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Abstract 
The purpose of this study was to examine risk-factors that have been identified by previous as 

the causes for men’s abuse against an intimate partner and how interventions can solve this 

problem. The purposes is broken down into the following questions: 1) which risk-factors can 

be found for male offenders of domestic violence, 2) how the childhood of domestic violence 

offenders can affect and explain domestic violence offenses, and, 3) how these risk-factors can 

be used in interventions for male domestic violence offenders. The study was an integrative 

review consisting of previous research to answer the aims of the study. The results show that 

an insecure attachment can create interpersonal problems which can be a risk-factor for 

domestic violence offenses. Attitudes against women and sex-roles was identified as risk-

factors for abusive behaviour against an intimate partner. The results show that interventions 

contains components that address attachment related problems and attitudes against women. 

The conclusions of this study are that the interventions for domestic violence offenders need to 

address problems in several levels, not just the individual problems, to be more effective. This 

study illustrates a model as a suggestion for more effective interventions. 
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Sammanfattning 
Föreliggande studie syftar till att skapa en bild av de riskfaktorer och bakomliggande orsaker 

som forskning lyfter fram som centrala till varför män utövar våld i heterosexuella relationer 

samt på vilket sätt det kan åtgärdas. För att besvara syftet har tre frågeställningar utformats: 1) 

vilka riskfaktorer kan generellt identifieras hos män som utövar våld i nära relation, 2) på vilket 

sätt menar forskningen att männens uppväxt kan påverka och förklara risken för utövandet av 

våld i nära relation, samt 3) hur kan dessa identifierade riskfaktorer användas i interventioner 

för män som utövar våld i nära relation. Studien är en integrativ litteraturstudie och använder 

sig av vetenskapliga artiklar för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studien 

identifierar olika riskfaktorer som kan förklara männens våldsutövande, till exempel en otrygg 

anknytning under barndomen som kan skapa interpersonella problem i vuxen ålder och 

snedvridna attityder gällande kvinnor och könsroller är exempel på riskfaktorer för ett våldsamt 

beteende. Det insamlade materialet visade att interventioner använder sig av olika komponenter 

som ger olika utfall. Slutsatsen i denna studie är interventionerna behöver ta hänsyn till fler 

nivåer än den individuella för att öka effekten. Avslutningsvis illustreras en modell som ett 

förslag för att öka interventionernas effekt. 

 

Nyckelord: Våld i nära relation, partnervåld, IPV, riskfaktorer, orsaker, intervention, förövare 
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Förord 
Denna studie genomförs mot bakgrund av den aktuella samhällsdebatten angående våld i nära 

relation och avsaknaden av tillräckliga resurser för att lösa detta problem. Denna studie syftar 

till att ge ett nytt perspektiv på problemet, genom att fokusera på våldsutövaren, och förslag på 

hur interventioner för detta kan utvecklas för att minska psykiska, fysiska och ekonomiska 

konsekvenser för individ och samhälle. Vi vill tacka våra handledare Sara Thunberg och Jürgen 

Degner för ert stöd, tillgänglighet, kunskap och vägledning som möjliggjorde genomförandet 

av denna studie. 

 

Sophie Karlsson, Isabella Samuelsson 

Örebro, 22 maj 2015 
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Inledning 

Män som utövar våld i nära relation är en heterogen grupp, vilket innebär att de har olika 

egenskaper, personlighetsdrag och problemområden (SOU, 2014:49). Statistiken över män som 

utövar våld i nära relation visar att cirka 70 procent av de som polisanmälts tidigare har åtalats 

för brott (Nationellt Centrum för Kvinnovåld [NCK], 2014).  Vidare framkommer att nästan 45 

procent är arbetslösa och många av dem har låg utbildning, diagnostiserade psykiatriska 

problem och erfarenheter av våld i hemmet under uppväxten. Idag pågår en nationell debatt 

angående våld i nära relationer, där våldet lyfts fram som ett folkhälsoproblem då det leder till 

bland annat fysiskt och psykiskt lidande för både utsatta och utövare. Därför betonas vikten av 

förbättrade insatser till både de som är utsatta för och de som utövar våld i nära relation (SOU, 

2014:49). Carin Götblad, regeringens samordnare mot våld i nära relationer, menar att det då 

är nödvändigt att rikta mer fokus mot själva problemet, det vill säga våldsutövaren (Götblad, 

2014, 27 juni). Av denna anledning är det av vikt att arbeta med de bakomliggande orsakerna, 

såsom riskfaktorer, samhälleliga strukturer och uppväxtförhållanden, som leder till våld i nära 

relationer (se Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2014:8). Det finns skilda perspektiv angående 

orsaker till uppkomsten av våld i nära relation. NCK (2014) menar till exempel att den yttersta 

drivkraften bakom utövandet av våld i nära relationer är behov av makt och kontroll, samtidigt 

som Buck, Leenaars, Emmelkamp och van Marle (2012) visat på att en otrygg anknytning hos 

våldsutövaren ökar risken för utövande av våld i nära relationer. Genom att identifiera 

riskfaktorer och bakomliggande orsaker hos männen som utövar våld kan det skapa en 

helhetsbild över våld i nära relation. Detta är av stor vikt för det sociala arbetet då hela familjen 

kan bli drabbade av våldet som då kan behöva hjälpinsatser för detta. För att öka förståelsen 

kring våld i nära relation kan fokus behöva läggas även på förövaren för att arbetet kring 

problemet ska bli mer effektfullt. Att förstå vad det är som gör att vissa män utövar våld är 

därför viktigt för socialt arbete. Maria Eriksson, professor i socialt arbete lyfter i flera 

sammanhang fram de allvarliga konsekvenserna som mäns våld mot kvinnor leder till. Vidare 

förklarar hon att det är socialnämndens uppgift att ansvara för stöd och hjälp i situationer där 

våld i nära relation förekommer, samt att det är socialnämndens ansvar att tillhandahålla 

individanpassade insatser (Eriksson, Berg & Wallqvist, 2011). En kombinerad analys av olika 

förklaringsmodeller är därför viktigt för en ökad förståelse för de riskfaktorer som kan ligga till 

grund för utövande av våld i nära relation. 

Det finns olika slags riskfaktorer för våld i nära relation som går att identifiera hos 

våldsutövaren. BRÅ (2014:8) lyfter fram flera riskfaktorer, såsom tidigare erfarenheter av våld 

samt bristande sociala och ekonomiska resurser, som arbetslöshet, fattigdom och låg utbildning. 

Strandell (2012) visar i en kartläggning avseende dödligt våld mot kvinnor i nära relation 

dessutom att såväl svartsjuka och psykiska problem, som rädsla för och svårigheter att hantera 

en separation, framkommer som riskfaktorer hos våldsutövaren. Liknande riskfaktorer har 

hittats i en studie av BRÅ (2014:8), där även tidigare kriminalitet hos gärningsmannen anses 

vara en riskfaktor. Mot bakgrund av dessa riskfaktorer har en checklista utformats för att 

bedöma risken för våld i nära relation; SARA (Spousal Assault Risk Assessment). SARA tar 

upp olika livsområden för att bedöma riskfaktorer för upprepat partnervåld och används bland 

annat av polisen. De riskfaktorer som SARA söker att identifiera är om mannen är dömd eller 

har varit misstänkt för våld, relationsproblem, arbetslöshet, missbruk och psykiska problem (se 

BRÅ, 2010:20). Ytterligare en riskfaktor är uppväxtförhållanden — såsom en otrygg 

anknytning — som kan ha resulterat i djupa emotionella störningar, vilket kan göra att en person 

har svårigheter med att hantera påfrestningar och att skapa nära relationer samt hantera impulser 

(Havensköld & Risholm Mothander, 2009; Zosky, 2005). Olika individuella svårigheter och 
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problem under livets gång kan påverka förmågan att hantera konflikter eller motgångar och 

således utgöra riskfaktorer för män att utöva våld i nära relation.  

 

Genusnormer formas tidigt i livet där manliga normer, som makt och kontroll, ofta utgör 

grunden för våld mot kvinnor (BRÅ, 2014:8). NCK (2014) menar att mäns våld mot kvinnor 

sker i alla samhällsskikt och i alla kulturer och att synen på våldsutövaren är omdebatterad. 

Våldet sker medvetet och under en lång period, där psykiskt, sexuellt och materiellt våld 

förstärker våldsutövarens kontroll, vilket motstrider en tidigare bild av att förövaren är socialt 

marginaliserad. En förebyggande komponent för utövande av våld, som används i många 

behandlingsprogram för män som utövar våld mot kvinnor är därför genusperspektivet, där 

vikten av att dela lika och insikten om att allas rätt till ett värdigt liv anses kunna förebygga 

våld (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor [MUCF], 2014). Eriksson, Berg och 

Wallqvist (2011) menar att genusperspektivet förklarar våldet i nära relation på en samhällelig 

nivå, och att den samhälleliga kontexten möjliggör våldet på grund av den maktobalans som 

finns mellan könen. I en nationell kartläggning av verksamheter som arbetar med män som 

utövar våld i nära relationer framkommer att behandling främst fokuserar på aspekter rörande 

makt och kön som orsaker till våldet (Eriksson, Biller & Balkmar, 2006). Socialstyrelsen (2010) 

visar att i Världshälsoorganisationens sammanställning av 56 behandlingsprogram inriktade till 

män som utövar våld i nära relation visar att 34 procent av dem utgår från att det råder en 

maktobalans mellan könen. Vidare framkommer att 27 procent av behandlingsprogrammen 

istället menar att psykiska problem är orsaken till våld i nära relationer. Samhälleliga strukturer 

och normer kan således möjliggöra mäns utövande av våld mot kvinnor i nära relationer.  

 

Problemformulering 

Våld i nära relation är ett samhälleligt problem som leder till att stora resurser måste satsas på 

brottets konsekvenser. Socialstyrelsen (2014b) uppskattade år 2006 att våld i nära relationer 

kostar samhället cirka 3 miljarder kronor per år. Av denna anledning framkommer bland annat 

förslag på allvarligare påföljder och effektivare behandlingsmetoder för våldsutövare (SOU, 

2014:49). Behandlingsmetodernas effektivitet är dock ifrågasatt då forskningsöversikter enbart 

visar på små effekter (SOU, 2014:49; Eriksson et al., 2011). Socialstyrelsens (2010) utvärdering 

av insatser till män som utövar våld i nära relation ger indikationer på att behandling för dessa 

män kan minska våldet, men att interventionerna behöver utvecklas. En del av detta 

utvecklingsarbete kan vara att studera våld i nära relationer från flera perspektiv (Eriksson et 

al., 2011), där genusperspektivet har en framträdande roll i det våldsförebyggande arbetet. 

Utvecklingspsykologiska perspektiv förekommer dock inte i samma utsträckning, vilket gör att 

dessa förklaringsmodeller riskerar att hamna i bakgrunden. Detta trots att det är av vikt för det 

fortsatta utvecklingsarbetet, då behandling och förebyggande insatser behöver kunna anpassas 

till olika psykologiska faktorer och multiproblematik hos enskilda individer (Eriksson et al., 

2011; Latessa, Cullen & Gendreau, 2002). Individuella faktorer samt samhälleliga strukturer 

behöver beaktas för att interventionerna ska vara effektiva och därmed kunna förhindra och 

förebygga våld i nära relation. 

 

Utifrån ovanstående är det av största vikt att få kunskap om de bakomliggande orsakerna till 

våld i nära relation för att kunna skapa adekvata interventioner och på så vis förebygga detta 

folkhälsoproblem. Därför är det viktigt att identifiera och förstå bakomliggande orsaker, såsom 

samhälleliga strukturer och riskfaktorer, till utövandet av våld i nära relation och därmed få mer 

kunskap om hur våldet kan förebyggas och behandlas. Föreliggande studie syftar därför till att 

ge en ökad förståelse för bakomliggande faktorer till våld i nära relation genom ett 
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utvecklingspsykologiskt- och genusperspektiv, samt undersöka hur dessa bakomliggande 

faktorer används i interventioner.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är synliggöra de riskfaktorer och bakomliggande orsaker som forskning 

lyfter fram som centrala till varför män utövar våld i heterosexuella relationer, samt på vilket 

sätt dessa riskfaktorer kommer till uttryck och används i olika typer av interventioner. 

 

 Vilka riskfaktorer kan på ett generellt plan identifieras kring män som utövar våld i nära 

relation? 

 På vilket sätt menar forskningen att mäns uppväxt kan påverka och förklara risken för 

att utöva våld i nära relation? 

 Hur kan dessa identifierade riskfaktorer användas och komma till uttryck i 

interventioner för män som utövar våld i nära relation? 

 

Metod 
Detta avsnitt kommer att presentera valet av metod, urval- och datainsamlingsmetod, hur 

forskningssökningarna har gått till och vilka kriterier som satts upp för valet av de studier som 

har inkluderats. Vidare redogörs det för hur materialet bearbetats och analyserats. Det kommer 

även presenteras hur studien, utifrån den valda metoden, förhåller sig till reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet och etiska aspekter. 

 

Val av metod 

Valet av metod till en studie utgår alltid ifrån syftet och frågeställningarna (Booth, Papaioannou 

& Sutton, 2012). Den metod som föreliggande studie vilar på är en integrativ litteraturstudie, 

vilket enligt Booth et al. (2012) är den bredaste typen av forskningsöversiktsmetod. Den 

integrativa litteraturstudien inkluderar både experimentella och icke-experimentella studier, 

samt både kvalitativa och kvantitativa studier i syfte att bättre förstå ett visst fenomen. Den 

integrativa litteraturstudien tillåter användning av data från både teoretiska och empiriska 

studier och syftar i denna studie till att möjliggöra ett brett urval av studier för att skapa en bred 

och nyanserad förståelse för de riskfaktorer och bakomliggande orsaker som gör att män utövar 

våld i nära relation, samt vad som kan göras åt detta. Vid genomförandet av en integrativ 

litteraturstudie är det viktigt att sökprocessen dokumenteras väl, vilket inkluderar sökord, 

använda databaser, sökningsstrategier samt inklusions- och exklusionskriterier (Booth et al., 

2012). Den integrativa litteraturstudien valdes framför exempelvis den systematiska 

litteraturstudien av den anledningen att den integrativa metoden tillåter användning av ett 

bredare urval av studier, till skillnad från den systematiska metoden där urvalet av studier utgår 

ifrån hur pass vetenskapligt förankrade de är, där experimentella studier väger tyngst (se Booth, 

et al., 2012). Den integrativa metoden ansågs vara mer passande för den föreliggande studies 

syfte. 

 

Urval för datainsamlingen 

Ett första steg för att göra en litteratursökning är att avgränsa och definiera det ämnesområde 

som ska undersökas, detta gjordes genom att ta hänsyn till tre olika element. Dessa element är 

vem undersökningen handlar om, vad som behöver tas reda på för att besvara frågeställningarna 

och hur studien kommer att inverka på vem (Booth et al., 2012). Enligt Booth et al. (2012) kan 
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vem handla om specifika åldersgrupper, kön, etniska grupper, socioekonomiska grupper och så 

vidare. Vad kan handla om ett fenomen eller en intervention. Hur kan innebära utfallet, hur vad 

påverkar vem. Syftet och frågeställningarna i föreliggande studie låg till grund för utformningen 

av nyckelorden som litteratursökningen utgick ifrån (se Booth et al, 2012). Flera sökningar 

genomfördes för att få fram relevanta termer och specifika sökord, vilket Booth et al. (2012) 

menar är nödvändigt att göra tills ytterligare termer inte kan identifieras. I sökningarna hittades 

ytterligare synonymer till de sökord som använts, vilket möjliggjorde fler sökalternativ. Antalet 

träffar varierade från tiotal till flera tusental. Sökningarna avgränsades tills resultatet av 

sökningen landade på runt 200 träffar. Den så kallade booleska söktekniken användes, som 

Booth et al. (2012) beskriver som en metod där olika termer kombineras i sökningen. Denna 

teknik syftar till att expandera, smalna av och inkludera fler termer i sökningen. Detta gjordes 

genom att använda de booleska verktygen AND, OR och NOT i databaserna. Samtliga 

sökningar skedde på engelska. Olika kombinationer av nyckelord och termer användes. Vid de 

olika sökningarna handlar många av träffarna om offret eller barn, vilket är några av studiens 

exklusionskriterier och valdes därför bort. De databaser som har använts i sökning av forskning 

är Social Services Abstract, PsycINFO och Criminal Justice Abstract. Vid samtliga 

sökningstillfällen avgränsades sökningarna från 2005 och framåt, förutom vid det tredje 

sökningstillfället i Social Service Abstract då året avgränsades från 2007 och framåt på grund 

av många sökträffar. Sökningarna skedde mellan 14 april 2015 och 23 april 2015. Figur 1 

nedanför visar hur sökningarna har genomförts, de sökord som använts i respektive databas och 

resultatet av sökningarna. 

Figur 1. Modell över studiens sökningar och dess resultat i de olika databaserna. 

Social Services 

Abstract

“Male offenders AND treatment 
OR therapy AND spouse abuse OR 
domestic violence”- 109 träffar,  30 

abstracts lästes och 19 artiklar 
beställdes

“Evaluation AND domestic 
violence OR partner violence AND 

intervention OR treatment”- 96 
träffar, 19 abstracts lästes och 7 

artiklar beställdes i fulltext.

“Domestic violence OR domestic 
abuse AND intervention OR 

program AND effect OR 
outcome”-138 träffar, 20 abstracts 

lästes och 8 artiklar beställdes i 
fulltext.

PsycInfo

“IPV AND intervention”- 179 
träffar, 6 abstracts lästes och 1 

artikel beställdes i 
fulltext.”Domestic violence AND 

risk factors”-176 träffar, 7 abstracts 
lästes, inget beställdes i fulltext. 

"Domestic violence AND 
prevention”- 225 träffar,12 abstracts 

lästes, 5 beställdes i fulltext.

“Domestic violence AND treatment AND 
intervention”- 130 träffar, 4 abstracts 

lästes och 2 artiklar beställdes.  "Domestic 
violence AND treatment AND effect"- 27 

träffar, 1 abstract lästes och beställdes i 
fulltext.“Evaluation AND domestic 

violence AND treatment”- 32 träffar, 1 
abstract lästes och beställdes i fulltext. 

"male batterers AND intervention AND 
outcom"- 8 träffar, 3 abstracts och alla 3 

beställdes i fulltext.

Ingen sökning gjordes i denna 
databas under det tredje 

sökningstillfället.

Criminal Justice 

Abstract

Ingen sökning gjordes i denna 
databas under det första 

sökningstillfället.

“'Domestic violence AND treatment
AND effect”- 52 träffar, 3 abstracts
lästes och1 beställdes i
fulltext.“Evaluation AND domestic
violence AND treatment”- 27 träffar,
2 acstracts lästes och en artikel
beställdes i fulltext.

Ingen sökning gjordes i denna 
databas under det tredje 

sökningstillfället
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Sökningarna resulterade i 49 artiklar som lästes i fulltext, där de som inte passade in i studiens 

syfte eller föll under angivna exklusionskriterier alternativt inte höll en god kvalitet sållades 

bort (se bilaga 1 för kvalitetsbedömning). Efter denna kvalitetsbedömning fanns då 19 artiklar 

som uppfyllde kriterierna och som sedan användes i föreliggande studie.  

