själv och i våra liv om vi kan förstå varför vi 

reagerar som vi gör, detta bygger på en kunskap i att identifiera tankar och känslor som 

utvecklas. En förståelse kan läras in via verbala instruktioner enligt Bandura (1977), det 

innebär att en kommunikativ vägledning sker om hur något ska göras för att därefter omsättas 

i praktiken. 

 

 

6.2  Att förändra beteende - en motiverande gruppbehandling 

 

Resultatet visar att en del av männens privata relationer har förbättrats relaterat till nya sätt att 

förhålla sig i konfliktfyllda situationer. En tolkning vi gör är att männen under 

behandlingstiden har lärt sig att se och förstå situationer mer nyanserat, de har lärt sig vikten 

av att förstå andra perspektiv och hur en sådan förståelse kan påverka situationen. Några män 

har berättat hur en förståelse för andra personers reaktioner och perspektiv har underlättat för 

dem vid konfliktfyllda situationer. Inom kognitiv terapi är ett tänkande utan nyansering ett 

dikotomt tänkande, det innebär att individen endast utgår ifrån sig själv i alla situationer, för 
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att komma tillrätta med dessa måste personen ifrågasätta och känna igen de tankefel som 

bidrar till att vikmakthålla det dikotoma tänkandet (Perris, 1996). Kåver (2006)  menar att om 

vi kan förklara och sätta ord på våra känslor och tankar resulterar det i en ökad förståelse för 

oss själva och andra. 

Återkommande i studien är begreppet ansvar och hur viktigt ett erkännande av våldet är. 

Personalen menar att stor vikt läggs vid ansvarstagandet, männen måste inse sitt ansvar av 

våldet och sluta skylla ifrån sig innan de kan börja bearbeta sina känslor och sin problematik. 

En förändring kan inte ske om männen inte lär sig att sätta ord på tankar och känslor. En 

önskvärd framtid kan enligt Bandura (1977) påverka beteendeförändringar. En tolkning vi gör 

är att männen önskar sig en bättre tillvaro, när en bild blir tydlig över situationen och 

ansvarsfördelningen. Ansvartagandet är en avgörande del i behandlingen visar tidigare 

forskning. Om männen inte tar ansvar för våldet fortsätter de förneka sina känslor och risken 

är att en förändring uteblir. Ett igenkännande av känslorna och ett ansvarstagande är 

motivationsfaktorer för fortsatt förändring (Smith, 2007; Flinck et al. 2007).  

Ur ett kognitivt inlärningsteoretiskt synsätt kan det tolkas som att beteendet inte bara är yttre 

handlingar utan även inre handlingar som känslor, tankar och kroppsreaktioner (Kåver, 2006). 

Vidare menar vi att ett ansvarstagande för våld även är ett ansvarstagande för känslor och 

tankar. Det är enligt kognitiv terapi av vikt att problemet bryts ner i mindre delar för att fler 

perspektiv ska kunna belysas och för att ett ansvar för problemet ska bli tydligt. För att 

bearbeta problemet måste vi ta reda på vilka bakomliggande faktorer som verkar förstärkande 

till problemet (Perris, 1996). Vi tror att männens förändring är beroende av att 

ansvarstagandet och känsloarbetet sker parallellt. Likaväl som männen måste ta ansvar för sitt 

våld, måste de känna igen och hantera sina känslor för att kunna förstå vad som föranleder 

våldet. Enligt vår tolkning är detta en omfattande process, som kan vara svår att genomgå om 

problemet inte bearbetas del för del .  

Tidigare forskning beskriver hur män som är dömda till behandling ofta motsätter sig ett 

ansvarstagande till en början (Smith, 2007), vi tänker att männen i studien redan från början 

kan ha en något mer öppen inställning till ett ansvarstagande för våldet då de vänt sig till 

mansmottagningen frivilligt. Bara för att det är frivilligt behöver det inte vara enkelt att se sitt 

ansvar i problemet. Men en öppen inställning till det egna ansvaret från en början skulle 

kunna leda till att förändringsprocessen kan påbörjas något tidigare. 