 

Den urvalsmetod som använts i denna studie är det så kallade målinriktade urvalet. Ett 

målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval, där undersökningsgruppen inte väljs på ett 

slumpmässigt sätt. Det målinriktade urvalet syftar till att välja ut de fall eller personer som utgår 

ifrån den specifika frågeställningen. Då urvalet är ett icke-sannolikhetsurval kan det inte 

generaliseras till en större population (Bryman, 2011). Urvalet i denna studie innefattar 

vetenskapliga artiklar, där inklusions- och exklusionskriterier har använts för att, enligt 

Whittemore och Knalf (2005), kunna begränsa sökningen och lättare kunna hitta artiklar som 

är relevanta utifrån studiens syfte.  

 

Inklusions/exklusionskriterier 

I föreliggande studie bedömdes artiklarnas relevans utifrån de inklusions- och 

exklusionskriterier som tidigare formats. Booth et al. (2012) menar att detta görs genom att 

jämföra artiklarna med dessa kriterier för att se hur de överensstämmer, vilket är ett enkelt sätt 

att bedöma dess relevans. Inklusionskriterierna i föreliggande studie är (1) studien ska handla 

om vuxna män (18 år och uppåt) som utövat våld i nära relation, (2) artiklarna ska vara 

vetenskapligt granskade, så kallat peer reviewed, (3) studien ska visa någon slags effekt 

gällande komponenter i behandling samt (4) artiklarna ska vara skriva på engelska. 

Exklusionskriterier som utformades var (1) studier kring samkönat partnervåld, (2) studier med 

fokus på offret, (3) studier med fokus på barnet, (4) studier kring endast kvinnliga förövare, (5) 

studier som endast tog upp sexuellt våld och (6) studier som fokuserar på missbruk kopplat till 

partnervåld. När det gäller artiklar som endast tar upp sexuellt våld och studier kring missbruk 

kan de ha ett annat fokus än föreliggande studies syfte och kommer därför exkluderas. 

Sökningarna i de olika databaserna resulterade i många dubletter av artiklar, dessa dubletter 

exkluderades. 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet, det vill säga huruvida resultaten av studien överensstämmer 

med det nya resultatet om studien replikeras (Bryman, 2011). Reliabiliteten undersöker om 

resultaten skiljer sig beroende på slumpmässiga eller tillfälliga företeelser. Då detta är en 

litteraturstudie kan reliabiliteten vara begränsad på så vis att resultatet i en ny studie skiljer sig 

då forskningsfältet ständigt utvecklas och förnyas. Det kan innebära nya studier och 

forskningsresultat som denna studie inte tagit del av. Validitet är enligt Bryman (2011) ett 

viktigt forskningskriterium som innebär huruvida de slutsatser en studie kommit fram till 

hänger ihop. Det talas ofta om olika slags validitet, till exempel intern validitet, som syftar till 

huruvida kausala förhållanden är hållbara. Det kan då handla om ifall variabel x verkligen är 

orsaken till variabel y, eller om det finns en variabel z som ger ett skenbart orsaksförhållande. 

Extern validitet handlar om ifall resultaten i studien kan generaliseras till ett större sammanhang 

(Bryman, 2011). Booth et al. (2012) menar att validitet i en litteraturstudie kan handla om 

värdering av de inkluderade studiernas kvalitet och att gradera dem därefter. Validiteten har 

tagits hänsyn till genom att de inkluderade studiernas kvalitet har bedömts efter föreliggande 

studies inklusions- och exklusionskriterier, samt mot studiens checklista. Validiteten har även 

tagits i åtanke genom att sträva efter att undersöka det som ska undersökas, det vill säga genom 

att endast inkludera de studier som motsvarar syftet och frågeställningarna. Träffsäkerheten i 

forskningssökningen i studien är ett tecken på validiteten, då de sökord som använts genererade 
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många dubletter av studier i de olika databaserna, vilket kan ses som att sökorden varit 

tillförlitliga. För att stärka validiteten i denna studie kunde fler söktillfällen och fler 

kombinationer av sökord och synonymer ha tillämpats, detta var dock inte möjligt på grund av 

tidsbegränsningen. Generaliserbarhet innebär enligt Bryman (2011) ett representativt urval 

som kan generaliseras till en större population. Detta syftar till att urvalet inte ska vara unikt 

för den specifika gruppen som studien använt sig av. Som nämnts tidigare har denna studie 

använt sig av ett målstyrt urval, vilket omöjliggör en statistisk generalisering av studiens 

resultat. Då en tematisk analys har genomförts har det möjliggjort identifiering av gemensamma 

teman i de inkluderade forskningsartiklarna. Resultaten i denna studie kan därför sägas utgöra 

vissa teoretiska generaliseringar och trender inom detta forskningsområde, då många teoretiska 

förklaringar är återkommande inom forskningsfältet. 

 

Kvalitetsbedömning av inkluderade studier 

Det insamlade materialets kvalitet kan variera, det är därför viktigt att i förväg bestämma vilken 

kvalitet datan bör ha (Whittemore & Knalf, 2005). Kvalitetsbedömning syftar enligt Booth et 

al. (2012) till att utforska om metoden och resultatet av studien är hållbara. Booth et al. (2012) 

och Forsberg och Wallmark (2013) menar att alla studier som inkluderas i en litteraturöversikt 

har styrkor och brister och det är därför viktigt att vid kvalitetsbedömning ta hänsyn till detta. 

Om det visar sig att bristerna är för stora ska studien exkluderas. Vidare menar Booth et al. 

(2012) att studiens design behöver kvalitetsgranskas. När det gäller designen kan 

randomiserade kontrollerade studier ses som det bästa sättet att mäta effekter och interventioner 

på och därför ansens ofta denna typ av studier vara av hög kvalitet, även andra experimentella 

studier anses fungera väl. Samtidigt kan andra studiedesigner också användas beroende på 

undersökningens syfte. För att bedöma kvaliteten på de olika studierna kan validitet, realibitet 

och applicerbarhet vara till hjälp för att ta reda på om resultaten kan anses logiska, huruvida 

resultaten kan mätas igen vid ett annat tillfälle samt om resultaten är generaliserbara på en större 

grupp. Kvaliteten på studierna har bedömts genom att de har lästs igenom noggrant för att skapa 

en förståelse för hur materialet hänger ihop och vad varje del betyder, vilket Booth et al. (2012) 

menar är viktiga steg i kvalitetsbedömningen. Booth et al. (2012) förklarar att checklistor kan 

vara ett hjälpfullt verktyg vid bedömningen av studiernas kvalitet. Det som kan tas upp i en 

checklista är; om syftet med studien är utförligt angett, huruvida studiens design  är specificerad 

och lämplig tillsammans med studiens syfte. Vidare bör det tas med om studien redovisar hur 

processen har gått till och om det har hittats tillräckligt med data för att stödja författarnas 

tolkningar och slutsatser. Slutligen bör checklistan undersöka analysmetoden och huruvida den 

analyserar materialet på ett lämpligt sätt för att öka läsarens förståelse. Föreliggande studies 

checklista består av sex påståenden (se bilaga 1) som ska besvaras med ja eller nej efter ha läst 

studien. Av dessa sex påståenden behöver tre av dessa stämma in på studien för att den ska 

inkluderas och påståendet gällande huruvida utfallsmåttet redovisas väger tyngre än de andra 

och behöver finnas i de studier som inkluderas. Kvalitetsbedömningen i föreliggande studie 

utgick ifrån följande kriterier: huruvida syftet i studierna beskrivs tydligt, om designen på 

studien angavs och om den isåfall var relevant utifrån studiens syfte, om 

datainsamlingsmetoden beskrevs, om utfallsmåtten beskrevs, om den insamlade datan är 

tillräcklig för att stödja författarnas tolkningar och slutsatser, samt om datan har analyserats på 

ett lämpligt sätt. Samtliga inkluderade studier uppfyllde ovan nämnda kriterier. 

 

Analysmetod 

I den föreliggande studien har tablåer använts för att få en översikt av de samlade studierna och 

för att lättare få en överblick om vilka teman som framkommer, där datan har analyserats på ett 

kreativt sätt. Det innebär i denna studie att det inte på förhand har skapats teman eller kategorier, 
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utan att de skapats utifrån det som varit framträdande och återkommande i det insamlade 

materialet. Det empiriska materialet, artiklarna, har bearbetats, analyserats och tolkats enligt en 

tematisk analys. Den tematiska analysen innebär att studierna studerats för att finna 

återkommande teman (se Booth et al., 2012; Bryman, 2011; Whittemore & Knalf, 2005). I det 

insamlade materialet har interventionernas komponenter, utfallsmått, resultat och slutsatser 

plockats ut för att hitta sådana teman. Genom detta kan egna mönster skapas och variabler och 

teman som liknar varandra kan kategoriseras tillsammans under de olika mönstren. Ett kritiskt 

förhållningssätt är viktigt vid både insamlingen och jämförelsen av data. I föreliggande studie 

har dessa teman sedan använts som studiens resultat. 

 

Etiska aspekter 

Bryman (2011) förklarar att det är etiskt viktigt att en undersökning är av god kvalitet. För att 

uppnå en god kvalitet i föreliggande studie behövs ett korrekt urval, där studier som till exempel 

motsäger det som avses undersökas inte bortses. Det är viktigt att undersökningsgruppen som 

avses undersökas inte tar skada av den föreliggande studien. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(2002) har utvecklat ett forskningskrav som bland annat innebär att individer inte får utsättas 

för förödmjukelse eller kränkning. Detta ska i den föreliggande studien tas hänsyn till genom 

ett etiskt förhållningssätt gällande hur undersökningsgruppen, i detta fall män som utövar våld 

i nära relation, benämns i skrift. Det vill säga att språket och ordvalen övervägs för att inte 

kränka, döma eller nedvärdera denna grupp. Det kan liknas med det som Akademikerförbundet 

SSR (2013) beskriver i sina etiska riktlinjer, där de säger att det är viktigt att beakta skaderisken 

och skademinimeringen för en viss utsatt grupp. Skademinimeringen för män som utövar våld 

i nära relation har beaktats genom språket i studien. Det har även tagits i åtanke att det inte 

endast är män i heterosexuella relationer som utövar våld i nära relation. Studien har valt att 

fokusera på just denna grupp då forskningsområdet är störst för dessa, vilket underlättar 

besvarandet av frågeställningarna. Studien syftar inte till att minimera övriga problemområden 

som inte berörs i föreliggande studie. Offrets perspektiv har beaktats på så vis att besvarandet 

av frågeställningarna kan leda till förbättringar och minskad utsatthet för offret, studien vill 

således inte förminska eller bortse från offrets utsatthet. Studien vill även skapa en förståelse 

för våldsutövaren genom att se till de bakomliggande orsakerna till våldet, det skulle kunna ses 

som en slags skademinimering, då förståelse för bakomliggande orsaker kan påverka 

bemötandet gentemot dessa personer. Ett annat etiskt övervägande som tagits i åtanke är 

forskarens egen roll och hur den tidigare forskningen behandlats och hanterats. Det har tagits 

hänsyn till de forskare som genomfört de använda studierna på så sätt att de resultat och 

slutsatser som studierna visat har beaktats på ett respektfullt sätt. Forsberg och Wengström 

(2013) menar att det i en litteraturstudie är viktigt att alla de inkluderade artiklarna redovisas 

samt att alla deras resultat presenteras, oavsett om de stämmer överens med forskarens hypotes 

eller inte. Det är även viktigt att resultaten som redovisas inte förvrängts för att bättre passa 

syftet med studien. Detta har tillgodosetts i föreliggande studie. 

 

Centrala teoretiska begrepp 
Det finns olika förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor, som sträcker sig från biologiska 

förklaringar och psykisk ohälsa till sociala roller och kontexten för våldet. Det finns 

individfokuserade förklaringar som evolutionspsykologi och psykoanalysen, som har 

gemensamt att våldet antas komma inifrån. På samhällelig nivå används systemteoretiska och 

feministiska perspektiv för att förklara våld i nära relationer, där våldet antas uppkomma ur 

kontexten. Forskning försöker att integrera olika modeller för att bättre kunna förklara mäns 

utövande av våld i nära relationer (Eriksson et al., 2011). Valet av de teoretiska begrepp som 
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kommer att användas grundar sig i begrepp som är vanliga inom detta forskningsområde. Våld 

i nära relation och riskfaktorer är begrepp som används i föreliggande studie och kommer därför 

att förklaras i följande avsnitt. Följande teoretiska begrepp är vanliga förklaringsmodeller i 

forskningen för våld i nära relation och kommer därför att användas i studien för att ge olika 

perspektiv på att förstå hur våld i nära relation skapas: ekologisk systemteori, anknytning och 

feministiskt perspektiv, som här benämns som genus. Den ekologiska systemteorin, anknytning 

och genus ska fungera som verktyg för att förklara våld i nära relation på individuell- samt 

samhällelig nivå. 

 

Våld i nära relation 

Våld i nära relation är ett allvarligt problem i Sverige. Enligt SOU (2014:49) har cirka var femte 

person i Sverige någon gång varit utsatt för våld i nära relation och det beräknas att cirka 150 

000 barn i Sverige bor i hushåll där det förekommer våld. Nästan hälften av dem upplever 

återkommande våld i hemmet. Att utöva fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld gentemot sin 

partner kan innebära att våldsutövaren utsätter sin partner för en risk för att utveckla olika 

former av fysisk och psykisk ohälsa. Våld i nära relation är ett brott som sällan anmäls, 

exempelvis anmälde endast 4 procent år 2012 händelsen (SOU, 2014:49). Utövandet av våldet 

skedde vid återkommande tillfällen under året, vilket nästan hälften av de utsatta uppgav. De 

utsatta upplever ett bristande stöd från samhället, då 38 procent av de utsatta kvinnorna och 21 

procent av de utsatta männen under 2012 uppgav att de haft hjälpbehov som inte blivit 

tillgodosedda. Enligt BRÅ (2015) anmäldes 28 200 fall av kvinnomisshandel under år 2014, 

vilket är en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Av dessa brott begicks 17 700 av en 

bekant i hemmiljö.  Det uppskattas att i 85 procent av fallen är det en man som är misstänkt för 

misshandeln. Våld i nära relation är således vanligt förekommande i Sverige där mörkertalet är 

stort och med negativa konsekvenser för de drabbade. 

 

Våld i nära relation kan definieras på olika sätt. Socialstyrelsen (2014a) menar att våld i nära 

relation innebär upprepade handlingar av fysiskt (knuffar, fasthållning, slag och sparkar), 

psykiskt (direkta eller indirekta hot eller förlöjligande, hot om att skada andra) och sexuellt våld 

(våldtäkt eller andra former av påtvingade sexuella aktiviteter). Våldsutövaren kan genom våld 

i nära relation skapa en social utsatthet för de drabbade, som kan innebära isolering genom att 

bli hindrad från att träffa andra eller att delta i aktiviteter. Våld i nära relation kan även innebära 

materiell och/eller ekonomisk utsatthet.  Våldsutövaren kan då förstöra personliga tillhörigheter 

eller tvinga sin partner till att skriva under papper som innebär negativa ekonomiska 

konsekvenser för denne. NCK (2014) menar att våld i nära relation inkluderar alla typer av våld 

som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt 

inom syskon- och andra familjerelationer. Det som är kännetecknande är att den utsatta har en 

nära relation till och starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till 

motstånd och uppbrott. Enligt BRÅ (2014) innebär våld i nära relation psykiskt och fysiskt våld 

eller hot om våld, och en nära relation definieras som en relation med en aktuell eller tidigare 

partner. Föreliggande studie kommer att fokusera på våld i nära relation i form av partnervåld 

i heterosexuella relationer, som kan innebära våld av de olika slag som nämnts ovan.  

 

Riskfaktorer 

Särskilda omständigheter ökar sannolikheten för en negativ utveckling av en individ. 

Riskfaktorer kan enligt Socialstyrelsen (2011) innebära att vissa omständigheter ökar 

sannolikheten för att utveckla problem. En enskild riskfaktor ökar ofta inte risken för att 

utveckla problem, men flera riskfaktorer tillsammans kan leda till en negativ utveckling genom 

att de förstärker varandra samt påverkas av tidigare riskfaktorer. Riskfaktorer för en negativ 
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utveckling kan exempelvis handla om uppväxtmiljö under barndomen. Socialstyrelsen (2011) 

menar att en individ som växer upp under sämre psykosociala förhållanden, som ekonomisk 

stress eller missbruk, utvecklar psykisk ohälsa i större omfattning än andra individer. I den 

föreliggande studien syftar begreppet riskfaktorer till de omständigheter och egenskaper som 

ökar sannolikheten för att män ska utöva våld i nära relation. Samverkan av flera riskfaktorer 

kan öka risken för att senare i livet utöva våld i nära relation. 

 

Riskfaktorer för utövande av våld i nära relation 

Förståelse för bakomliggande orsaker såsom riskfaktorer är grundläggande för att förebygga 

våld i nära relation. SOU (2014:49) menar att för att kunna förebygga våld i nära relation 

behöver resurser läggas på att förstå de bakomliggande orsakerna till att män utövar våld i nära 

relation för att skapa långsiktiga effekter. Orsakerna bakom är komplexa och innefattar 

kulturella, sociala, ekonomiska och politiska faktorer som påverkar varandra. Riskfaktorerna 

för att utöva våld i nära relation kan samverka och det är därmed viktigt att se dem i förhållande 

till varandra. Ett barn med svårigheter i skolan kan till exempel tillhöra ett hem där det 

förekommer våld, som i sin tur är missbruksrelaterat och därmed leder till social isolering och 

arbetslöshet, som sedan bidrar till ekonomiska svårigheter och boendeproblem, vilket kan 

påverka hälsan och så vidare (SOU, 2014:49). Det finns en rad olika behandlingsmetoder för 

våldsutövande män och Latessa et al. (2002) förklarar vikten av att ta hänsyn till riskfaktorer i 

behandlingsmetoder för att uppnå den bästa effekten. Detta styrks även av Gendreau, Smith och 

French (2006). Att bortse från bakomliggande orsaker och riskfaktorer kan innebära att 

behandlingsmetoden blir oanvändbar. Även vikten av goda bedömningsinstrument gällande 

tidigare riskfaktorer bör lyftas fram (Latessa et al. 2002, s. 44). Att beakta bakomliggande 

orsaker och riskfaktorer för utövande av våld i nära relation är avgörande för resultaten av 

interventionen. 

 

Tidiga upplevelser i livet kan innebära riskfaktorer för att i vuxen ålder utöva våld i nära 

relation. Nason-Clark och Fisher-Townsend (2015) menar att svårigheter under barndomen kan 

innebära riskfaktorer för att män ska utöva våld i nära relation senare i livet, då barndomen 

utgör grunden för hur det senare kommer att bli. Vidare menar Nason-Clark och Fisher-

Townsend (2015) att många män som utövar våld i nära relation har upplevt en instabilitet 

under uppväxten. Sådan instabilitet kan handla om fattigdom, missbruk, en förälders bortgång 

eller isolation och ensamhet. Att ha blivit familjehemsplacerad och förflyttats mellan olika 

familjehem kan ses som en riskfaktor, då det innebär en otrygghet och instabilitet i barnets liv 

med upplevelser av att känna sig övergiven och oälskad (Nason-Clark & Fisher-Townsend 

2015). Detta kan innebära en ökad sannolikhet för att senare i livet utöva våld i nära relation, 

då individen har negativa upplevelser av intimitet i tidig ålder. Dessa nämnda riskfaktorer 

påverkar barnet på så vis att det får svårigheter med att veta vad kärlek är och hur det ska ge 

kärlek eller ta emot den, vilket även påverkar relationerna senare i livet. Alla dessa ovan 

nämnda faktorer kan innebära riskfaktorer som kan ha en negativ påverkan på dessa barns 

utveckling och hämma en smidig övergång till vuxenlivet. Att ha blivit utsatt för eller bevittnat 

misshandel innebär att de personer som är menade att ta hand om och bry sig om barnet utövar 

våld gentemot det eller gentemot varandra (Nason-Clark & Fisher-Townsend, 2015). Även en 

studie av Lee, Walters, Hall och Basile (2012) och Bowen, Gilchrist och Beech (2005) visar att 

upplevelser av våld i hemmet under barndomen har ett samband med utövande av våld i nära 

relation. Vidare menar de att ha bevittnat våld i hemmet kan skapa relationella problem. Det 

kan påverka synen på interaktioner i relationer samt synen på kvinnor och könsroller. Män som 

upplevt våld i uppväxten visade sig vara mer fientligt inställda mot kvinnor, uttryckte mer ilska, 

hade sämre självbehärskning, hade ett större kontrollbehov och oförmåga att lösa konflikter. 



10 
 

Erfarenheter av våld i tidig ålder kan enligt Nason-Clark och Fisher-Townsend (2015) innebära 

att barnet lär sig att våldet är en norm som stressfyllda situationer hanteras utifrån.  

 

Riskfaktorerna för att utöva våld i nära relation handlar ofta om att relationen till föräldrarna 

blivit störda under barndomen. Det finns även andra riskfaktorer under barndomen för att senare 

utöva våld i nära relation, som inte är relaterat till familjen och hemmet. Sådana riskfaktorer 

kan handla om att ha blivit utsatt för mobbning i skolan och att därför börja utöva våld som ett 

sätt att försvara sig själv. Andra riskfaktorer kan vara avbrutna studier under ungdomen för 

personer som upplever våld i hemmet, vilket gör att att individens kontakt med sociala 

institutioner avbryts, som utgör en ökad risk för att utöva våld (Nason-Clark & Fisher-

Townsend, 2015). Tidiga erfarenheter av svårigheter kan innebära problem med att hantera 

intimitet och konflikter, vilket ökar risken för att utöva våld i nära relation i vuxen ålder. 

 

Anknytning 

Det finns indikationer på att män som utövar våld i nära relation har djupa emotionella 

störningar som grundar sig i den tidiga utvecklingen. Detta kan enligt (Zosky, 2005) grunda sig 

i en otrygg anknytning och utgöra riskfaktorer för att utöva våld. En riskfaktor för att utveckla 

psykiska problem är, enligt Havensköld och Risholm Mothander (2009), en otrygg anknytning 

under uppväxten. När en individ växer upp under förhållanden där omvårdnadspersonerna 

känslomässigt avvisar barnet eller är överdrivet kontrollerande, eller i miljöer där det 

förekommer missbruk eller psykiska, fysiska och sexuella övergrepp kan individens utveckling 

påverkas i negativ riktning. Det kan innebära att individen upplever uttryck för hat, avvisande 

och svartsjuka som mycket smärtsamt och att individen i framtiden kan få svårigheter med att 

hantera påfrestningar och att skapa nära relationer (Havensköld & Risholm Mothander, 2009). 

I föreliggande studie kommer anknytning, främst en otrygg sådan att ses som en riskfaktor för 

våld i nära relation. De indikationer som finns kring otrygg anknytning och våld i nära relation 

kan ge en förståelse kring vad som behöver göras gällande interventioner. 

 

Anknytning är det band ett barn bildar till sin mamma, pappa eller annan omsorgsperson och 

skapar genom den personen en trygghet, vilket är viktigt att få redan som nyfödd (Bowlby, 

1969). Under barnets första år kan det vara svårt att se huruvida barnet har en trygg anknytning 

med någon, men under barnets andra levnadsår brukar typiska anknytningsbeteenden nästan 

alltid kunna ses. Barnet är då i en aktiv ålder och testar gärna att lämna omsorgspersonen en 

stund. Denne behöver dock finnas i närheten för att barnet inte ska bli rädd eller ledsen, barnet 

kan då vid behov tryggt återvända till omsorgspersonen (Bowlby, 1969).  Broberg, Granqvist, 

Ivarsson och Risholm Mothander (2006) förklarar hur anknytningrelationer regleras genom det 

beteendesystem som har utvecklats under spädbarnsåldern. Dessa anknytningsrelationer 

påverkas av hur närvarande en anknytningsperson har varit under spädbarnsåren. Ju tryggare 

anknytning ett barn har från sin uppväxt, desto bättre bör den kunna hantera olika situationer 

av otrygghet senare i livet. Vidare förklarar Broberg et al. (2006) hur inre arbetsmodeller 

utvecklas genom barnens tidigare erfarenheter från omsorgspersonen och andra personer, dessa 

används sedan för att hantera olika situationer. Vid möte med andra personer har barnet ofta 

med sig de tidigare erfarenheterna och jämför olika beteenden och kan genom sina inre 

arbetsmodeller anpassa sig till och klara av situationen. Dessa inre arbetsmodeller befästs under 

uppväxten och påverkar individens agerande i vuxen ålder (Broberg et al. 2006). Bowlby (1969) 

menar att barn som inte får någon kontinuerlig kontakt med en eller flera anknytningspersoner 

under sina första levnadsår inte kommer att kunna utveckla anknytningsrelationer senare i livet. 

Detta ifrågasätts dock av Broberg et al. (2006) som ställer sig frågan om det verkligen finns en 

kritisk period där barnet måste ha knutit an till någon,  istället menar de att människan är flexibel 
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till anpassning. Anknytningen under barndomen kan ses som grundläggande gällande 

anknytning i vuxen ålder. 

 

Det finns tre olika anknytningsmönster: trygg, otrygg undvikande och otrygg ambivalent. Barn 

med ett tryggt anknytningsmönster vet att omsorgspersonen finns där och vågar därför lämna 

denne ett tag för att leka själv, de kan även känna sig trygga att leka med främlingar. Barn med 

en trygg anknytning kan bli ledsna när de blir lämnade, men tröstas lätt och känner sig snabbt 

trygga igen. Genom att omsorgspersonen har hört, förstått och hjälpt barnen när de har behövt 

hjälp har de ofta en trygg anknytning, barnet blir på så vis nyfiket utforskande (Broberg et al., 

2006). En otrygg undvikande anknytning innebär att barnet inte ser omsorgspersonen som en 

trygg bas. Om barnet blir lämnat ensamt en stund undviker barnet omsorgspersonen vid 

återföreningen. Barnet kan då vända ryggen till och fortsätta leka med sina leksaker och kan 

sedan söka kontakt genom att komma fram med leksaken till omsorgspersonen. Barnet kan 

också reagera genom att slå ner blicken, vilket kan ses som en slags oro barnet uttrycker över 

att bli avvisad av omsorgspersonen igen (Broberg et al., 2006). En otrygg 

ambivalent/motspänstig anknytning utmärks genom att barnet kräver mycket av 

omsorgspersonen. Barnet vill gärna vara med omsorgspersonen och uppvisar starka protester 

om det blir lämnat. Om barnet har blivit lämnat vill det ha mycket närhet av omsorgspersonen 

och gärna sitta i dennes famn vid återföreningen. Barn med den här typen av anknytning har 

oftare upplevt ett oförutsägbart samspel av omsorgspersonen, det vill säga att de inte vet vad 

de kan förvänta sig. Samspelet och anknytningen sker på omsorgspersonernas villkor och kan 

när det passar vara omhändertagande, och annars inte. Genom att barnen inte kan förutse hur 

anknytningen blir kan de antingen bli passiva eller oroliga, klängiga och gnälliga samt följa 

efter för att få någon form av närhet (Broberg et al. 2006). Slutligen kan ett barn ha en 

desorganiserad anknytning, Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008) 

poängterar dock att detta inte ska ses som ett anknytningsmönster, då det oftast helt saknas en 

anknytning. Om det i dessa fall finns en anknytning mellan barn och omsorgsperson bygger 

den på rädsla. Detta kan uppvisas genom att barnet när det har blivit lämnat gömmer sig vid 

återföreningen. Barnet kan också sätta upp händerna för ansiktet och stanna upp mitt i en rörelse 

och bara titta på omsorgspersonen (Broberg et al. 2006). Utifrån ovanstående finns alltså olika 

anknytningsmönster och behov av anknytning som kan komma att behöva tillgodoses.  

 

Anknytning som förklaring till våld i nära relation 

Män som utövar våld i nära relationer har i högre grad en otrygg anknytning än män som inte 

utövar våld (Buck, Leenars, Emmelkamp & van Marle., 2012; Zosky, 2005; Mauricio & 

Gormley, 2001; Schneider & Brimhall, 2014). Resultatet från studien av Buck et al. (2012) 

visar att män med otrygg anknytning löper 2,5 gånger större risk att utöva våld i nära relation 

än män med trygg anknytning. Mauricio och Gormleys (2001) studie visar att män med ett 

starkt behov av dominans och med en otrygg anknytning riskerar att i högre grad utöva våld 

mot sin partner. Vidare menar de att genom att integrera sociopolitiska och psykologiska teorier 

(främst anknytningsteorin) kan skapa en ökad förståelse och kunskap för relationsvåldet. 

Dutton (2007) förklarar att barn som upplever fysiskt våld under uppväxten kan tvingas att 

forma en anknytning med den person som utövar våldet. Det kan i vuxen ålder leda till att 

personer som tidigare upplevt våld av en omsorgsperson hanterar nära relationer på ett liknande 

sätt. Upplevelser av psykiskt våld under uppväxten kan leda till en otrygg ambivalent 

anknytning och kan i vuxen ålder innebära en rädsla att komma för nära personer. Genom att 

bevittna våld av någon som ses som en omsorgsperson under uppväxten menar Dutton (2007) 

och Buck et al. (2012) att risken för att vara bestämmande och arg i en romantisk relation ökar 

och en eventuell grund för att utöva våld i nära relationer läggs. En studie av Genest och 

Mathieu (2014) visar ett signifikant samband mellan otrygg anknytning, ilska och utövande av 
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våld i nära relation. De menar att detta kan bero på att en person med ett dysfunktionellt 

anknytningssystem tenderar att reagera på ett överdrivet känslomässigt sätt, vilket kan leda till 

våld mot partner. Oka, Sandberg, Bradford och Brown (2014) menar att vid en otrygg 

anknytning under uppväxten kan en persons förmåga att hantera sina impulser i vuxen ålder vid 

vissa situationer försämras och använder då istället våld för att lösa situationen. En otrygg 

anknytning i vuxen ålder kan leda till ett undvikande eller oroligt beteende i en nära relation, 

som i sin tur kan ses som en riskfaktor för utövande av våld (Oka et al., 2014). Kesner, Julian 

och Mckenry (1997) menar att män med otrygg anknytning kan ha orealistiska förväntningar 

på sin partner i vuxen ålder, när dessa förväntningar inte uppnås kan männen bli våldsamma. 

Även Lawson och Brossart (2009) visar i deras studie att män med otrygg anknytning och 

interpersonella problem riskerar att i högre grad utöva våld mot sin partner, även efter avslutad 

behandling. Anknytningsmönster påverkar beteendet och kan vara ett nyckelelement till 

förändring av ett beteende som orsakar våld i nära relation (Genest & Mathieu, 2014). Att 

uppleva en otrygg anknytning i barndomen kan påverka personen i vuxen ålder och även dennes 

relationer. 

 

Ekologisk systemteori 

Det blir allt vanligare att integrera flera olika förklaringsmodeller för att bättre förstå våld i nära 

relation (Eriksson et al., 2011). Att kombinera till exempel könsmaktsperspektiv med den 

ekologiska modellen kan möjliggöra förklaringar för våldsutövande män på individnivå, 

interaktioner runt individen och de sociala kontexter som den våldsutövande mannen ingår i. 

En utgångspunkt är att en teori inte fullt ut kan förklara våld i nära relation, utan att det kan 

behövas flera förklaringsmodeller på olika nivåer för att få en bättre förståelse för fenomenet. 

Våldet kan därmed ses som dynamiskt och komplext (Eriksson et al., 2011). Urie 

Bronfenbrenners ekologiska modell är den mest etablerade systemteoretiska 

förklaringsmodellen för våld (Eriksson et al., 2011). I föreliggande studie syftar den ekologiska 

systemteorin till att möjliggöra identifiering av riskfaktorer och bakomliggande orsaker för män 

som utövar våld i nära relation på både samhällelig nivå och individnivå. Ekologisk systemteori 

kan fungera som ett verktyg för att förklara hur riskfaktorer och bakomliggande orsaker på flera 

nivåer kan samverka och leda till utövande av våld i nära relation. 

 

Människans utveckling sker enligt Bronfenbrenner (1996) inte endast i ett sammanhang som 

involverar ett beteende mellan en eller två personer. Det är därför nödvändigt att beakta 

interaktioner inom multipersonella system som utgörs av kontexter bortom det specifika sociala 

sammanhanget för att förstå människans utveckling. Utvecklingen av människan ur ett 

ekologiskt perspektiv involverar, enligt Bronfenbrenner (1996), ett progressivt, ömsesidigt 

samspel mellan en aktiv, växande människa och de föränderliga egenskaper av de strukturer 

som personen ingår i. Samtidigt påverkar relationen mellan dessa olika strukturer processen, de 

övergripliga kontexter som dessa strukturer ingår i har också en påverkan i denna process. 

Interaktionen mellan person och kontext anses som ömsesidig och påverkar varandra. Miljön 

som anses relevant för utvecklingsprocessen innefattar inte endast den omedelbara närmiljön, 

utan den innefattar även sammankopplingar mellan flera närmiljöer och externa influenser från 

större omgivningar. Den ekologiska miljön innehåller ett sammanflätat arrangemang av olika 

strukturer, som alla är sammanflätade med varandra. Dessa strukturer kallas för mikro-, meso-

, exo- och makrosystem. Samspelet mellan de olika strukturerna är nödvändiga för människans 

utveckling. 

 

Människan interagerar och utvecklas i flera system samtidigt som återfinns på olika nivåer. 

Mikrosystem innebär ett system som utgörs av ett mönster av aktiviteter, interpersonella 
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relationer och roller som upplevs av den utvecklande individen i en specifik miljö (till exempel 

i hemmet, förskola eller lekplats) där individen ingår i face-to-face-interaktioner. Aktiviteter, 

interpersonella relationer och roller utgör elementen i mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1996). 

Mesosystem innefattar interrelationerna mellan två eller fler strukturer i vilka den utvecklande 

människan aktivt deltar. För ett barn kan det till exempel innebära relationen mellan hem och 

skola och för en vuxen kan det vara relationen mellan jobb, familj och socialt liv. Ett 

mesosystem består av flera mikrosystem som formas eller utökas när den utvecklande personen 

förflyttar sig till en ny miljö. Interrelationerna mellan mikrosystemen sker på så vis att personen 

som aktivt deltar i de olika systemen skapar länkar mellan dem. Det sker genom sociala nätverk, 

formella eller informella kommunikationer dem emellan, samt genom att de attityder och 

kunskaper hos individen som existerar i det ena systemet även existerar i det andra 

(Bronfenbrenner, 1996). Exosystem innebär enligt Bronfenbrenner (1996) en struktur där den 

utvecklande individen inte fungerar som aktivt deltagande, utan där händelser påverkar eller 

påverkas av det sammanhang där individen befinner sig. Ett exempel på ett exosystem är i ett 

fall då ett barn påverkas av händelser på föräldrarnas arbetsplats. Makrosystem innebär en 

uppsättning av lägre system, så som mikro- meso- och exosystem, som existerar i en given 

subkulturell- eller kulturell kontext, tillsammans med det trosystem eller ideologi som 

underligger den kontexten. Ett café i Frankrike kan till exempel likna många andra caféer i 

Frankrike, men skilja sig mycket från ett café i USA (Bronfenbrenner, 1996). Individen 

påverkas av och påverkar de kontexter och sammanhang som individen befinner sig i, vilket 

även avgör hur individen utvecklas. 

 

Aktiviteter som sker runt barnet påverkar dess psykologiska utveckling. Bronfenbrenner (1996) 

menar att molära aktiviteter som utförs av personer inom mikrosystemet påverkar individens 

utveckling. Molära aktiviteter som den utvecklande individen upplever utgör förutsättningarna 

för den psykologiska utvecklingen hos individen. Sådana aktiviteter fungerar som de direkta 

influenserna från miljön till den utvecklande individen. Molära aktiviteter innebär ett pågående 

beteende som har en egen drivkraft och som har en betydelse eller en avsikt för deltagarna i 

sammanhanget. Molära aktiviteter skiljer sig från handlingar. En handling kan vara att le, att 

skratta, att ställa en fråga eller att ge ett svar. Molära aktiviteter är en samling av flera handlingar 

som har ett syfte, som att bygga ett torn av klossar, att läsa en bok eller att gräva en grop. Alla 

molära aktiviteter är olika former av beteenden. Barnets psykologiska utveckling sker inom 

räckvidden och komplexiteten för de molära aktiviteter som barnet involveras i tillsammans 

med andra, antingen genom att barnet själv deltar i dem eller att de upptar barnets 

uppmärksamhet. De molära aktiviteterna behöver inte ske i barnets omgivning, utan barnet kan 

lära sig dem genom att de upptar barnets uppmärksamhet genom till exempel TV. I sådana fall 

kan molära aktiviteter i barnets exo-  och även makrosystem påverka barnets psykologiska 

utveckling. I takt med att barnet utvecklas lär sig barnet att bära med sig flera molära aktiviteter 

samtidigt och modifiera dem och anpassa dem till olika kontexter (Bronfenbrenner, 1996). 

Barnet bär med sig och lär sig av de aktiviteter som sker inom de olika systemen som finns i 

barnets omgivning. 

 

Den ekologiska modellen har utvecklats och det har skapats ett nytt system som kallas den 

ontogena nivån (Eriksson et al., 2011). Den ontogena nivån innefattar den enskilda individen 

och dess personliga egenskaper. Dutton (1995) menar att den ontogena nivån syftar till den 

individuella utvecklingen som förklarar vad den enskilda individen tar med sig in i denna 

sociala kontext, beroende på individens unika utvecklingserfarenheter. Genom att undersöka 

interaktionen mellan de ontogena karaktärsdragen och inslag från den sociala kontexten är det 

möjligt att förutse individuella beteendemönster. Två män som båda växt upp i samma 

kulturella kontext, har liknande arbeten och skyddsnät samt likvärdiga antal konflikter i 
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hemmiljön kan reagera olika i samma sociala kontext, den ena kan reagera med våld medan den 

andra inte gör det. Detta kan enligt Dutton (1995) bero på de två männens olika 

inlärningserfarenheter, vilket kan innebära olika utsatthet för våldsamma förebilder, olika sätt 

att hantera konflikter och olika känslomässiga reaktioner på konflikter mellan män och kvinnor. 

Två nästan identiska personer kan således reagera och bete sig olika i olika mikro-, exo- eller 

makrosystem och dessa karaktäristiska drag existerar beroende av den sociala kontexten. Den 

ontogena nivån kan tydliggöra individuella karaktärsdrag och erfarenheter som förklarar varför 

olika individers beteenden skiljer sig trots att de befinner sig i liknande kontexter. 