Studiens resultat visar att gruppens och personalens stöd är motiverande till en förändring för 

männen. Männen känner en stark tillhörighet i gruppen, som inger en stor trygghet. Faktorer 

som att få prata och att bli hörd, upptäckten av att andras och egna tips och råd fungerar 

motiverande i förändringsprocessen.  

Gruppen tolkas enligt oss som en starkt sammanbunden grupp, där tilliten till varandra och 

behandlingspersonalen är stor. Vi tyder gruppen och behandlingspersonalen som en av de 

största motivationsfaktorerna till fortsatt behandling för männen. Behandlingsinnehållet är 

inte lika motiverande, det är snarare känslan av att få tillhöra en grupp och inte vara ensam 

längre som motiverar männen mer. Tidigare forskning stödjer tolkningen, då den påvisar att 

gruppdynamiken och samtalsledaren påverkar till positivt resultat och att 

behandlingsinnehållet spelar mindre roll (Babcock et al. 2002). 

Ett intressant resultat är att de flesta män i studien uttryckte vikten av att få ge hjälp. Vi tror 

att männens självkänsla och tillit till sig själva blir starkare och mer positiv när de märker att 

de har något att erbjuda andra i gruppen. Vidare anser vi att den nya självbilden kan vara 

motiverande för den egna förändringen. Ge hjälp kan medföra en känsla av att känna sig 

behövd, det är också något som enligt oss kan minska känslan av ensamhet. Tidigare 

forskning belyser gruppens betydelse där män som gått i behandling för sitt våldsutövande 
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uttrycker att det underlättar och motiverar till förändring att dela sina och lyssna till andras 

erfarenheter, männen poängterar vikten av att inte känna sig ensamma längre genom att 

tillhöra en grupp där många har liknande erfarenheter (Mankowski & Silvergleid, 2006). 

Enligt vår tolkning skulle den starka sammanhållningen i gruppen kunna bero på att männen 

kan relatera till varandra inom problemområdet. Vi menar att denna gemensamma nämnare 

sammanför männen till en sluten grupp där ingen dömer den andra eftersom de delar liknande 

erfarenheter.  

I studiens resultat blir interaktionen mellan individen och gruppen tydlig, då männen i studien 

uttrycker hur de erfarenheter, tips och råd som gruppen utbyter påverkar och inspirerar 

männen till att pröva nya tillvägagångssätt i konfliktfyllda situationer. Erfarenhetsutbytet 

skulle kunna beskrivas som det Bandura (1977) kallar för kommunikativa processer, via 

kommunikativa processer såsom att lyssna och ta del av andras erfarenheter kan människan 

lära sig nya handlingsmönster. Männen i studien berättar hur de erfarenheter som gruppen 

delar och de diskussioner som gruppen för leder till nya tankemönster och handlingssätt. 

Bandura (1977) framhåller att det ligger ett stort värde i att observera och ta lärdom av hur 

andra människor agerar, om beteendet som observerats fungerar på ett framgångsrikt sätt 

förstärks det beteendet och individen fortsätter att agera liknande i fortsättningen. Vidare 

tolkar vi att den återkoppling som sker i gruppen tenderar att stärka sammanhållningen, då 

gruppen gläds åt varandras framgångar men även åt det faktum att hela gruppen har 

medverkat till framgången. Vid gruppträffarna får männen återkoppling på sina tips och idéer 

vilket kan förstärka viljan till att fortsätta ett utbyte. 

 

 

6.3 Gruppbehandlingens svårigheter  

 

Studiens resultat påvisar att en svårighet för männen kan vara att träffa gruppen i början av 

behandlingen. Männen upplever situationen som känsloladdad och svår, de menar att det kan 

finnas en viss känsla av att bli dömd av de andra i gruppen även om de snabbt finner en 

gemenskap med de andra. En tolkning är att det kan vara svårt att tala om sina fel och brister 

inför främmande människor, speciellt om ett erkännande av dessa inte har skett. Perris (1996) 

diskuterar hur negativa tankar påverkar personen själv, personens omgivning och personens 

framtid vilket kan leda till negativa beteendemönster. Kåver (2006) framhåller att personen 

inte kan förväntas hantera situationer om hon inte har lärt sig att hantera dem innan. Utifrån 