 

Ekologisk systemteori som förklaring till våld i nära relation 

Den ekologiska systemteorin kan förklara varför män utövar våld i nära relation. Dutton (1995) 

ger exempel utifrån den ekologiska modellen med faktorer från alla nivåerna. Den ontogena 

nivån kan utgöras av faktorer som behov av att dominera kvinnor, stark ångest i intima 

relationer, våldsamma förebilder och bristande konfliktlösningsstrategier. Exonivån kan 

utgöras av faktorer som upplevelse av arbetsrelaterad stress eller arbetslöshet eller att vara 

avskild från sociala kontakter. Exonivå kan innefatta olika stressfaktorer i livet som är utlösande 

för våldet. På mikronivån kan faktorer som relationsproblematik som 

kommunikationssvårigheter eller maktkamper finnas. Samtidigt, som alla ovan nämnda 

faktorer, kan mannen befinna sig i en kulturell kontext där manlighet definieras som att bemöta 

konflikter på ett aggressivt sätt, vilket är en faktor på makronivån (Dutton, 1995; Hyde-Nolan 

& Juliao, 2012). De olika systemen interagerar och möjliggör tillsammans utövande av våld i 

nära relation. 

 

Genus 

På en övergripande nivå råder en överensstämmelse om det feministiska perspektivet som 

förklaringsmodell för mäns våld mot kvinnor i nära relation (Eriksson et al., 2011). Inom dessa 

förklaringsmodeller är det centrala att makt är kopplat till kön och därmed utgår de ifrån en 

strukturell förklaring på våld i nära relation där det sociala sammanhanget anses möjliggöra 

våldet. Utifrån detta perspektiv kan våldet fungera som ett slags uppmärksammande på de 

ojämlika maktrelationerna som råder mellan könen (Eriksson et al., 2011). Ordet kön kan ses 

som ett biologiskt begrepp och förklarar just vilket kön vi biologiskt tillhör, medan genus kan 

ses som en social konstruktion av könet som även kallas det sociala könet (Piuva & Karlsson, 

2012). Harding (1986) förklarar genus med hjälp av tre olika dimensioner. Den första, den 

individuella dimensionen, förklarar genus som något individen själv skapar utifrån sin egen 

upplevelse av genus, utifrån till exempel uppfostran. I den andra dimensionen, den strukturella, 

uttrycks genus till exempel på arbetsmarknaden och dess olika könsstrukturer. Slutligen 

beskriver den symboliska dimensionen hur genus uttrycks genom språket, där neutrala begrepp 

genom språket kan få en genusbetydelse. Gottzén (2013) förklarar att när det talas om det 

sociala könet används begreppen maskulinitet och feminitet för att förklara kulturella och 

normativa föreställningar gällande kön. Utifrån det har den hegemoniska maskulinitetsteorin 

utvecklats, denna teori menar att det finns en överordning gällande männen och en 

underordning gällande kvinnor och att detta är centralt i den makthierarki som finns i världen. 

Teorin kan ses utifrån tre delar, den första som är just den över- och underordning som finns 

mellan män och kvinnor. Den andra delen består av produktionsvillkoren, främst då 

könsarbetsdelningen där männen producerar och kvinnorna reproducerar. Den tredje delen 

handlar om huruvida en heterosexuell förväntan gällande relationer kan återfinnas som en norm. 

Utifrån ovanstående skapas alltså flera olika maskuliniteter som är hierarkiskt relaterande till 

varandra. Genom den hegemoniska maskulinitetsteorin synliggörs en könsmakt (Gottzén, 

2013). På detta sätt kan genus ses som socialt konstruerat, där olika sociala kontexter 
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upprätthåller och möjliggör den maktstruktur mellan könen som kan möjliggöra våld i nära 

relation. 

Genus som förklaring till våld i nära relation 

Mannen kan i många sammanhang ses som den styrande och kvinnan som underordnad. Den 

makt som mannen ibland upplever sig ha kan förklaras genom olika strukturer samt förklara till 

varför mannen tar till våld. På den individuella nivån återfinns genusskillnaden både i arbetet 

och hemmet där mannen ses som den med makten, vilket blir en riskfaktor gällande våld i nära 

relationer (Eliasson & Ellgrim, 2006). Vidare förklaras våld på en strukturell nivå, där kan 

männens makt ses som en patriarkal maktstruktur som drabbar en större grupp och kan till 

exempel vara prostitution eller tvångsgifte, där mannen kan ses som den med makten (Eliasson 

& Ellgrim, 2006). Slutligen kan maktskillnaden ses genom en kulturell nivå. Det kan innebära 

religiösa värderingar men också olika inrotade normer. Ordspråk kan till exempel uttrycka en 

förväntad norm om hur kvinnor och män ska vara. Normer kan outtalat utgöra en bild av vad 

som är verkligheten, därför kan det bli så att varken kvinnor eller män reflekterar över normer 

som kan anses kränkande. Om en norm där kvinnan ses som den underordnade blir accepterad 

skulle mannens våld mot kvinnan kunna ses som kvinnans fel då hon bryter normen (Eliasson 

& Ellgrim, 2006). Maktskillnaden mellan könen som en anledning till våld i nära relation 

bekräftas även av George och Stith (2014) och SOU (2006:65), som menar att våld i nära 

relation är ett jämställdhetsproblem, där det förebyggande arbetet bör riktas mot de 

våldsutövande männen, där resocialisering gällande könsroller anses som nyckeln till att 

reducera våld i nära relation. Den samhälliga strukturen kan möjliggöra mannens makt mot 

kvinnan, och därmed våld i nära relation.  

 

Resultat 
I denna del kommer den föreliggande studiens resultat att presenteras. Resultatet innefattar 

studier om interventioner för män som utövar våld i nära relation. De inkluderade studierna 

presenteras under teman som varit återkommande, som här nedanför utgör rubrikerna i 

resultatet. En tablå över de inkluderade studierna kommer att finnas i slutet av detta avsnitt, där 

studiernas författare, årtal, syfte, undersökningsgrupp, utfallsmått, resultat och slutsatser 

sammanfattats. 

 

Interventioner riktade till psykologiska variabler 

I följande stycke kommer studier att presenteras som handlar om interventioner till män som 

utövar våld i nära relation som riktar in sig på psykologiska variabler som problemområden, så 

som beteenden, kognitioner och tidigare svårigheter i livet. Interventionernas komponenter, 

utfallsmått, effekter och studiernas slutsatser presenteras.  

 

En studie av Buttell och Carney (2006) beskriver en intervention till män som utövar våld i nära 

relation som arbetar med ilskehantering och utveckling av förmågor. Studien syftade dels till 

att undersöka huruvida psykologiska variabler som är relaterade till misshandel av partner 

påverkades av behandlingen. Sådana variabler kunde vara våld, sanningsenlighet, kontroll, 

droganvändning och stresshanteringsförmåga. Det som studien mätte för att bedöma 

effektiviteten av interventionen var: partnerspecifikt beteende, vilket innefattar både 

övertygande beteenden och passiv-aggressiva beteenden riktade gentemot partnern. 

Kontrollerande beteende mättes, som kunde innebära svartsjuka, verbal kritik, kontrollerande 

av fritid, kontroll av närvaro och plikter, verbalt tvång, fysiskt tvång och tvång till samtal om 

tidigare sexuella beteenden. Benägenhet att utöva fysiskt våld mättes även, vilket innefattade 
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komponenter som affektiv instabilitet, utsatthet för misskötsel av föräldrar och 

traumasymptom. Det som innefattades i interventionen var konfrontation, utbildning av 

psykologiska aspekter och gruppterapi. I behandlingen utforskas anledningar till användandet 

av ilska och deltagarna får identifiera nya sätt att interagera med sin familj och partner. 

Interventionen arbetar mycket med insikt om varför deltagaren agerat på ett visst sätt. Vidare 

diskuteras konceptet partnerskap i behandlingen, som ett alternativ till makt och kontroll. 

Metoder som “time out” och rationellt “self-talk” lärs ut för att bättre kunna hantera situationer 

som provocerar deltagaren och för att kunna ifrågasätta de irrationella tankarna, vilket 

förhindrar att situationen eskalerar och mynnar ut i våld. Interventionen hjälper deltagarna att 

utöka sina interpersonella förmågor genom att föreslå mer lämpliga alternativ till beteende. Här 

övar de på problemlösning, självsäkerhet och förhandling. Hinder i kommunikationen 

utforskas, så som att beordra andra vad de ska göra, föreläsa och döma. Deltagarna får utforska 

sitt eget användande av sådana hinder. Koncepten tillit, stöd, tolerans och accepterande 

presenteras och diskuteras hur de kan bidra till en lyckad överenskommelse. Deltagarna får öva 

på samtliga aspekter i grupp. Resultatet i studien visar på en signifikant förbättring av de 

psykologiska faktorer som är förknippat med partnervåld hos deltagarna i studien. Beteendet 

gentemot partnern har efter interventionen förbättrats, Buttell och Carney (2006) menar dock 

på att det inte går att avgöra om det var själva interventionen som orsakade förändringen, då en 

kontrollgrupp saknades. Vidare menar de att denna studie ger empiriskt stöd för att 

domstolsbeordrad behandling för män som utövat våld i nära relation reducerar våldsamt 

beteende. 

 

Coulter och VandeWeerds (2009) studie syftar till att undersöka effekten av ett 

behandlingsprogram för utövare av våld i nära relation som riktar sig till multidimensionella 

problemområden hos männen. Studien undersöker detta genom att granska graden av återfall i 

brott och avhopp i behandling för våldsutövare som genomgått olika intensiv behandling 

beroende på männens individuella behov. Deltagarna delades in i tre olika grupper som utgick 

ifrån hur pass intensiv behandlingen behövde vara. För att avgöra männens problemområden 

och vilken behandlingsgrupp de skulle tillhöra samlades information in angående deltagarnas 

bakgrund och tidigare erfarenheter av problem, så som skolproblem, kontroll- och maktbehov, 

missbruksproblem, beteendeproblem, barndom, slagsmål med mera. Interventionsprogrammet 

som deltagarna fick gå i var designat utifrån karaktäristiska egenskaper hos deltagarna. 

Deltagarna genomgår psykologisk och psykiatrisk behandling för att nå känslomässiga 

störningar och beteendestörningar. I behandlingen arbetar de även utifrån makt- och 

kontrollmodeller och terapi, ilskehantering, psykologiskt lärande och/eller medicinering utifrån 

de individuella behoven. Behandlingen slutfördes av 69,6 procent av samtliga deltagare. Av de 

som avslutat behandlingen blev 8,4 procent återigen gripna för våld i nära relation och 17,2 

procent för andra brott. De som inte slutförde behandlingen hade motsvarande siffror 21,2 

procent respektive 33,8 procent. Siffrorna ser likartade ut på alla tre nivåer av interventioner, 

vilket Coulter och VandeWeerd (2009) menar är imponerande då de som genomgår behandling 

på nivå 3 har en väldigt våldsam bakgrund. Författarna menar dock att det inte i denna studie 

går att avgöra interventionens långvariga effekt, på grund av brister i datainsamlingsmetoden 

(Coulter & VandeWeerd, 2009). 

 

Bowen, Gilchrist & Beech (2008) undersöker i sin studie den psykologiska förändringen och 

dess samband med utövande av våld i nära relation hos män som avslutat en behandling för 

detta. Behandlingen utgår ifrån komponenter som antas vara det som orsakar våldet, så som 

psykologiska variabler och övertygelser gällande könsroller. De psykologiska variabler som 

mättes för att avgöra interventionens effekt var: nivå av ilska, som innefattade det kognitiva, 

upphetsning och beteende. Ilskan mättes som reaktioner på tidigare beteenden och dess motiv 
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gentemot kvinnliga partners. I denna mätning användes provoaktiva situationer för att mäta 

graden av ilska. Interpersonellt beroende mättes, vilket innefattar bland annat emotionellt 

beroende och svartsjuka inom förhållandet. Det som mättes var behovet av kontakt och 

emotionellt stöd från specifika personer samt rädsla för förlust av denne. Multidimensionell 

upplevelse av kontroll mättes, vilket innefattade huruvida våldsutövaren upplever att denne har 

kontroll över sitt liv och i vilken mån dennes handlingar påverkas av andra mäktiga personer. 

Studien visade att det efter behandlingen inte fanns någon signifikant skillnad i den kognitiva 

förmågan att hantera ilska, ilskerelaterad upphetsning, beteendereaktioner på ilska, nivå av 

emotionellt beroende av en annan person och upplevelse av kontroll. Resultatet av studien 

indikerar på att de som genomfört behandlingen visade upp en begränsad psykologisk 

förändring, trots att behandlingen bygger på det som antas vara orsaken till våld i nära relation. 

Nivån av psykologisk förändring hade heller inget samband med att återigen utöva våld i nära 

relation (Bowen et al., 2008). 

 

Loeffler, Prelog, Unnithan och Pogrebin (2010) undersöker i sin studie hur en skambaserad 

KBT-intervention påverkar deltagarna jämfört med en vanlig KBT-intervention. Studien utgick 

ifrån premissen att genom att arbeta med skuld och skam kan våldsutövare uttrycka sig själva 

klarare, då skam och skuld kan utgöra ett hinder för utforskande av känslor, och då uppleva 

smärtan som deras handlingar medfört. De kan då göra förbättringar, repareras, förändra 

kriminella attityder och undvika återfall i brott. De aspekter som jämfördes var självkänsla, 

självkontroll, empati, perspektivtagande och personlig ångest. Den skambaserade behandlingen 

började med att deltagarna fick utforska offrets känslor och upplevelser, utan att denne var 

närvarande, för att skapa empati för offret. Efter detta delades behandlingen in i fyra steg. I det 

första steget arbetade de med kognitivt undervisande definitioner av skuld och skam. 

Deltagarna får i behandlingen återge tillfällen då de känt de båda känslorna för att aktivera 

känslorna och på så vis kunna differentiera dem, det vill säga något de gjorde respektive något 

de kände att de är. I steg två får deltagarna genom rollspel uppleva händelser där de är skyldiga 

till att skada någon annan. Det syftar till att de ska lära sig att ta ansvar för händelsen och 

förklara beteendet utan att rättfärdiga och förminska det eller skuldbelägga offret. De lär sig att 

acceptera konsekvenser och förbereda reparationer. Syftet med denna session är att tydliggöra 

skuldkänslorna och att urskilja dem från skamkänslor. Rollspel i gruppen syftar här till att 

förändra antisociala, kriminella attityder. I det tredje steget utförs psykodrama, där deltagarna 

får föreställa sig det skamsna självet i en tom stol, där känslorna hos det skamsna självet 

utforskas. Syftet är att aktivera skamkänslor genom att återkalla en situation där deltagaren känt 

skam, för att utveckla empati för sig själv och andra. Även här syftar sessionen till att förändra 

antisociala och kriminella attityder. I fjärde steget får deltagarna träna på kognitiva övningar 

som utgår ifrån de tre tidigare sessionerna. Målet här är att förändra tankesättet och skapa 

djupare förståelse för hur dessa förmågor kan användas i det vardagliga livet. Studien visar att 

den skamrelaterade behandlingen har en bättre förmåga att förbättra självkänsla och empati hos 

deltagarna, jämfört med den vanliga KBT-behandlingen. Den skambaserade behandlingen hade 

dock ingen effekt gällande självkontroll, perspektivtagande och personlig ångest. Loeffler et al. 

(2010) för en diskussion kring förståelsen om skillnaden mellan skuld och ansvarstagande samt 

skam och otillräcklighet innebär ett stort kognitivt steg framåt. Att uppleva det emotionella 

frigörandet av förnekelse eller dold skam öppnar upp förmågan att vara ärlig mot sig själv och 

få tillbaka delar av den förlorade värdigheten. Detta medför bättre förmågor i att be om ursäkt 

och att medla. Studien föreslår att skamaspekten bör ingå i KBT-inspirerade 

behandlingsprogram för män som utövar våld i nära relation (Loeffler et al., 2010). 

 

En studie av Stewart, Gabora, Kropp och Lee (2014) undersöker effekten av 

behandlingsprogram, för män som utövar våld i nära relation, som baseras på risk- behov- och 
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mottaglighetsprincipen (RNR= Risk Need Responsivity). Dessa faktorer bedömdes utifrån 

bakgrundsinformation om männen i studien, där exempelvis kriminellt förflutet, interpersonella 

relationer, familjevåld, antisocial personlighet och empati mättes. Utfallsmåtten för att bedöma 

behandlingens effekt utgick ifrån attityder gentemot våld mot kvinnor, brist i förmågan att 

hantera känslor och sociala situationer samt hantera högrisksituationer. Studien visar att 

behandling som utgår ifrån RNR visar en signifikant förbättring hos deltagarna i studien. 

Undersökningsgruppen visade förbättringar i faktorer som är kopplade till partnervåld, som 

konfliktlösning, svartsjuka, kommunikation och förståelse för de faktorer som orsakat 

våldsmönstret samt utveckling av en plan för att ta itu med dem. Studien visar att deltagarna i 

denna intervention är 69 procent mindre benägna att återigen begå våld i nära relation jämfört 

med de som inte genomgått någon behandling. Författarna menar att resultatet indikerar på att 

behandling med KBT-inriktning som tar hänsyn till RNR-principen kan reducera partnervåld 

även hos förövare med en stark kriminalitet (Stewart et al., 2014). 

 

Lee, Uken och Sebolds (2007) studie undersöker huruvida interventioner som riktar in sig på 

de våldsutövande männens självbestämda mål påverkar återfall i brott i nära relation. Utifrån 

målsättningsteorin, studier om mål och behandlingsutfall samt behandlingsdesignen i denna 

studie skapades en modell relaterad till faktorer i målsättningsprocessen som påverkar 

behandlingsutfallet. Hypotesen var att målåtagande, tydligt specificerade mål och enighet om 

målen skulle förebygga återfall i brott. Dessa faktorer mättes på en skala, för att avgöra 

exempelvis hur specificerat målet var. Riskfaktorer för återfall i brott, som övergrepp i 

barndomen och hjärnskador, fanns med som kontrollvariabler. Återfall i brott fanns med som 

en beroende variabel. Innan behandlingens början samlades information in gällande det som 

litteraturen definierar som karaktäristiskt för denna grupp, såsom barndomsupplevelser och 

kriminell historik. Den målorienterade, lösningsfokuserade interventionen använder mål för att 

skapa en kontext för deltagarna där de kan identifiera, notera, återupptäcka och återansluta sig 

till sina styrkor och resurser för att komma åt våldsproblematiken. Behandlingen fokuserar på 

lösningar snarare än problem. Syftet med behandlingen kan delas in i tre delar: utveckla 

användbara mål, ge feedback genom att notera och förstärka förändringar som ett resultat av 

målprestationer samt befästa förändringar. Studien visar att behandling som utgår från 

självbestämda mål har en positiv inverkan på behandlingsutfallet och reducerar återfall i brott. 

Ju mer specifika målen var och ju större enighet mellan deltagare och behandlare gällande 

målens meningsfullhet, desto större förtroende och beslutsamhet hade deltagarna till 

behandlingen, vilket också visade sig reducera återfall i brott. Studien visar att arbeta med 

deltagarnas egna mål och styrkor ger ett positivt utfall i behandlingen. Författarna menar att 

fokus på deltagarnas egna styrkor och mål sänder ut ett budskap till dem som säger att de har 

förmågan att göra positiva förändringar och att de själva är ansvariga för att det ska ske (Lee et 

al., 2007).  

 

Interventioner riktade till männens attityder om kvinnan 

I följande stycke kommer studier av interventioner med fokus på mäns attityder om kvinnan att 

presenteras. Interventioner i dessa studier arbetar för att förändra männens attityder om kvinnan, 

patriarkala värderingar och stereotypiska könsrollsroller exempelvis genom att lära sig att ta 

ansvaret för våldet. 