Perris (1996) och Kåvers (2006) diskussioner görs en vidare tolkning där vi menar att 

männens inställning och reaktioner i början av behandlingen dels kan bero på negativa tankar 

som bygger på männens tidigare erfarenheter och fördomar och dels på att männen inte har 

tidigare erfarenheter av situationen, vilket innebär att männen aldrig har haft möjligheten till 

att lära sig hantera den specifika situationen. Denna svårighet tolkar vi vara relativt normal, vi 

menar att det skulle vara orealistiskt att tro att en människa skulle kunna hantera en ny 

situation med full insikt. 

Vidare visar studiens resultat delade meningar angående en del av behandlingens struktur. 

Även om gruppen är av stor betydelse och till stor del fungerar självgående finns det dock en 

önskan om en mer styrd struktur under gruppträffarna. Då gruppen lätt tappar fokus under 

sina diskussioner menar en del av männen att behandlingspersonalen borde vara mer styrande 

och utgå mer från de teman som är aktuella för behandlingsmetoden. Den kognitiva terapin 

påtalar att fokus bör läggas på den enskildes problem och inte på grupprocessen, gruppen ska 

samarbeta aktivt i den enskildes problematik och det är terapeutens uppgift att alla i gruppen 
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får en möjlighet att bearbeta sitt problem (Perris, 1996). Vår tolkning är att det är viktigt att 

behandlingspersonalen bryter när männen tappar fokus eller fastnar i en enskild mans 

problematik, då de enligt oss kan resultera i att alla män inte upplever att de får den tid de 

behöver. Detta tror vi till viss del kan påverka motivationen till att fortsätta i behandlingen 

samt resultera i att allvaret i situationen glöms bort.   

 

 

 

7. SLUTDISKUSSION 
 

 

7.1Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka upplevelser och erfarenheter hos män i behandling för våld i 

nära relationer, samt att belysa behandlingspersonalens upplevelser och erfarenheter av 

behandlingen. Våra frågeställningar var: 1. Hur upplever våldsutövande män och personalen 

behandlingen mot våldet i nära relationer? 2. Vilka mekanismer i behandlingsformen upplevs 

som grundläggande för att förändra beteendet hos män som utövar våld i nära relationer? 

3. Vilka svårigheter upplevs i behandlingsformen av män som utövar våld i nära relationer? 

Studiens resultat påvisar inga tydliga förväntningar på behandlingen från männen, detta kan 

bero på den kaotiska livsvärld som beskrivs vilket stöds av Flinck et al. (2007) och Smith 

(2007) i den tidigare forskningen. En diskussion om vad som kan tolkas som förväntningar 

har förts. Vi har tolkat viljan att strukturera upp den kaotiska livsvärlden och uppsökande av 

hjälp som förväntningar. Med tanke på att männen var omedvetna om att en mansmottagning 

fanns, ter det sig enligt oss naturligt att förväntningar på behandlingsinnehållet inte fanns.  

Det kan vara svårt att förvänta sig något av ett okänt sammanhang, liknande svårigheter 

beskriver Kåver (2006) i studiens teoretiska referensram där en diskussion om inlärning förs. 

En del förväntningar vad det gäller personalens yrkesroll framkom hos både männen och 

personalen, dessa förväntningar stämde väl överrens. Yrkesrollen förväntades fungera 

stödjande och konfrontativ. 

Oavsett förväntningar visar studiens resultat att behandlingen har bidragit till en 

förändringsprocess. Männen upplever att de påbörjat en förändring, de känner en ökad 

förståelse för andras perspektiv och sig själva. Förändringsprocessen har medverkat till 

männens förmåga att sätta ord på sina känslor och tankar, samt en ökad kommunikativ 

förmåga vilket har resulterat i förbättrat mående och relationer. Gruppens betydelse för 

förändring och motivation är stor, vilket får stöd av tidigare forskning: att i gruppen finner 

männen en gemenskap, trygghet, respekt och ett stöd som verkar motiverande och stärkande 

(Mankowski & Silvergleid, 2006). Ett annat resultat är att erfarenhetsutbytet i gruppen är 

viktigt för männen, ett utbyte av dessa leder till nya handlingsmönster som männen kan 

omsätta i praktiken. Studiens teoretiska referensram kan stödja detta, den framhåller att 

inlärning genom observation är av stor vikt för att förändra ett beteende (Bandura, 1977). 

Gruppdynamiken är den viktigaste motivationsfaktorn för männen i studien, en annan stor 

motivationsfaktor är upptäckten av att de nya handlingsmönstren fungerar i praktiken och ger 

bättre konsekvenser än männens tidigare handlingsmönster. 

Männen i studien tenderar att hålla sig något återhållsamma vad det gäller frågan om 

svårigheter med behandlingen. Svårigheter som påtalas är hur känsloladdat det kan vara att 
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påbörja behandlingen och att gruppträffarna ibland är ofokuserade . Enligt oss kan 

återhållsamheten vara en fråga om lojalitet mot mansmottagningen och personalen, männen 

skulle utifrån lojalitetsskäl kunna underskatta eller bortse från svårigheterna. För att inte 

riskera den goda relation som männen och personalen har, då den aktuella studien är så pass 

liten, kan det tänkas att männen har en rädsla för att personalen ska kunna förstå vem som 

sagt vad.  

Även personalen var något restriktiv vad det gäller svårigheter med behandlingen, de nämnde 

att männen kan känna sig dömda och tror att en svårighet kan vara den kaotiska livsvärlden 

som kan finnas hos männen till en början. Organisatoriskt sett upplevde de att en svårighet 

kunde vara samverkan mellan olika myndigheter och att få männen till behandling i tid. 

Ett intressant resultat som uppstått är vikten av att få hjälpa andra och känna sig behövd. Det 

är viktigt för männen att få känna att de kan hjälpa andra vilket motiverar till fortsätt 

behandling. Studiens resultat skiljer sig från den tidigare forskningen som presenterats, då det 

i den tidigare forskningen inte framgår hur männen ser på att hjälpa andra. Vi tror att en 

reflektion om huruvida detta bör ingå i det emotionella arbetet är nödvändig. En reflektion 

kan bidra med en insikt om att ge hjälp är ett ansvarstagande i sig. Genom att hjälpa andra kan 

männen få en bekräftelse på att nya tankemönster och handlingssätt lönar sig vilket är 

motiverande samt ökar ett välmående. 

Studiens syfte och frågeställningar anses vara besvarade då studiens resultat beskriver 

männen och personalens upplevelser, erfarenheter, förväntningar samt svårigheter relaterat till 

behandlingen. Studiens resultat belyser även den förändringsprocess männen har påbörjat och 

vilka faktorer som kan leda till denna. 

 

 

7.2 Metoddiskussion  

 

Under arbetsprocessens gång förde vi diskussionen om att enbart intervjua professionella som 

arbetar med män som använt våld i nära relationer. Vi föreställde oss att det skulle vara svårt 

att intervjua männen och få uppriktiga svar, i efterhand upplevde vi männen tala uppriktigt 

och utifrån sina faktiska upplevelser. Vi fick istället en känsla av att personalen ibland 

svarade politiskt korrekt, det kan bero på att behandlingspersonalen vill framhäva den 

mansmottagning de arbetar på och att de vill vara lojala mot sin arbetsgivare. Det kan även 

vara svårt för en personal att uttrycka sig om männens upplevelser då dessa är personliga, 

men det kan också vara så att personalen i denna studie ser männen ur ett annat perspektiv, 

orsaker och förklaringar till förändringar relaterat till behandlingen kan vara med tydliga för 

personalen än för männen.  

En brist i vår studie kan vara att en personal arbetade inom en annan mansmottagning, dennes 

uppfattning om männens förändringsprocess kanske inte berör de män som vårt empiriska 

material är baserat på, å andra sidan kan denna personals medverkan vara positiv i den 

bemärkelsen att personalen arbetar med samma behandling och med samma form av 

problematik. De synpunkter och uppfattningar som framkommit från denna personal kan på 

så sätt föra studiens resultat in i en något vidare mening. 