 

En studie gjord av Schmidt, Kolodinsky, Cartsten, Schmidt, Larsen och MacLachlan (2007) 

syftade till att utvärdera behandlingsprogrammet DAEP (Domestic Abuse Education Program), 

samt undersöka hur mäns tankar kring könsroller och deras attityder kring kvinnor eventuellt 

kan förändras genom behandling. För- och eftertester utformades där olika värderingar hos 
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männen undersöktes med hjälp av olika påståenden. Testerna syftade bland annat till att mäta 

männens syn på stereotypiska könsroller, männens egna tankar kring acceptansen över deras 

våldsamma beteende samt vem som bär ansvaret gällande våldet. Behandlingen syftar till att 

ändra dessa värderingar genom att männen själva bör se mer utsuddade könsroller, förstå att 

deras beteende inte är acceptabelt och själva ta ansvar för sitt beteende. Efter behandlingen 

visade det sig att männen hade förändrat sin attityd på 13 av 15 påståenden. Dessa påståenden 

handlade bland annat om männens våldsbeteende och när det kunde antas vara okej att vara 

våldsam samt sexistiska attityder och stereotypiska könsroller. I Buttell och Carneys (2006) 

studie är en komponent i behandlingen för män som utövat våld i nära relation övertygelse- och 

värderingssystem angående könsstereotypiska roller. Denna komponent i behandlingen 

utmanar våldsutövarnas värderingar, där de får strukturera om tankarna genom att modifiera de 

övertygelser som främjar våldet. Studiens resultat visar att attityder och värderingar gentemot 

kvinnor har förbättrats efter behandlingens slut (Buttell & Carney, 2006). En komponent i 

interventionsprogrammet som studien av Bowen et al. (2008) mäter effekten av är attityder 

gällande könsroller, som antas vara en orsak till våld i nära relation. För att avgöra effekten av 

denna aspekt i behandlingen mättes männens attityder angående våld i nära relation. Detta 

innefattade graden av sympati för misshandlade kvinnor och patriarkala attityder såsom 

attityder angående våldtäkter och fientlighet gentemot kvinnor. Resultatet i studien visar en 

statistisk signifikant förändring i attityder gällande våld i nära relation efter avslutad 

behandling. När variabeln social önskvärdhet kontrollerades gentemot detta försvann dock det 

signifikanta sambandet, vilket indikerar på att deltagarna i studien svarat socialt önskvärt 

gällande dessa attityder. Det finns indikationer i studien som visar på att attityder gällande våld 

i nära relation till och med kan förvärras på gruppnivå efter att denna behandling avslutats 

(Bowen et al., 2008).  

 

Akoensi, Koehler, Lösel och Humphreys (2012) gör i sin studie en litteraturöversikt över 

utvärderingar av 12 behandlingsmetoder i Europa för män som utövar våld i nära relation. Alla 

dessa 12 metoder kombinerar KBT med utbildande och feministiska aspekter. Författarna 

menar att en kombinering av dessa aspekter är problematiskt eftersom att det då inte går att 

avgöra vilka komponenter i behandlingen som är effektiva. Vidare menar författarna att inget 

av dessa 12 behandlingsprogram som utvärderats utgick ifrån de specifika, individuella 

egenskaperna hos deltagarna, vilket tidigare forskning belyst som viktigt eftersom män som 

utövar våld i nära relation är en heterogen grupp. De datainsamlingsmetoder för att avgöra 

effekten av interventionerna som de inkluderade studierna utgick ifrån varierade. Det kunde till 

exempel vara psykologiska variabler, förövarens självrapportering, polisrapporter eller intervju 

av offret. Vidare visar studien att alla de inkluderade studierna har använt sig av olika 

utfallsmått för att mäta effekten av behandlingsmetoden. De inkluderade studierna har inte 

kombinerat alla utfallsmåtten, vilket författarna menar är nödvändigt för att kunna ringa in 

effekten och kunna avgöra behandlingsprogrammets effekt. De inkluderade studierna har även 

mätt återfall i brott på olika sätt, till exempel verbal misshandel, fysiskt misshandel eller att ha 

blivit gripen av polisen, vilket också ger ett snedvridet resultat av studierna. Vidare menar 

författarna att då vissa förövare söker behandling frivilligt och andra blir dömda till det, finns 

det en skillnad i motivationsnivån, vilket även påverkar utfallet. Studien menar därav att det 

inte går att uttala sig om behandlingsprogrammen fungerar, då utfallsmåtten inte är enhetliga 

eller tillräckligt omfattande (Akoensi et al., 2012). 

 

Interventioner riktade till återfall i brott 

Följande stycke kommer att presentera studier som undersöker risken att återigen utöva våld i 

nära relation efter att ha deltagit i någon form av behandling. Interventioner och komponenter 
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inriktas bland annat på att få mannen att fullfölja behandlingen då risken för återfall ökar vid 

avhopp från behandlingen. 

 

Maxwell, Davis och Taylor (2010) jämförde ett behandlingsprogram baserat på 

Duluthmodellen med samhällstjänst, detta för att undersöka behandlingsprogrammets 

hållbarhet och eventuella återfall i brott. Komponenter i programmet var bland annat arbete 

kring definition av våld, diskussioner kring våld och att deltagarna skulle ta ansvar för sin ilska, 

handling och reaktion. Hur tidsberoende en behandlingseffekt var mättes genom hur ofta 

männen deltog i behandling samt genom att ta del av polisrapporter. Studien visade att de män 

som deltagit i det Duluth-baserade behandlingsprogrammet hade en lägre återfallsstatistik. Om 

männen återföll i brottet dröjde det längre jämfört med de männen som endast deltagit i 

samhällstjänst. I en studie av Bowen, Gilchrist och Beech (2005) diskuteras risken för avhopp 

från behandling och återfall i brott efter att ha deltagit i ett Duluth-inspirerat 

behandlingsprogram. Programmet arbetar utifrån en modell som består av fem steg. 

Inledningsvis får deltagarna tala fritt om våld och hur de själva definierar våld i nära relation, 

männen lär sig också en slags time-out teknik för att få kontroll över sina känslor som kan vara 

orsaken till våldet. Det andra steget tar upp patriarkala attityder och hur det kan påverka 

männens våld. Det tredje steget tar upp problemen som uppstår för mannens partner och barn 

när mannen är våldsam samt hur mannen ser på empati för sitt offer. Det fjärde steget handlar 

om den sexuella respekten som bör finnas i intima partnerrelationer. Det sista steget handlar 

om ansvar och kommunikation inom en relation. Bowen et al. (2005) hittade inget signifikant 

samband gällande avhoppare och att de skulle ha en större risk att återfalla i brott. Studien visar 

att hos män som återföll i brott en gång efter avslutad behandling var risken stor att de skulle 

fortsätta att utöva våld i nära relation. 

 

En studie av Klein och Crowe (2008) utgår ifrån hypotesen att behandlingsprogram för män 

som utövat våld i nära relation endast har en mycket liten reducerande effekt för återfall i brott. 

Studien undersöker därför huruvida extra skyddstillsyn specialiserad för män som utövar våld 

i nära relation påverkar återfall i brott, jämfört med en grupp som har den vanliga 

skyddstillsynen. Studien genomfördes i Long Island, där alla våldsförbrytare blir dömda till 

behandling kombinerat med skyddstillsyn. Den vanliga skyddstillsynen innebär att övervakarna 

har många olika ärenden samtidigt, där partnervåldsamma män endast är en liten del av dem. 

Våldsutövarnas kontakt med övervakarna är begränsad och sker ofta månadsvis via telefon eller 

skriftligt, som ersätter den personliga kontakten. Dessa övervakare med blandade ärenden har 

inte möjlighet till någon form av kontakt med offret. De våldsutövande männen som fick 

specialiserad skyddstillsyn blev tilldelade en övervakare som var specialiserad inom våld i nära 

relation. Kontakten mellan förbrytaren och övervakaren skedde en gång varannan vecka. 

Resultatet av studien visar på tre signifikanta skillnader mellan undersökningsgrupperna; 

offrens tillfredsställelse, tillförlitligheten till förövarna och minskat återfall i partnervåld. Extra 

skyddstillsyn för denna grupp män minskade således återfall i brott, men endast för de personer 

som inte klassas som de mest “intensiva”, det vill säga de med en återkommande kriminell 

bakgrund (Klein & Crowe, 2008).  

 

Kindness, Kim, Alder, Edwards, Parekh och Olson (2009) undersöker i sin studie faktorer som 

kan förutsäga ett fortsatt kriminellt beteende och som därmed kan utgöra en risk för skada hos 

offret. Utfallsvariabeln för att mäta återfall i brott var rapporter om inblandning i kriminella 

aktiviteter och beteenden. De mått som användes för att avgöra faktorer som kunde förutsäga 

risk för återfall i brott var: en eller fler misslyckanden att klara av behandling för våld i nära 

relation, en eller fler häktningsorder från domstolen på grund av misslyckande i att fullfölja 

domstolens villkor eller skyddstillsyn eller en eller fler nya anklagelser om inblandning i brott 
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som tillkommit polismyndigheten. Studien fann att förbrytarna som misslyckats med att 

fullfölja behandling och villkor från domstolen i högre grad återföll i brott. Kindness et al. 

(2009) förklarar detta med att säga att den mest trovärdiga förutsägelsen för fortsatt kriminellt 

beteende är tidigare kriminellt beteende. Författarna menar sammanfattningsvis att det är viktigt 

att dokumentera frekvensen och typen av misslyckad fullföljning av domstolsorder för att 

kunna ta med det i riskbedömningen för förbrytare under skyddstillsyn. Detta kan då förebygga 

brott och skada hos offret (Kindness et al., 2009).  

 

Levesque, Ciavatta, Castle, Prochaska och Prochaska (2012) har i sin studie undersökt en 

databaserad behandling (The Journey to Change) som fungerar som ett komplement till 

traditionell gruppbaserad behandling. Av alla deltagare fick ungefär hälften använda sig av The 

Journey to Change och andra hälften fick använda sig av den traditionella. The Journey to 

change arbetar med att identifiera olika typer av våld i nära relation, säkerhetsarbete, för- och 

nackdelar med att avstå från våldet och time-out principen. Vid uppföljningen sex och tolv 

månader efter avslutad behandling fanns signifikant skillnad gällande återfall i brott. Av dem 

som deltagit i The Journey to Change hade 22 procent någon gång återfallit i brott jämfört med 

40 procent av de som deltagit i den traditionella behandlingen. Gällande båda behandlingarna 

visade studien att ju längre tiden gick efter avslutad behandling minskade risken för återfall i 

brott.  

 

I en studie av Bennet, Stoops, Call och Flett (2007) undersöks vilken effekt behandling för 

utövande av våld i nära relation har på återfall i brott, samt hur återfall i brott kan förutses. 

Behandlarna avgör om deltagarna fullgjort behandlingen, alla behandlingsverksamheter som 

inkluderats i studien använder samma mått för att avgöra detta: aktivt deltagande i gruppen, 

rättvis attityd gentemot kvinnor, ansvarstagande för våldshandlingar, kunskap om våld i nära 

relation, användande av nya färdigheter, deltagande i alla programmens krav, användande av 

respektfullt språk, inga rapporteringar om nyligen våldsamt beteende och uppfyllande av alla 

säkerhetskrav. Studien visar att den övergripliga siffran för att återigen begå våld i nära relation 

är 26,1 procent bland alla de 899 förövarna. För de som slutfört behandling var siffran 14,3 

procent jämfört med 34,6 procent för de som inte avslutat behandlingen. Studien visar att 

slutförande av behandling reducerar risken för att utöva våld i nära relation igen, studien gör 

dock ingen skillnad mellan olika behandlingsmetoder och deras effekter. Män som genomgår 

behandling är hälften så troliga att utöva våld i nära relation igen, även efter att ha kontrollerat 

skillnader i demografiska variabler, våldshistorik, personlighet och motivation (Bennet et al., 

2007). Smith Stover, Meadows och Kaufman (2009) gör en litteraturöversikt om interventioner 

för våld i nära relation och effekten av dem. De jämför bland annat gruppbehandlingar baserade 

på Duluthmodellen med kontrollgrupper, samt gruppbaserad KBT och metoder som 

kombinerar KBT med psykologiskt utbildande. Duluthmodellen arbetar kring att motverka 

mannens kontroll över kvinnan och att männen lever efter en patriarkal syn. Resultatet 

inkluderar två studier, där den ena visar att de som deltagit i det Duluth-baserade 

behandlingsprogramet hade en lägre risk (13 procent) att återfalla i brott jämfört med 

kontrollgruppen (30 procent). Den andra studien jämför deltagare som genomgått 8 veckors 

behandling respektive 26 veckors behandling enligt Duluthmodellen. Återfallssiffrorna är då 

enligt polisrapporter 16 procent respektive 26 procent och enligt offrets rapportering är 

återfallssiffrorna 22 procent respektive 21 procent. Smith Stover et al. (2009) visar att 

gruppbaserad KBT-behandling och KBT kombinerat med psykologiskt utbildande hade 

återfallssiffrorna 3 procent respektive 6 procent, enligt polisrapporter och 27 procent respektive 

35 procent, enligt offrets rapporter. Författarna menar att gruppbehandlingar för våldsutövare 

har en mycket liten effekt på våldsutövandet. Vidare menar Smith Stover et al. (2009) att de 
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flesta effektstudier, oavsett interventionsform, rapporterar att cirka en av tre kommer att 

återfalla i brott inom sex månader efter avslutad behandling. 

 

Interventioner riktade till motivation 

Följande avsnitt kommer att presentera studier som handlar om interventioner som riktar in sig 

på deltagarnas motivation. Studierna menar att motivationsnivån hos deltagarna är en viktig 

komponent för att kunna förändras. 

 

I Buttell och Carneys (2006) studie beskriver de att behandlingsmetoden arbetar med att 

deltagarna ska få lära sig att känna igen sina försvarsmekanismer, så som förnekelse, 

skuldbeläggning och förminskande. Denna komponent finns med i behandlingen för att sådana 

försvarsmekanismer kan utgöra ett hinder till att vilja påbörja en förändring. Schmidt et al. 

(2007) förklarar i deras studie hur behandlingsprogrammet DAEP menar att bara männen är 

motiverade nog kan de ändra sitt beteende. Innan männen påbörjade behandlingen var den 

viktigaste motivationsfaktorn att de var rädda att förlora sitt jobb, den faktorn minskade dock 

vid avslutad behandling. Innan behandlingen svarade männen att de mådde dåligt över sitt eget 

beteende och därför ville de genomföra behandlingen. När behandlingen var slutförd var det 

andra komponenter som motiverade mannen att vidmakthålla sitt förändrade beteende, som 

kvaliteten på relationer. Studien visar att kortsiktiga konsekvenser, så som att förlora arbetet, 

inte bidrar till en skillnad gällande motivation till förändring. Långsiktiga mål, så som förbättrad 

relation till partner och barn, har en större inverkan på motivation till förändring. Schmidt et al. 

(2007) förklarar att männens motivationsnivå undersöktes genom att mäta vilka konsekvenser 

våldet skapar. En studie av Alexander, Morris, Tracy och Frey (2010) jämförde en behandling 

baserad på motiverande intervjuer (MI), där just MI användes som en komponent i 

behandlingen. Behandlingsledaren försöker få männen att se bortanför våldet och motivera 

mannen till att exempelvis bli en bra fadersfigur för barnen eller få ett starkare förhållande med 

sin partner. En behandlingsform baserad på KBT fick agera kontrollgrupp. Detta för att 

undersöka om behandlingen baserad på MI hade en större inverkan att motivera männen och 

deras kapacitet att förändras. För att undersöka en eventuell ökad motivationsförmåga användes 

självskattingsformulär och återkoppling med det tidigare utsatta offret. Vid denna jämförelse 

visade det sig att båda programmen gav en liknande motivation för männen. Något 

som  Alexander et al. (2010) hittade var att de män som genom självskattningsformulär 

inledningsvis visade en låg motivation förbättrade den något genom den MI-baserade 

behandlingen. De männen som redan inledningsvis hade en något högre motivationsnivå kunde 

med hjälp av den kognitiva behandlingsmetoden höja sin motivation en aning. En annan studie 

gjord av Hellman, Johnson och Dobson (2010) undersöker komponenter som används av ett 

behandlingsprogram från ett center där män frivilligt kan söka hjälp för sitt våldsutövande. De 

arbetar kring männens ilska och fientlighet, deras vilja till förändring, självförtroende och hur 

männen blev uppfostrade av sina föräldrar. När det gäller männens tidigare uppfostran handlar 

det i denna studie främst om ifall männen har vuxit upp med manupilativa föräldrar och ett 

arbete kring det. Vidare förklarar Hellman et al. (2010) att de män som vid behandlingens slut 

fortfarande upplevde mycket ilska hade svårt att hitta motivationen att fortsätta ändra sitt 

beteede utanför behandlingen. Det gällde även de män som vuxit upp med manipulativa 

föräldrar.  

 

I en studie av Levesque et al. (2012) visades att de som deltog i The Journey to Change visade 

en signifikant skillnad gällande motivationsivå, jämfört med dem som endast deltagit i det 

gruppbaserade behandlingsprogrammet. De hade en mer förstående syn på sitt problem och var 

medvetna om att de var tvungna att arbeta med sitt problem även efter behandling. En viktig 
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komponent i The Journey to Change är att männen lär sig att söka hjälp. De får en förståelse 

kring att de inte är färdigbehandlade efter behandlingens slut. Att ta hjälp av professionella som 

till exempel läkare eller att delta i parterapi tillsammans med sin partner kan hjälpa dem att inte 

återfalla i brott och det kan anses vara motivationshöjande. Zalmanowitz, Babins-Wagner, 

Rodger, Corbett och Leschied (2013) genomförde en studie gällande MI som en förberedelse 

inför behandling och huruvida det kan påverka männens vilja till förändring. Genom MI får 

männen hjälp med rådgivning för att uppnå en förbättrad vilja att förändras och får bland annat 

arbeta med komponenter som empati, hur de ska undvika onödiga argumentationer och hur de 

kan förbättra sitt självförtroende. Att delta i MI-program innan behandlingsprogrammet kan 

reducera skam, utveckla ett hjälpsökande beteende och uppmuntra till att delta i andra grupper 

efter behandlingens slut. Studien visade att de män som deltagit i MI innan behandlingens 

början visade sig vara mer fokuserade, vilket kan leda till en bättre motivationsnivå och därmed 

ökar chansen till förändring och minskat våld. Lindsay, Roy, Montminy, Turcotte och Genest-

Dufault (2008) har i sin studie undersökt vilka terapeutiska faktorer som anses effektiva i 

gruppbehandling för män som utövat våld i nära relation, detta för att få en bättre förståelse för 

den hjälpande processen. Studien utgår från åtta olika behandlingsprogram där männen har 

blivit intervjuade. Studiens resultat visade att deltagarna ansåg att delande av information och 

upplevelser, utveckling av hopp och grupptillhörighet var de viktigaste komponenterna i 

gruppbehandlingen för att skapa motivation till förändring. Faktorer hos behandlaren som 

ansågs viktiga var frågor, förklaringar, råd, jämförelser, stöd och uppmuntring. Att lyssna på 

andra deltagare i behandlingen bidrog till kunskap om sin egen process och även hopp och 

motivation till förändring. 