Vår bristande kunskap inom ämnet kan ha påverkat studiens resultat. Vi tror i efterhand att vi 

med en bredare kunskap hade kunnat utveckla våra frågeguider samt ställt andra frågor i 

djupare mening och på så sätt få ett mer variationsrikt empiriskt material. Vidare anser vi att 

diktafon hade kunnat användas då de flesta respondenter var öppet inställda till att berätta om 

sin situation och belyste hur viktigt de var att bli hörda, återigen var det vår försiktighet kring 
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ämnets känslighet som till viss del kan ha påverkat det beslutet. Ur en annan synvinkel kan 

vår okunskap inom ämnet ha bidragit till en objektiv syn. 

Vi är medvetna om att vår tidigare forskning till synes kan verka något tunn. I efterhand hade 

vi önskat en mer variationsrik och bredare tidigare forskning, för att ge mer liv och mening 

till studiens resultat. Vi tror att vår kunskapsbrist inom området kan ha resulterat i att en 

efterfrågan av ett mer variationsrikt material inte genomfördes. Ett tillvägagångssätt som hade 

kunna ge oss en mer variationsrik tidigare forskning och bredare kunskap hade varit en 

kontakt med institutioner aktuella för forskning inom området. 

Under arbetsprocessens gång har vi upptäckt att vi har ett tunt empiriskt material, detta kan 

bero på att respondenterna har uppgett liknande svar. Detta medför att det är väldigt lite 

variation i det empiriska materialet vilket resulterat till att upprepningar lätt har uppstått, samt 

att det har varit svårt att arbeta fram ett större resultat. Vi anser dock att det material som har 

arbetats fram svarar på studiens syfte och frågeställningar.   

 

 

7.3 Avslutande reflektioner 

 

Mäns våld i nära relationer har länge varit ett diskuterat problem, men åtgärderna har i stort 

sett handlat om att skydda offret. Kärnan till problemet, vilket enligt oss är männens 

våldsproblematik bör även det hamna i fokus. Vi anser att samhället måste rikta blickarna mot 

gärningsmannen för att arbeta mot våldet. Hur ett sådant arbete på bästa sätt kan fungera är 

svårt att säga. En metod kan vara den gruppbaserade behandlingsformen studien belyser, där 

resultatet visar att männen har påbörjat en positiv förändringsprocess.  

Studiens resultat visar att behandlingen av våldsutövare där fokus ligger på ansvartagande och 

inlärning av nya handlingsmönster genom att ta lärdom av andra har en positiv effekt. Med ett 

inlärningsperspektiv i behandlingen ökar chansen för ett positivt resultat både för våldsoffren 

och våldsutövarna. Vidare anser vi att insatserna och åtgärderna måste utvecklas för män som 

utövar våld i nära relationer vilket tidigare forskning som presenterats också påpekar. Det 

räcker inte med att satsa på institutioner som behandlar männen utan det krävs också 

utbildning och forskning för att behandlingsmetoder ska kunna utvecklas för att fungera på ett 

bra sätt. Om samhället skulle utveckla åtgärderna och den evidensbaserade praktiken skulle 

det ur ett långsiktigt perspektiv enligt oss vara ekonomiskt givande. En väl fungerande praktik 

kan innebära en minskning av återfall vilket i sin tur leder till minskade kostnader vad det 

gäller vård, stöd och skydd för samtliga berörda av våld i nära relationer. 

Behandlingsmetoder bör ta hänsyn till att både inre och yttre faktorer kan ligga bakom våldet, 

vi menar att männen inte bör anses vara ensamma orsaker till sina problem. Vidare vill vi 

framhålla att betydelsen av att synliggöra inre faktorer som tankar och känslor vilka kan 

påverka mannen till ett våldsutövande riskerar att minska, om ett arbete med att synliggöra 

yttre faktorer inte sker. En behandling som enligt oss inte tar hänsyn till att männen kan vara 

påverkade av faktorer i sin omgivning som till exempel ekonomiska, arbetsmässiga eller 

familjära problem tenderar till att endast behandla en liten del av problematiken, vilken kan 

bli obetydlig när männen efter behandling återgår till det sammanhang som en gång utlöst 

våldet. 
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7.2 Vidare forskning 

 

Resultaten i vår studie belyser kortsiktiga förändringar hos män i pågående behandling, det 

skulle vara intressant att följa männen under en längre tid och även en tid efter att 

behandlingen avslutas för att kunna se mer långsiktiga konsekvenser av behandlingen.  