 

 

 



 
 

Tablå 1. Sammanställning av de inkluderade studierna 

Studie 
Akoensi, 

Thomas D., 

Koehler, Johann 

A., Lösel, 

Friedrich & 

Humphreys, 

David K. 

(2012).   

 

Design/Undersökningsgr

upp 
Systematisk litteraturöversikt. 

 

Studien inkluderade forskning 

som handlade om utvärderingar 

av interventionsprogram för 

utövare av våld i nära relation i 

Europa. Alla studier utvärderade 

program som kombinerade KBT 

och utbildande feministiska 

aspekter. 12 studier 

inkluderades. 

Syfte 
Att presentera 

effektiviteten av olika 

interventions-

program i Europa för 

utövare av våld i nära 

relation. 

Datainsamlingsmetod/Utfallsmått 
Databaser och journalarkiv användes för att samla 

in data. Akademiker, experter och 

interventionsprogram kontaktades för att samla in 

forskning som inte publicerats.  

 

De utfallsmått som de inkluderade studierna utgick 

ifrån varierade från psykologiska variabler, 

förövarens självrapport, polisrapporter till intervju 

av offret. 

Resultat/Slutsatser 
De inkluderade studierna har använt sig 

av olika utfallsmått som inte 

kombinerats, vilket menas vara 

nödvändigt för att kunna avgöra om 

behandlingsprogrammet gett effekt. De 

inkluderade studierna har även mätt 

återfall i brott på olika sätt. Då vissa 

förövare söker behandling frivilligt och 

andra blir dömda till det, finns det en 

skillnad i motivationsnivån, vilket även 

påverkar utfallet. Därav går det inte att 

uttala sig om behandlingsprogrammen 

fungerar, då utfallsmåtten inte är 

enhetliga eller tillräckligt omfattande. 
Alexander, 

Pamela C., 

Morris, Eugene, 

Tracy, Allsion 

& Frey, Alice. 

(2010).  

528 män som deltog  i olika 

program för män som utövar 

våld i nära relation. Studien är en 

randomiserad kontrollerad studie 

(RCT) och är utförd i USA. 

Deltagarna delades upp i fyra 

grupper på två olika 

behandlingsprogram. En grupp 

med engelsktalande och en 

grupp med spansktalande för 

varje behandlingsprogram. 

Att jämföra SOCMI, 

vilket är en form av 

motiverande intervju 

med vanlig kognitiv 

behandling, CBTGR. 

Detta för att 

undersöka effekten av 

behandling och 

motivation. 

Insamlingen av data gjordes i början av 

behandlingen och vid uppföljningen, sex månader 

efter behandlingen slut. Enkäter fylldes i gällande 

frågor kring våld och ilska. Man kontaktade även 

offret och bad henne vara med i undersökningen. 

Om hon ville ställa upp fick även hon inledningsvis 

fylla i ett formulär där hon uppskattade mannens 

beteende genom olika siffror. Sedan gjordes 

telefonintervjuer med henne sex och tolv månader 

efter att mannen startat behandlingen.  Detta för att 

mäta huruvida mannens motivationsnivå såg ut 

under och efter behandling. 

Båda modellerna hade ett liknande 

resultat. Det fanns inget som visade att 

den ena eller den andra skulle göra 

männen mer redo för förändring. De 

män som hade en låg motivationsnivå 

ökade sin motivation till förändring. De 

som redan hade en högre 

motivationsnivå hade svårt att höja 

motivationen ytterligare. Studien visade 

ingen skillnad mellan de olika 

språkgrupperna. 

Bennet, Larry 

W., Stoops, 

Charles, Call, 

Christine & 

Flett, Heather 

(2007).  

 

Kvantitativ. 

 
Undersökningsgruppen bestod 

av 899 män över 18 år som 

påbörjat någon slags behandling 

för att ha utövat våld i nära 

relation. Av dessa var det 257 

som hade en pågående 

Undersöka vilken 

effekt behandling för 

utövande av våld i 

nära relation har på 

återfall i brott, samt 

undersöka hur återfall 

i brott kan förutses. 

Sekundärdata som hämtats från tre källor; 

psykosocial, demografisk och våldshistorisk 

information från intagningsintervjuer, en databas 

gällande skyddstillsyn och villkorlig dom och en 

databas från polisen gällande gripanden och 

häktning. Återfall i brott mättes utifrån 

polismyndighetens databas, där deltagarna 

matchades med programavslutning. 

Den övergripliga siffran för att utöva 

våld i nära relation igen efter att ha blivit 

gripen är 26,1% bland alla de 899 

förövarna. För de som slutfört 

behandling var siffran 14,3% jämfört 

med 34,6% för de som inte avslutat 

behandlingen. Studien visar att 

slutförande av behandling reducerar 

risken för att utöva våld i nära relation 
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behandling. Av resterande var 

det 93 som inte hade blivit 

beordrade till programmet, vilket 

resulterar i 549 män som det 

fanns statistik om angående 

slutförande av behandling. Av 

dessa slutförde 413 män 

behandlingen (45,9%) och 136 

(15,1%) slutförde den inte. 

    Behandlarna avgör om deltagarna fullgjort 

behandlingen, alla behandlingsverksamheter 

använder samma mått för att avgöra detta; aktivt 

deltagande i gruppen, rättvis attityd gentemot 

kvinnor, ansvarstagande för våldshandlingar, 

kunskap om våld i nära relation, användande av 

nya färdigheter, deltagande i alla programmens 

krav, användande av respektfullt språk, inga 

rapporteringar om nyligen våldsamt beteende och 

uppfyllande av alla säkerhetskrav. 

igen, studien gör dock ingen skillnad 

mellan olika behandlingsmetoder och 

deras effekter. Det är hälften så 

sannolikt att män som genomgår 

behandling utövar våld i nära relation 

igen, även efter att ha kontrollerat 

skillnader i demografiska variabler, 

våldshistorik, personlighet och 

motivation. 

Bowen, Erica, 

Gilchrist, 

Elizabeth, A. & 

Beech, 

Anthony, R. 

(2005).  

52 män dömda till behandling 

deltog i denna kvantitativa studie 

som utfördes i England. 

Att undersöka 

inverkan av att 

fullfölja 

behandlingsprogram

met DVPP, samt 

undersöka avhoppen 

och risken för återfall 

i brott. Studien 

undersöker 

komponenter som 

kan associeras med 

våld i nära relation. 

Bakgrundinformation samlades in från männens 

domar. Information om psykiska tillstånd samlades 

in via enkäter i början av behandlingen och två 

gånger under behandlingens gång. Uppföljningsvis 

tog man del av polisens register för att undersöka 

om männen fallit tillbaka i brott.  

        Utfallsmåtten mätte männens ilska, 

självförtroende och livskontroll. 

Männen som hoppade av programmet 

har större risk att återfalla i brott.  De 

män som blivit dömda för brottet flera 

gånger tidigare hade större risk att 

återfalla i brott efter behandling jämfört 

med dem som blivit dömda en gång 

tidigare. Studien fann ett signifikant 

samband mellan låg socioekonomisk 

status och återfall i brott. Inget 

signifikant samband mellan att slutföra 

behandlingen och att inte återfalla i brott 

hittas, därför ställer sig författarna sig 

kritiska till behandlingsmetoden. 

Bowen, Erica, 

Gilchrist, 

Elizabeth & 

Beech, Antony 

R (2008).  

Kvantitativ, enkätundersökning. 

 

Undesökningsgruppen bestod av 

120 manliga utövare av våld i 

nära relation som blivit dömda 

till en feministisk psykologisk 

inlärningsbehandling i England, 

varav 52 av dem deltog i studien. 

Medelålder 35 år. Deltagandet 

var frivilligt. 

Att undersöka både på 

grupp- och 

individnivå den 

statistiskt signifikanta 

psykologiska 

förändringen efter att 

ha genomgått en 

feministiskt 

psykologisk 

inlärningsbehandling 

för våld i nära 

relationer. Studien 

syftar även till att 

undersöka sambandet 

mellan psykologisk 

förändring och 

Undersökninggruppen fick besvara ett antal olika 

enkäter i början av behandlingen och efter avslutad 

behandling. Enkäterna mätte olika psykologiska 

faktorer som behandlingsmetoden hade som mål 

att förändra. 

        Det som mättes i studien var; 1) Attityder 

angående våld i nära relation. Detta innefattade 

graden av sympati för misshandlade kvinnor, 

patriarkala attityder såsom attityder angående 

våldtäkter och fientlighet gentemot kvinnor. 2) 

Graden av ilska, som innefattade kognitivt, 

upphetsning och beteende. Ilskan mättes som 

reaktioner på tidigare beteenden och dess motiv 

gentemot kvinnliga partners. I denna mätning 

användes provoaktiva situationer för att mäta 

graden av ilska. 3) Interpersonellt beroende. Det 

Resultatet indikerar på att de som 

genomfört behandlingen visade upp en 

begränsad psykologisk förändring, trots 

att behandlingen bygger på det som 

antas vara orsaken till våld i nära 

relation. Nivån av psykologisk 

förändring hade inget samband med att 

återfalla i brott. 
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utövande av våld i 

nära relation efter 

behandlingen 

avslutats. 

innefattar bland annat emotionellt beroende och 

svartsjuka inom förhållandet. Det som mäts är 

behovet av kontakt och emotionellt stöd från 

specifika personer samt rädsla för förlust av denne. 

4) Multidimensionell upplevelse av kontroll. Detta 

mätte huruvida våldsutövaren upplever att denne 

har kontroll över sitt liv och i vilken mån denne 

påverkas av andra kraftfyllda personer. 5) Graden 

av önskvärda svar mättes även. 
Buttell, 

Frederick P. & 

Carney, 

Michelle Mohr 

(2006). 

 

Kvantitativ. 

 

899 män från USA som slutfört 

behandling mellan år 1999 och 

fem år framåt. Av dessa 

inkluderades 850 män i studien. 

Medelåldern var 36 år. 

Utvärdera ett 

interventionsprogram

, för män som utövar 

våld i nära relation, 

genom att undersöka 

förändring i 

psykologiska 

variabler som är 

relaterade till 

misshandel. Och att 

undersöka skillnader i 

behandlingens utfall 

bland afro-

amerikanska män och 

vita män. 

Sekundärdata som samlats in av Domestic Abuse 

Center i Columbia. Deltagarna fick fylla i enkäter 

gällande demografi och psykologiska aspekter 

innan påbörjad behandling och efter avslutad 

behandling. 

      De utfallsmåtten var; 1) social önskvärdhet, där 

självbedrägeri och styrning av intryck mäts, 2) 

partnerspecifikt beteende, där både påstridiga 

beteenden och passiv-aggressiva svar riktade mot 

partnern mäts, 3) kontrollerande beteende, som 

mäter svartsjuka, verbal kritik, kontrollerande av 

fritid, kontroll av närvaro och plikter, verbalt 

tvång, fysiskt tvång och tvång till samtal om 

tidigare sexuella beteenden, och 4) benägenhet att 

utöva fysiskt våld, vilket mäter affektiv instabilitet, 

utsatthet för misskötsel av föräldrar och 

traumasymptom. 

Behandlingsprogrammet ger en 

psykologisk förändring hos deltagarna i 

önskvärd riktning. Psykologiska 

aspekter som förknippas med 

partnervåld har förbättrats, så som 

männens attityder gentemot kvinnor och 

beteendet gentemot partnern. Då det 

inte finns med en kontrollgrupp i 

studien, kan det inte avgöras om det är 

behandlings-metoden som bidragit till 

den psykologiska förändringen. Studien 

visar ingen signifikant skillnad i utfallet 

för afro-amerikanska män jämfört med 

vita män. 

Coulter, Martha 

& VandeWeerd, 

Carla (2009).  

Kvantitativ. 

 

Undersökningsgruppen består av 

17999 deltagare som innefattar 

66,4% män, 15,9%  kvinnor och 

17,7% som inte angett kön som 

blivit dömda för att ha utövat 

våld i nära relation. De har ingått 

i ett av sex behandlingscentrum 

mellan år 1995 och 2004. 

Medelåldern var 34,5 år och 

studien utfördes i Florida, USA. 

Utvärdera ett 

behandlingsprogram 

för utövare av våld i 

nära relation som 

inriktar sig till 

multidimensionella 

problemområden hos 

männen, genom att 

granska graden av 

återfall i brott och 

avhopp i behandling 

för våldsutövare som 

genomgått olika 

Sekundärdata. Informationen samlades in från sex 

olika behandlingscentrum i Florida mellan år 1995 

och 2004. Informationen innehöll demografisk 

data, denna datan skickades sedan till Florida 

Department of Law Enforcement för att matchas 

med häktning/arrestering.  

      Behandlingen utgår ifrån deltagarnas bakgrund 

och tidigare erfarenheter av problem, så som 

skolproblem, missbruksproblem, 

beteendeproblem, barndom, slagsmål med mera.. 

Behandlingen arbetar med ilskehantering, 

psykologiskt lärande och psykiatrisk behandling. 

Av samtliga deltagare har 69,6% 

slutfört behandlingen. Mindre än 

hälften av de som avslutat behandlingen 

blev återigen gripna för våld i nära 

relation 8,4% och andra brott 17,2%. De 

som inte slutförde behandlingen hade 

motsvarande siffror 21,2% respektive 

33,8%. Siffrorna ser likartade ut på alla 

tre nivåer av interventioner, vilket är 

imponerande då de som genomgår 

behandling på nivå 3 har en väldigt 

våldsam bakgrund. Studien kan inte visa 

på den långsiktiga effekten av 
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intensiv behandling 

utifrån individuella 

behov. 

interventions-programmet, då det 

utifrån datan inte går att avgöra när 

återfall i brott ägde rum. Vikten av att 

utvärdera behandlingsprogrammens 

effekt betonas för att minimera 

skaderisken för de utsatta samt 

minimera kostnader för samhället. 

Hellman, Chan 

H., Johnson, 

Chad V.&  

Dobson, Teri. 

(2010).  

109 män som rekryterades från 

ett center som erbjuder 

gruppträffar kring våld i nära 

relation deltog i denna studie. 

Det är en tvärsnittsstudie gjord i 

USA. 

Få en bättre förståelse 

för männens 

beredskap inför 

förändringen kring 

sitt våldsamma 

beteende. 

Enkäter som handlade om ilska, tidigare 

uppfostran, självförtroende och vilja att förändras. 

Detta för att mäta huruvida i vilken grad männen 

var redo för en förändring. För att tydliggöra 

männens kapacitet för en förändring mättes 

deltagarnas förändringsprocess genom fyra teman: 

förnekelse, eftertanke, handling och 

vidmakthållande. 

Studien visar ett signifikant samband 

mellan fysisk aggression och 

manipulativ uppfostran hos män och 

ökad vilja att slutföra behandlingen och 

ändra sitt beteende. Studien hade en 

hypotes kring att ett dålig 

självförtroende skulle påverka männens 

vilja till förbättring till det negativa, 

något som inte visade något samband i 

studien. 
Kindness, 

Alana, Kim, 

Han, Alder, 

Steven, 

Edwards, 

Alison, Parekh, 

Asha & Olson, 

Lenora M. 

(2009).  

 

Kvantitativ. 

 

220 fall av män som utövat våld 

i nära relation som deltagit i ett 

rättsligt program specialiserat på 

våld i nära relation i USA. 

Medelåldern var 32 år. 

Att identifiera möjliga 

faktorer som kan 

förutsäga ett fortsatt 

kriminellt beteende, 

som skulle kunna 

utgöra risk för skada 

hos offer. 

Datan samlades in från brottsfall i register hos 

polismyndigheten och domstolen. 

    Utfallsvariabeln för att mäta återfall i brott var 

rapporter om inblandning i kriminellt beteende. De 

måtten som användes för att avgöra faktorer för 

återfall i brott var; 1) en eller fler misslyckanden 

att klara av behandling för våld i nära relation, 2) 

en eller fler häktningsorder från domstolen på 

grund av misslyckande i att fullfölja domstolens 

villkor eller skyddstillsyn, 3) eller en eller fler nya 

anklagelser om inblandning i brott som tillkommit 

polismyndigheten. 

Studien visade att personer som tidigare 

begått brott eller genomgått behandling 

för utövande av våld i nära relation som 

rapporterats icke-fungerande hade 

större tendens att utöva våld i nära 

relation igen. Information om tidigare 

kontakt med rättväsendet kan förebygga 

återfall i brott. 

Klein, Andrew 

R. & Crowe, 

Ann (2008).  

 

Kvantitativ, experimentell. 

 

Undersökningsgruppen bestod 

av ett icke-slumpmässigt urval 

av 552 män som utövat våld i 

nära relation och blivit dömda 

till behandling. Av dessa hade 

182 ordinär skyddstillsyn och 

370 hade skyddstillsyn 

specialiserad för förövare av 

Undersöka om 

behandling med extra 

skyddstillsyn 

reducerar återfall i 

brott för män som 

utövat våld i nära 

relation, och isåfall, 

för vilken typ av 

förövare som det är 

mest trovärdigt att 

Studien använder sig av flera 

datainsamlingsstrategier för att kunna utvärdera 

och jämföra de två olika sätten att behandla 

förövarna på. Datan har samlats in från samtliga 

fall av våld i nära relation som inkommit som 

skyddstillsynsärenden till olika polisdistrikt i 

Rhode Island i januari 2003.   

       Studien mäter både återfall i övergrepp, som 

innefattar våld i nära relation och återfall i brott, 

som handlar om övriga brott. 

Studien visade tre signifikanta 

skillnader mellan de fall med 

specialiserad skyddstillsyn jämfört med 

jämförelsegruppen; offrens 

tillfredsställelse, tillförlitlighet till 

förövarna och minskat återfall i 

utövande av våld i nära relation. Extra 

skyddstillsyn reducerar risken för 

återfall i brott, men endast för de 

personer som inte klassas som de mest 
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våld i nära relation. Studien ägde 

rum i USA. 

reducera återfall i 

brott. 

intensiva, dvs de som inte hade 

återkommande kriminell historik.  

Lee, Mo Yee, 

Uken, Adriana 

& Sebold, John 

(2007).  

 

Kvantitativ. 

 

127 personer som deltagit i 

gruppbehandling mellan år 1996 

och 2004. Under denna tid var 

det totalt 16 grupper. Av dessa 

deltagare uteslöts 39 från 

studien, då det saknades 

information om dem. Det 

återstod då 88 personer, varav 

79,5% var män och 21,5% 

kvinnor. Medelåldern var 37,5 

år. Studien utfördes i USA. 

Att undersöka 

betydelsen av 

huruvida behandling 

som arbetar med 

självbestämda mål 

inverkar på återfall i 

våld i nära relation. 

Vid intaget samlades information in av en klinisk 

socialarbetare gällande deltagarnas mentala status, 

med hjälp av DSM-IV.  Datan gällande återfall i 

brott samlades in från avdelningen för offrens 

vittnesmål, skyddstillsynskontoret och distriktets 

advokatbyrå mellan år 1997 och 2004. Information 

gällande barndomsupplevelser och kriminell 

historik samlades in. 

     Utifrån målsättningsteorin, studier på mål och 

behandlingsutfall och behandlingsdesignen i 

denna studie skapades en modell relaterad till 

faktorer i målsättningsprocessen som påverkar 

behandlingsutfallet. Hypotesen var att 

målåtagande, specificerade mål och enighet om 

målen skulle förebygga återfall i brott. Dessa 

faktorer mättes på en skala, för att avgöra hur 

specificerat målet var. Riskfaktorer för återfall i 

brott, som övergrepp i barndomen och hjärnskador, 

fanns med som kontrollvariabler. Återfall i brott 

fanns med som en beroende variabel. 

Behandling som utgår från 

självbestämda mål har en positiv 

inverkan på behandlingsutfallet och 

reducerar återfall i brott (det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan kön). Ju mer 

specifika målen var och ju större enighet 

mellan deltagare och behandlare 

gällande målens meningsfullhet, desto 

större förtroende och beslutsamhet hade 

deltagarna till behandlingen, vilket 

också visade sig reducera återfall i brott. 

Att arbeta med deltagarnas egna mål 

och styrkor ger ett positivt utfall i 

behandlingen. Det är viktigt att 

utvärdera effekten av 

behandlingsprogram och vad i 

behandlingen som bidrar till utfallet. 

 

Levesque, 

Deborah, A., 

Ciavatta, Mary 

Margaret, 

Castle, Patricia 

H., Prochaska, 

Janice, M. & 

Prochaska, 

James, O. 

(2012).   

429 män som blivit dömda till 

behandling genom domstol 

deltog i denna kvantitativa studie 

som genomfördes i USA. 

Att undersöka om den 

mer kostnadseffektiva 

databaserade metoden 

”The Journey of 

change” kan fungera 

som ett komplement 

till andra 

behandlings-program. 

I samband med sin behandling fick männen delta i 

datastyrda behandlingsprogram, antingen ”The 

Journey of change” eller det vanliga 

behandlingsprogrammet. Detta skedde en till tre 

gånger och vid sista gången fick männen fylla i en 

utvärdering, detta skedde även efter en månad. 

      Utfallsmåtten i studien var bland annat att 

mäta förmågan att förändras från sitt 

våldsbeteende och att slutföra 

behandlingsprogrammet. 

Studien visar bland annat att bland de 

män som deltagit i ”The Journey of 

change” var återfall i brott lägre än för 

de män som deltagit i den vanliga 

behandlingen. Även männens 

motivation att slutföra behandlingen 

ökade. 

Lindsay, 

Jocelyn, Roy, 

Valerie, 

Montminy, 

Lyse, Turcotte, 

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Undersökningsgruppen bestod 

av män som utövat våld i nära 

Att bättre förstå den 

hjälpande processen i 

grupper för personer 

som utövar våld i 

nära relation, detta 

Semistrukturerade intervjuer vid två tillfällen. 

Öppna frågor användes. Frågorna var tagna från en 

studie av Schwartz and Waldo (1999) och översatt 

till franska. Frågor gällande studiens syfte lades 

De terapeutiska faktorerna i 

gruppbehandlingen som visat sig 

effektiva är delande av information och 

upplevelser, utvecklingen av hopp och 

grupptillhörighet. Dessa faktorer har 
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Daniel & 

Genest-Dufault, 

Sacha (2008).  

 

relation och deltagit i en av åtta 

grupper i en av tre verksamheter 

i Kanada. Vid första intervjun 

deltog 72 av dessa män, i slutet 

av behandlingsperioden deltog 

38. Medelåldern av de 72 var 

36,5 år. Majoriteten av dessa 

hade blivit refererade till 

programmet av professionella, 

ex socialarbetare, 29% av 

männen var juridiskt bundna till 

att gå behandlingen. 

genom att undersöka 

terapeutiska faktorer. 

till. Tre pilotintervjuer med män som påbörjat 

behandling gjordes.  

    Datan analyserades utifrån 12 förbestämda 

terapeutiska faktorer utifrån litteraturen. Datan 

kategoriserades utifrån detta och gruppens effekt 

fanns även med som en kategori. 

visat sig vara effektiva på så vis att de 

förebygger återfall i brott och skapar 

motivation. Faktorer hos behandlaren 

som varit viktiga var frågor, 

förklaringar, råd, jämförelser, stöd och 

uppmuntring. Att lyssna på deltagare i 

behandlingen bidrog till kunskap om sin 

egen process och även hopp och 

motivation till förändring. 

Loeffler, 

Christopher H., 

Prelog, Andrew 

J., Unnithan, N. 

Prabha & 

Pogrebin, Mark 

R. (2010).  

 

Kvantitativ, experimentell.  

 

Sex olika 

behandlingsverksamheter med 

tillhörande deltagare. Deltagarna 

bestod av män som utövat våld i 

nära relation som hade blivit 

dömda för brott gentemot 

personer eller egendom. Studien 

utgick ifrån en experimentgrupp 

(skam) och en kontrollgrupp 

(KBT), där deltagarna blev 

indelade i grupperna utifrån 

bekvämlighet för deltagarna. 

Jämföra effekten av 

behandlingsprogram, 

för män som utövar 

våld i nära relation, 

som arbetar med 

aspekten skam med 

KBT-inriktade 

behandlingsprogram.  

Deltagarna fick fylla i enkäter i början av 

behandlingen och efter avslutad behandling.  

      Det som mättes var självkänsla, förmågan till 

kontroll och empati.  

Studien utgick ifrån premissen att när 

våldsutövare kan uttrycka sig själva 

klart och tydligt och då uppleva smärtan 

som deras handlingar medfört, kan de  

förbättras, repareras, förändra 

kriminella attityder och undvika återfall 

i brott. Den skamrelaterade 

behandlingen förbättrade självkänsla 

och empati hos deltagarna. Studien 

föreslår att skamaspekten bör ingå i 

KBT-inspirerade behandlingsprogram 

för män som utövar våld i nära relation. 

Maxwell, 

Christopher D., 

Davis, Robert 

C. & Taylor, 

Bruce G. 

(2010). 

376 män som blivit dömda för 

våld i nära relation, till antingen 

behandlingsprogrammet ATV 

eller samhällstjänst. Studien är 

utförd i USA och är en 

randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). 

Studiens syfte är att 

undersöka 

behandlingsprogram

mens hållbarhet, 

huruvida programen 

ger deltagarna en 

långvarig förändring. 

Både den dömde och offret blev intervjuade om 

våldet vid tre tillfällen. Första gången när mannen 

blir dömd, sedan efter sex månader och sedan efter 

tolv månader. Polisrapporter används även som ett 

komplement för att undersöka återfallen. För att 

mäta utfallet av studien jämfördes ATV-gruppen 

med kontrollgruppen. Detta gjordes med hjälp av 

”Cox regression” som kan fånga hur tidsberoende 

en behandlings effekt kan vara. De mätte även hur 

ofta männen förekom i polisens register och hur 

ofta männen deltog i behandlingen. Detta för att se 

hur risken för återfall såg ut och om denna risk 

ökade vid till exempel avhopp. 

Det visades att de män som deltog i 

ATV antingen inte återföll i brott eller 

att det tog längre tid att återfall i brott i, 

jämfört med de som ingick i 

kontrollgruppen. Dock går det inte att 

säkerställa att männen förändrar sitt 

beteende efter behandling, då det kan 

krävas längre behandlingstid för att 

eventuellt kunna säkerställa det. 
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Schmidt, 

Michele 

Cranwell, 

Kolodinsky, 

Jane M., 

Carsten, 

Gwyneth, 

Schmidt, 

Frederick E, 

Larson, Mark & 

MacLachlan, 

Cate (2007).  

 

Kvantitativ. 

 

278 män som påbörjat 

behandling mellan år 1999 och 

2002. Av dessa var det 165 som 

svarade på sluttestet. 

Medelåldern var 33 år. Studien 

utfördes i USA. 

Att mäta kortsiktiga 

förändringar i 

motivation och attityd 

till förändrat beteende 

gällande våld i nära 

relation efter att ha 

genomgått ett 27-

sessioner långt 

behandlingsprogram 

med KBT- samt 

feministiskt 

perspektiv. 

Datan samlades in via enkätformulär som innehöll 

23 påståenden som fick graderas av deltagaren. 

Formulären delades ut vid påbörjad behandling 

och vid avslutad behandling. 

    Utfallet av behandlingen mättes utifrån faktorer 

relaterade till attityder gällande sexistiska 

övertygelser och stereotypiska könsroller, 

övertygelser om att våldsamt beteende är 

acceptabelt och övertygelser om graden av ansvar 

för den våldsamma situationen. 

Motivationsfaktorer för förändring mättes genom 

att mäta vilka konsekvenser våldet skapar. 

Deltagarnas övertygelser gällande 

sexistiska åsikter och könsstereotypiska 

roller förbättrades. Dessa aspekter antas 

vara orsaken till våld i nära relation och 

en förbättring av dessa kan därmed 

bidra till att våldet upphör. Kortsiktiga 

konsekvenser, så som att förlora arbetet, 

bidrar inte till en skillnad gällande 

motivation till förändring. Långsiktiga 

mål, så som förbättrad relation till 

partner och barn, har en större inverkan 

på motivation till förändring. 

Smith Stover, 

Carla, 

Meadows, Amy 

L. & Kaufman, 

Joan (2009).  

 

Litteraturöversikt. 

 

De studier som inkluderades 

hade kriterierna att de skulle vara 

experimentella, inkludera minst 

20 deltagare och ha med återfall 

eller omfattning av våld som en 

utfallsvariabel. 

Utvärdera tillgängliga 

behandlingar för våld 

i nära relation för att 

få en bild av deras 

effekt. 

Datan samlades in genom sökningar i databaser. 

Interventionerna delades sedan in efter 

klientgrupp; förövare, offer och barn som vittnen. 

      Studien har utgått från återfall i brott som en 

utfallsvariabel för behandlingsresultatet. 

Gruppbehandling för förövare har 

väldigt liten inverkan på våldsutövande. 

De flesta studier, oavsett 

behandlingsform, rapporterar att cirka 

en av tre förövare utövar våld i nära 

relation igen inom sex månader efter 

avslutad behandling. Studien menar att 

forskningen gällande behandlingens 

långvariga effekt är begränsad.  

Stewart, Lynn 

A., Gabora, 

Natalie, Kropp, 

P. Randall  & 

Lee, Zina 

(2014).  

 

Kvantitativ. 

 

Deltagarna bestod av 572 

manliga förövare av våld i nära 

relation i fängelser i Kanada som 

deltagit i preventionsprogram för 

våld i familjen mellan år 1999 

och 2003. Medelåldern var 37 år. 

Att utvärdera effekten 

av 

behandlingsprogram, 

för män som utövar 

våld i nära relation, 

som baseras på risk-

behov och 

mottaglighetsprincipe

n (RNR= Risk Need  

Responsivity). 

Bakgrundsinformation om deltagarna samlades in 

via en juridisk databas, som baserades på 

självskattningsformulär och enkäter som 

deltagarna fått fylla i i samband med den rättsliga 

processen. 

       Utfallsmåtten för att bedöma behandlingens 

effekt utgick ifrån attityder gentemot våld mot 

kvinnor, brist i förmågan att hantera känslor och 

sociala situationer samt hantera högrisksituationer. 

Behandling som utgår ifrån RNR visar 

en signifikant förbättring hos 

deltagarna. Förbättringar visades i 

faktorer som är kopplade till 

partnervåld, som konfliktlösning, 

svartsjuka, kommunikation och 

förståelse för de faktorer som orsakat 

våldsmönstret och utveckling av en plan 

för att ta itu med dem. Resultatet 

indikerar på att behandling med KBT-

inriktning som tar hänsyn till RNR-

principen kan reducera partnervåld även 

hos förövare med en stark kriminalitet. 

Zalmanowitz, 

Sharla J., 

Babins-Wagner, 

Robbie, Rodger, 

Kvantitativ, kvasi-

experimentell. 

 

Att undersöka 

huruvida MI-samtal 

innan påbörjat 

behandling påverkade 

Datan samlades in vid första kontakten med 

behandlingsverksamheten, samt vid påbörjad och 

avslutad behandling. Deltagarna fick svara på 

enkäter som innefattar olika påståenden som 

MI kan påverka männens motivation till 

förändring, vilket i sin tur kan ge bättre 

behandlingsresultat och motverka våld i 

nära relation. De män som genomgått 
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Susan, Corbett, 

Bradley A. & 

Leshied, Alan 

(2013).  

 

Studien använde sig av en 

undersökningsgrupp på 106 

personer som fick två MI-samtal 

och en jämförelsegrupp på 105 

personer som inte fick MI-

samtal. 

viljan till förändring 

och effekten av 

behandlingen för män 

som utövat våld i nära 

relation. 

graderades. Enkäterna syftar till att mäta 

förändring över tid, då svaren på frågorna gäller 

den senaste veckan. 

    Behandlingsmetoden är designad för de som 

använder våld och kontroll i sina relationer. 

Behandlingen utgår ifrån ett feministiskt 

perspektiv och fokuserar på att förändra 

övertygelser som är relaterade till våldsutövande. 

KBT-aspekter används för detta. Det som mäter 

behandlingens utfall är 1) symptom, 2) 

interpersonella relationer och 3) socialt 

uppträdande. 

MI-samtal innan behandlingens början, 

visade sig vara mer fokuserade och ha 

lägre ångestnivåer, vilket kan bidra till 

bättre behandlingsresultat. 
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Diskussion och slutsatser 
Huvudsyftet med studien var att undersöka vad forskningen pekar på som orsaker och 

riskfaktorer till att män utövar våld gentemot sin kvinnliga partner. Vidare syftade studien till 

att undersöka  vad som kan göras åt det här problemet, det vill säga hur interventioner arbetar 

med våldsutövaren för att våldet ska upphöra och hur interventioner försöker komma åt det som 

antas vara de bakomliggande orsakerna till våld i nära relation, så som riskfaktorer. 

Sammanfattningsvis visar resultaten i studien att otrygghet under uppväxten kan skapa 

emotionella svårigheter som kan leda till utövande av våld i nära relation. Samtidigt skapar den 

samhälleliga maktobalansen som råder mellan könen nedlåtande attityder gentemot kvinnan, 

vilket antas vara en bakomliggande orsak till våld i nära relation. Interventioner försöker nå 

dessa aspekter i behandling för män som utövar våld i nära relation, genom att bland annat 

utveckla förmågan till konflikthantering, självkänsla samt omstrukturering av attityder och 

tankar gällande könsroller. Effekten av interventionerna skiljer sig åt och många våldsutövare 

återfaller i brott efter avslutad behandling. 

 

Interventioner riktade till psykologiska variabler 

Ovanstående studier presenterar komponenter som riktar sig till individuella, psykologiska 

problem som interventionerna arbetar utifrån för att komma åt det som anses vara problemet 

till att dessa män utövar våld i nära relation. Sådana problem som ovanstående studier nämnt 

är bland annat ilska, kontrollerande beteende, svartsjuka, affektiv instabilitet, trauman, 

misskötsel och våld i barndomen, bristande kommunikationsförmåga, skolproblem, 

missbruksproblem, rädsla för övergivenhet, självkänsla, empati, antisocialitet, kriminalitet, 

brist i hantering av känslor, etc. Dessa problemområden som nämns kan förstås utifrån 

anknytning, på så sätt att personer som utövar våld i nära relation kan ha emotionella störningar 

som grundar sig i en otrygg anknytning (Zosky, 2005). Dessa mäns utveckling kan således ha 

påverkats negativt, vilket kan ha gjort att de har svårt att hantera känslor som avvisande, 

svartsjuka och påfrestningar (se Havensköld & Risholm Mothander, 2009). De ovan nämnda 

problemområdena och beteenden hos män som utövar våld i nära relation skulle kunna liknas 

med det ambivalenta/motspänstiga anknytningsmönstret som Broberg et al. (2006) beskriver. 

Det innebär att det oförutsägbara samspelet med omsorgspersonen gör att barnet är rädd för att 

bli övergivet och gör starka protester om så sker, barnet blir oroligt, klängigt och 

närhetssökande. Problematiska beteenden, som nämnts ovan, som män som utövar våld i nära 

relation uppvisar i samspelet med partnern kan således förstås utifrån en 

anknytningsproblematik (se Buck et al., 2012; Mauricio & Gormley, 2001; Dutton, 2007; 

Genest & Mathieu, Oka et al., 2014; Kesner et al., 1997; Lawson & Bossart, 2009). De 

inkluderade artiklarna i föreliggande studie presenterar olika komponenter i behandlingen för 

män som utövar våld i nära relation, som syftar till att komma åt dessa problemområden, som 

kan förstås som anknytningsrelaterade. Sådana komponenter är till exempel: ilskehantering 

genom utforskande av det egna användandet av ilska samt “Time-out”- och “self-talk”-

principen, vilket kan syfta till att lösa överdrivna känslomässiga reaktioner som en 

dysfunktionell anknytning resulterat i (se Genest & Mathieu, 2014). Makt- och 

kontrollmodeller finns med som komponenter i behandling, vilket skulle kunna syfta till att lösa 

orealistiska förväntningar på partnern som den otrygga anknytningen har resulterat i (se Kesner 

et al., 1997). Andra komponenter i behandlingen är konfrontation, lärande av nya sätt att 

interagera med sin familj, utvecklande av problemlösning, stärka självkänslan, arbete med att 

differentiera skuld och skam för att kunna skapa empati och ta ansvar för sitt handlande, 

utveckling av kommunikation och utforskande av egna hinder i kommunikationen. Att arbeta 

lösningsfokuserat utifrån deltagarnas styrkor används också i behandling av dessa 
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problemområden. Det finns således olika komponenter i interventionerna som kan syfta till att 

lösa eventuella anknytningsrelaterade dysfunktionella beteenden. 

 

Att se ovanstående problemområden hos män som utövar våld i nära relation utifrån den 

ekologiska systemteorin kan innebära att dessa män har utvecklats utifrån de sammanhang och 

kontexter som de befunnit sig i (se Bronfenbrenner, 1996). Det kan till exempel innebära hur 

de olika systemen påverkat utvecklingen hos männen, som till exempel männens upplevelser 

av bristande omvårdnad eller våld i hemmet under barndomen, vilket återfinns i mikrosystemet. 

Vikten av de tidiga upplevelserna i livet kan förstås genom de molära aktiviteterna runt 

individen, som enligt Bronfenbrenner (1996) är avgörande för den psykologiska utvecklingen. 

Omvårdnadspersonernas samspel gentemot varandra och gentemot barnet kan således uppta 

dess uppmärksamhet. Barnet kan sedan ta med dessa och anpassa dem till nya miljöer (se 

Bronfenbrenner, 1996), vilket kan förklara att individen kan uppvisa samma beteendemönster 

i vuxna relationer som de som fanns i individens hemmiljö under barndomen. De komponenter 

som behandlingen av män som utövar våld i nära relation utgår ifrån kan anses återfinnas på 

den ontogena nivån, vilket Bronfenbrenner (1996) menar innefattar den enskilda individen, dess 

personliga egenskaper och vilka erfarenheter individen bär på som denne tar med sig in i det 

sociala sammanhanget. Interventioner i det ontogena systemet försöker reparera 

problemområden som skapats i mikrosystemet. 

 

Männens attityder mot kvinnan 

Föreliggande studies resultat presenterar forskning som handlar om interventioner som arbetar 

kring mäns tankar om könsroller. Interventionerna arbetar bland annat med komponenter som 

attityder kring stereotypiska könsroller, patriarkala värderingar och att ta ansvar för våldet. 