En annan aspekt skulle kunna vara att titta närmare på en jämförelse mellan olika former av 

behandlingar för att urskilja konkreta faktorer som hjälper männen till förändring. Då vårt 

resultat påvisar att gruppen verkar vara en av de viktigaste faktorer som medverkar till 

förändring och ökar motivationen skulle det vara intressant att se hur andra behandlingar som 

individuella och mer strukturerade gruppbehandlingar fungerar.  
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Bilaga 2 

Frågeguide professionella 
Bakgrundfrågor 

Kön: O Man   O kvinna (ifylles av intervjuaren) 

1. Vilket årtal är du född? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du jobbat inom socialt arbete? 

4. Hur länge har du jobbat med det du gör idag? 

5. Hur upplever du din arbetsmiljö? 

6. Vad är bra med ditt arbete? 

7. Vad skulle du vilja förändra i ditt arbete? 

 

Inledande frågor 

• Kan du beskriva den behandling du arbetar med? 

• Vad är behandlingens syfte? 

• Vilka/ vilken typ av interventioner använder sig verksamheten av? 

Förväntningar 

• Vilka förväntningar tror du att de män som deltar i behandlingen oftast har? 

A) På behandlingen? 

B) På samtalsledarna? 

C) Behandlingens form? 

På sig själva? 

Förändringar 

• Upplever du att männen förändras under behandlingens gång? Och på vilket sätt? 

• På vilket sätt tror du att du har påverkat den förändringen? 

• Finns det något speciellt tema som du tror påverkar männen mer än andra? 

• Finns det någon specifik del i behandlingen som du tror hjälper männen bättre än andra 

delar?¨ 

• Tror du att det finns någon del som fungerar mindre bra?  

- varför? 

 

Verktyg för att undvika våld 

• Vilka strategier erbjuder ni männen för att öka chansen att undvika våld? 

• Finns det någon strategi som du upplever att männen upplever bättre än någon annan? 

• Tror du att deltagarna finner egna strategier för att hantera våld genom behandlingen? 

Avslut 
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• Är det något övrigt du vill tillägga? 

 

Bilaga 3 

Frågeguide männen 
Inledande frågor 
Kan du beskriva den behandling du deltar i? 

Hur länge har du medverkat i behandlingen? 

Vad är ditt syfte med behandlingen? 

 

Förväntningar 
I början av behandlingen vad hade du för förväntningar på… 

Behandlingen? 

Samtalsledarna? 

Behandlingens form (grupp/individuellt)? 

På dig själv?  

 

Förändring 
Upplever du att du förändrats under behandlingens gång? 

1. På vilket sätt? 

På vilket sätt har samtalsledaren medverkat till din förändring? 

Hur har grupp påverkat dig i din förändring?  

Finns det någon speciellt tema i behandlingen som medverkat mer till din förändring?   

Varför/hur? 

Har ditt sociala nätverk förändrats under din tid i behandling? 

Ser du annorlunda på våldet nu jämfört med tidigare?  

Ser du annorlunda på ansvaret, förändring och orsak på/till våldsutövandet?  

Vad tror du förändringen beror på? 

 

Verktyg som undviker våldet 
Finns det någon del i behandlingen som du upplever har funkat bättre än andra delar? 

Finns det någon dela av behandlingen som fungerat mindre bra? 

På vilket sätt tro du att man skulle kunna förbättra den eller de delar som fungerat mindre bra? 

Har behandlingen gett dig några strategier som kan hjälpa dig i en situation där du 

tidigare brukat våld? 

 

- Om ja, vilka är dessa strategier? 

 

Har det uppstått någon situation då du behövt använda dig av dem? 

 

Hur upplever du att de fungerar? 

 

Har du hittat/kommit på några egna strategier? 

 

Avslut 
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Har du något övrigt du vill tillägga angående behandlingen och din upplevelse? 