Männen får arbeta med att strukturera om sina tankar gällande våldet genom att ändra sina 

tankar kring vad som främjar våldet. Andra komponenter som finns med i interventionerna är 

männens tankar kring acceptansen över det våldsamma beteendet, sexistiska attityder, empati 

för misshandlade kvinnor och attityder gällande våldtäkter och fientlighet mot kvinnor. Genom 

att arbeta med dessa komponenter var förhoppningen att männen skulle förändra sin kvinnosyn 

och inte längre se våldet som en makt de kan använda mot sin partner. Som Eliasson och Ellgrim 

(2006) förklarar finns genusskillnader överallt i samhället, kvinnan anses i vissa sammanhang 

underordnad och detta problem kan även återfinnas i en relation. Vidare förklarar George och 

Stith (2014) att just problemet gällande jämställdhet är en riskfaktor gällande våld i nära 

relation. En del av männens våldsproblematik grundar sig i genus och det är därför viktigt att 

arbeta med att förändra attityder gällande könsroller. Interventioner som arbetar med 

komponenter gällande genus och jämställdhet i relationen är därför nödvändigt för att förändra 

mannens beteende. 

 

Mäns attityder mot kvinnor som orsak till våld i nära relation är ett problemområde som skapats 

inom flera olika system. De problemområden som anses vara orsaken till våld i nära relation 

som beskrivs ovan kan utifrån den ekologiska systemteorin anses återfinnas inom 

makrosystemet, där den kulturella kontexten och dess trossystem påverkar individens 

utveckling (se Bronfenbrenner, 1996). Den rådande samhällsstrukturen kan således påverka 

både mikro- meso- och exosystem och på så vis påverka individen. Dessa olika systems 

påverkan kan till slut inverka på individens ontogena nivå och bilda personliga attityder och 

beteendemönster. Den ontogena nivån förklarar individens egenskaper och hur dessa kan 

påverkas av till exempel uppväxten (Eriksson et al. 2011). Harding (1986) förklarar genus som 

något individen själv skapar genom egna upplevelser, till exempel från uppfostran. De män som 

är våldsamma i en nära relation kan genom uppfostran ha skapat en felaktig bild av kvinnan 
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och hur en relation kan se ut. De molära aktiviteterna förklarar (se Bronfenbrenner, 1996) hur 

aktiviteter i barnets närmiljö och i samhällsstrukturen kan påverka barnets utveckling. De 

molära aktiviteterna kan utgöra en förklaring till att män som utövar våld i nära relation lär sig 

dessa attityder gällande maktobalans mellan könen som återfinns i samhället och eventuellt i 

hemmiljön. De interventioner som nämns i de studier ovan arbetar med komponenter kring att 

förändra männens nuvarande attityder mot kvinnan, vilket utifrån den ekologiska systemteorin 

kan förstås som att interventionerna riktas till den ontogena nivån, då det handlar om individens 

personliga attityder och egenskaper. Maktobalans som en orsak till våld i nära relation skapas i 

mikro- meso- exo samt den ontogena nivån, men interventionerna för att lösa mäns attityder 

mot kvinnor riktar in sig på den ontogena nivån. 

 

Interventioner riktade till återfall i brott 

De inkluderade artiklarna i resultatet visar att risken för återfall i brott bland män som utövar 

våld i nära relation är relativt hög, även efter avslutad behandling. Att delta i ett 

behandlingsprogram minskar risken för vissa, det är dock svårt att hitta signifikanta samband 

gällande vilka komponenter i en intervention som ger bäst resultat. De olika interventionerna 

innehåller bland annat komponenter som: männens egna identifiering av våld, mannens kontroll 

över kvinnan, olika time-out-tekniker, ansvarstagande för ilska och våldshandlingar, kontroll 

över känslor, patriarkala attityder, konsekvenser av våld, empati för offret, kunskap om våld i 

nära relation, användning av nya färdigheter samt skyddstillsyn och specialiserad skyddstillsyn. 

Dessa komponenter syftar till att förebygga det som antas vara orsaken till våld i nära relation 

för att det inte ska återupprepas, vilket kan styrkas av SOU (2014:49) som menar att för att 

förebygga våld i nära relation måste resurser läggas på orsakerna till våldet. I dessa 

komponenter kan anknytningsrelaterade problem som en riskfaktor till återfall i brott urskiljas, 

så som ilska, kontroll över känslor och empati. Patriarkala attityder antas även vara en riskfaktor 

för återfall i brott. För att förebygga återfall i brott arbetar interventionerna med det som antas 

vara riskfaktorer för utövande av våld i nära relation. 

 

Utifrån den ekologiska systemteorin kan det ses som att det som anses som riskfaktorer för att 

återfalla i brott återfinns inom den ontogena nivån, då det handlar om mannens egna personliga 

värderingar och egenskaper, så som ilska och kontroll. De patriarkala attityderna är enligt 

Eliasson och Ellgrim (2006) en maktstruktur inom den strukturella nivån, och kan då anses 

återfinnas inom makrosystemet. De flesta komponenterna som nämnts i ovanstående stycke kan 

anses arbeta med problemområden inom den ontogena nivån. Den specialiserade 

skyddstillsynen kan ses som att individen samarbetar med en mer samhällelig nivå, den 

interventionen kan då anses återfinnas inom mesosystemet samt makrosystemet. De 

interventioner som förebygger återfall i brott arbetar med problem i den ontogena nivån samt 

meso- och makrosystemet. 

 

Interventioner riktade till motivation 

Motivationen  beskrivs i de inkluderade studierna som en avgörande faktor för effekten av en 

intervention. Studierna beskriver att faktorer som ilska, självkänsla, försvarsmekanismer (som 

förnekelse, skuldbeläggning och förminskande), skam och fientlighet kan utgöra hinder för att 

vilja förändras. Dessa faktorer skulle kunna förstås som problem som orsakats av en bristande 

anknytning, exempelvis då det kan finnas samband mellan ilska, utövande av våld i nära relation 

och otrygg anknytning (Genest & Mathieu, 2014). Studierna belyser olika komponenter i 

interventioner som verkningsfulla för att öka motivationen till förändring. Dessa är till exempel 

långsiktiga mål (så som förbättrade relationer med familj), stärka självkänslan och reducera 

skam (i syfte att våga ta emot hjälp), parterapi, MI-samtal både innan påbörjad behandling och 
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i kombination med behandling. Terapeutiska faktorer i gruppbehandling kan fungera som 

motivationhöjande i sig, så som att få dela upplevelser och uppleva tillhörighet, hopp och stöd. 

 

De problem som hindrar dessa män från att vara motiverade till förändring kan utifrån det 

ekologiska systemteoretiska perspektivet återfinnas i det ontogena systemet, då de utgörs av 

personliga, individuella egenskaper (se Dutton, 1995). De interventioner som riktar sig till att 

öka motivationen hos dessa män kan anses återfinnas inom mikrosystemet, då en målsättning 

om förbättrade relationer till partnern och familjen visat sig öka motivationen till förändring. 

Parterapi, MI-samtal och gruppbehandling är interventioner som ökar motivationen, vilka 

återfinns i mikrosystemet. Gruppbehandlingen och dess motivationshöjande effekter kan ses 

som interventioner inom mesosystemet, då männen aktivt deltar i denna samtidigt som de deltar 

i hemmiljön och tar med sig kunskaperna och attityderna mellan dessa olika mikrosystem. 

Männen lär sig under behandlingen att våga söka hjälp efter avslutad behandling, det kan då 

ses som att männen använder sig av samhälleliga resurser som finns i makrosystemet. Vidare 

riktar interventionerna in sig på den ontogena nivån, då personliga egenskaper som självkänsla 

och skam finns med som komponenter. De interventioner som anses fungerande för att höja 

motivationen återfinns på flera olika nivåer. 

 

Riskfaktorer för utövande av våld i nära relation och uppväxtens påverkan 

Den tidigare forskningen visade att instabiliteter under barndomen (Nason-Clark & Fisher-

Townsend, 2015) utgör riskfaktorer för att senare i livet bli våldsam gentemot sin partner. 

Sådana instabiliteter handlar ofta om otrygga relationer till föräldrarna, så som missbruk i 

hemmet, våld i hemmet, förflyttning mellan olika familjehem, ensamhet, brist på kärlek och 

omvårdnad. Dessa riskfaktorer kan innebära att individen får svårigheter med intimitet och nära 

relationer, vilket kan påverka senare relationer (Nason-Clark & Fisher-Townsend, 2015). 

Sådana instabiliteter under barndomen kan även innebära att individen haft en otrygg 

anknytning, vilket kan leda till känslomässiga störningar (Zosky, 2005) som skapar svårigheter 

med att hantera påfrestningar och skapa nära relationer (Havensköld & Risholm Mothander, 

2009). Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan utövande av våld i nära relation 

och en otrygg anknytning (Buck et al., 2014; Mauricio & Gormley, 2001; Genest & Mathieu, 

2014; Oka et al., 2014; Kesner et al., 1997; Lawson & Bossart, 2009; Zosky, 2005; Schneider 

& Brimhall, 2014; Emmelkamp & van Marle, 2012). Den otrygga anknytningen som förklaring 

till våld i nära relation kan förstås då dessa män kan ha svårt för att hantera känslor, svårt för 

nära relationer, hanterar partnerrelationer på samma sätt som mannen upplevt relationer i 

hemmet under barndomen (Dutton, 2007; Genest & Mathieu, 2014). Samtidigt råder det en 

samstämmighet om att ojämlika maktrelationer mellan könen är det som möjliggör våld i nära 

relation (Eriksson et al., 2011; SOU, 2006:65; George & Stith, 2014), där kvinnan enligt normer 

kan  uppfattas vara underordnad mannen (Eliasson & Ellgrim, 2006). Instabilitet under 

barndomen kan innebära en otrygg anknytning, vilket visats vara en riskfaktor till att utöva våld 

i nära relation, samtidigt anses ojämlika maktstrukturer mellan könen vara ett villkor för att 

våldet ska kunna ske. 

 

Hur de identifierade riskfaktorerna kommer till uttryck i interventioner 

Det insamlade materialet visar att flera interventioner arbetar med komponenter kopplande till 

de identifierade riskfaktorerna. I en studie gjord av Coulter och VandeWeerds (2009) utgår 

interventionen ifrån upplevelser i barndomen, kontroll- och maktbehov, beteendeproblem och 

tidigare erfarenheter av våld för att avgöra hur intensiv behandling som behövdes. Vidare 

visades att interventioner undersökte männens självkänsla, självkontroll, empati och personliga 

ångest (Loeffler et al., 2010). Dessa ovan nämnda variabler som mättes kan anses vara 
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riskfaktorer för utövande av våld i nära relation, exempelvis då de kan vara ett resultat av en 

otrygg anknytning. Studien av Loeffler et al. (2010) visade att en skambaserad KBT-behandling 

förbättrade männen självkänsla och empati. Riskfaktorer så som snedvridna attityder gällande 

könsroller och mannens makt över kvinnan kan ibland ses som orsaken till mannens våldsamma 

beteende, flera interventioner arbetar med komponenter för att förändra sådana attityder. De 

interventioner som arbetar med dessa riskfaktorer försöker förändra männens tankar kring 

kvinnan och vad det är som främjar våldet (se Buttell & Carney, 2006). Avhopp från de olika 

interventionerna ökar i många fall risken för återfall. Därför arbetar flera interventioner med 

olika motivationskomponenter för att deltagarna ska genomföra interventionen. Några av de 

interventioner som återfinns i det insamlade materialet använder sig av olika 

motivationshöjande komplement till den befintliga interventionen (se Levesque et al. 2012; 

Alexander et al. 2010; Zalmanowitz et al. 2013). Alla interventioner i det insamlade materialet 

arbetar med fler än en komponent men visar sällan förbättring på alla komponenter. De studier 

som har gjort en jämförelse mellan två interventioner visar i flera fall att den ena behandlingen 

förbättrar vissa komponenter och den andra behandlingen andra komponenter. Bland det 

insamlade materialet fanns vissa interventioner som visade bättre resultat än andra. Till exempel 

en studie gjord av Stewart et al.  (2014) som undersökte en intervention baserad på risk- behov- 

och mottaglighetsprincipen (RNR). Den principen arbetar bland annat med kriminellt förflutet, 

interpersonella relationer, familjevåld, antisocial personlighet och empati, vilket är variabler 

som tidigare identifierats som riskfaktorer. Interventionen handlade om att arbeta med attityder 

gentemot kvinnor, förmågan att hantera känslor, sociala situationer och högrisksituationer. 

Resultatet visade att 69 procent av deltagarna var mindre benägna att återigen utöva våld. Att 

arbeta med rätt typ av komponenter i en intervention är viktigt för att minska risken för återfall. 

Figur 2 nedanför visar en sammanställning av riskfaktorer som identifierats med hjälp av 

studiens centrala teorier och de komponenter i interventionerna som arbetar med dessa faktorer.  

 

 
Figur 2. Sammanfattning av hur riskfaktorer kan komma till uttryck i interventioner.  

Centrala teoretiska 

begrepp

Anknytning

Ekologisk systemteori

Genus

Riskfaktorer

1. Svartsjuka

2. Våld i hemmet under 
uppväxten

3. Svårt att hantera ilska

4. Skuld och skam

1. Ontogena nivån: emotionella 
störningar

2. Mikronivån: instabila 
familjeförhållanden

3. Mesonivån: förvrängt tankemönster 
kring könsroller genom ömsesidig 

påverkan mellan olika sammanhang

4. Makronivån: normalisering kring 
jämstäldhet

1. Kontroll av fritid och närvaro

2. Tar inte ansvar för våldet, 
normalisering kring våldet

3. Förvrängda tankemönster kring 
könsroller

Interventioner

1. Identifiera nya sätt att 
kontrollera känslor

2. Psykologiskt lärande, terapi, 
ilskehantering

3. Behov av emotionellt stöd, 
time-outteknik, rationellt "self-

talk"

4. Stärkande av självkänsla & 
empati, ångestreducering, lära sig 

skilja mellan skuld och skam

1. Omstrukturera tankar och 
värderingar som främjar våldsamt 

beteende

2. Empati och sympati för den 
utsatta

3. Ifrågasätta tankar och 
värderingar genom övertygelse-

och värderingssystem
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Slutsatser 

Studiens resultat indikerar att risken för återfall i brott minskar efter att ha genomgått ett 

interventionsprogram, oavsett vilket. Vissa interventioner inleds av MI eller använder sig av 

MI-inspirerade program (se Zalmanowitz et al. 2013; Alexander et al. 2010), vilket gör dessa 

individer mer mottagliga för interventionen och ökar deras chanser att slutföra den. Genom MI 

kan dessa mäns motivation till att fortsätta ett våldsfritt liv även efter interventionen förstärkas. 

Framtida interventioner kan därför behöva använda sig av MI eller andra metoder som anses 

öka motivationen, främst innan dess start men eventuellt även under pågående intervention samt 

efter dess slut. Många studier visar att risken för att återigen utöva våld i nära relation är relativt 

hög efter avslutad behandling. Detta trots att interventionerna bygger på det som antas vara 

orsaken till utövande av våld i nära relation. Samtidigt visar studierna att risken för återfall i 

brott är mindre för de som genomgått ett interventionsprogram, jämfört med de som inte 

genomgått något alls eller hoppat av behandlingen. Det tyder på att interventioner i sig har en 

viss effekt, men effekten är inte tillräcklig. Detta kan bero på det som ovanstående analys visat, 

det vill säga att problemen som orsakar våld i nära relation skapas i ett system, till exempel 

makrosystemet, och åtgärdas genom interventioner i ett annat system, till exempel det ontogena 

systemet. Detta kan ses som en skevhet, då individen fortfarande är aktiv inom makrosystemet 

där problemet har uppstått, även om problemet åtgärdats på den ontogena nivån. Utifrån den 

ekologiska systemteorin, kan det innebära att individen fortfarande påverkas av makrosystemet 

även efter avslutad intervention. Individen befinner sig således fortfarande inom de system som 

påverkar individens attityder gällande könsroller och den rådande maktobalansen mellan könen. 

Av den anledningen kan det därför vara problematiskt att vidmakthålla det förändrade 

tankemönstret och beteendet. Det kan därför vara nödvändigt med interventioner och 

preventioner på en mer övergripande, samhällelig nivå för att skapa förutsättningar för att dessa 

män ska kunna hålla fast vid sitt förändrade beteende. Vidare visar föreliggande studie att de 

individuella problemen hos dessa män, exempelvis känslomässiga svårigheter och svårigheter 

med att hantera konflikter, bearbetas i gruppbehandling. Detta kan anses vara motsägelsefullt, 

då interventionerna ofta utgår ifrån en bestämd manual samtidigt som forskningen menar att 

interventionerna för dessa personer behöver individanpassas för att nå bästa resultat. Studien 

pekar således på att interventioner på samhällelig nivå i kombination med mer individuella 

interventioner anpassade efter varje individs unika erfarenheter är av stor vikt för att på ett 

bättre sätt motverka våld i nära relation. 

 

Begränsningar, styrkor och förslag på vidare forskning 

En begränsning gällande studien är att de inkluderade artiklarna beskriver interventionerna och 

de använda komponenterna på olika sätt och olika ingående. Det medför att det blir svårare att 

få en sammanfattande bild av vilka komponenter som är effektiva i interventionen. De 

komponenter i interventionerna som arbetade med psykologiska problem, så som ilska, 

svårigheter att hantera känslor och impulser etc., beskrevs ofta mer ingående i studierna än de 

komponenter som riktade sig till attityder gentemot kvinnor och könsroller. Detta skapar en 

obalans i denna studie, då de senare nämnda komponenterna inte får lika stort utrymme. De 

inkluderade studierna angav i väldigt liten mån vilka komponenter som gav effekt, vilket då 

kan ses som en svaghet i denna studie då det inte kan avgöras vad som varit effektivt i 

behandlingen. Detta har bidragit till att frågeställningen angående hur de identifierade 

riskfaktorerna kan användas i interventioner för män som utövar våld i nära relation inte har 

kunnat besvarats fullt ut. Ytterligare en begränsning med studien är tidsramen, vilket har 

begränsat möjligheten till användandet av fler teoretiska utgångspunkter och ytterligare 

insamling av material, vilket kunde ha bidragit till en större kunskapsbas och ett större urval av 
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forskning. I studien har det således inte funnits utrymme för fler förklaringsmodeller, vilket 

kunde ha varit adekvat med tanke på att gruppen som utövar våld i nära relation är ett komplext 

problem. I föreliggande studie har tyngden legat på anknytningsteorin, vilket har resulterat i att 

problematiken kring utövande av våld i nära relation mestadels förklarats på en individnivå. 

Genusperspektivet hade behövts utvecklats mer, där maskulinitetsnormer skulle kunnat vara en 

del, för att kunna förklara våldet bättre på en samhällelig nivå. En styrka med föreliggande 

studie är metoden som är en integrativ litteraturöversikt, vilket betyder att en bred kunskapsbas 

har kunnat ligga till grund för insamlandet av materialet. Det har även funnits tillgång till ett 

stort utbud av material där studiens metod möjliggjort att passande material har kunnat väljas 

ut, vilket kan ses som en styrka. Metoden har även möjliggjort flera sökningar av material när 

detta har behövts.  

 

Mot bakgrund av resultatet i denna studie, där det framgår att återfall i brott är förekommande 

efter avslutad intervention, kan frågan lyftas om interventioner som är uppbyggda och riktar sig 

till det som antas vara de bakomliggande orsakerna för att utöva våld i nära relation är det mest 

adekvata sättet att behandla dessa män på. I föreliggande studie inkluderas exempelvis en 

undersökning av Klein och Crowe (2008) där interventionen handlar om specialiserad 

skyddstillsyn för män som utövat våld i nära relation samt en undersökning av Lee et al. (2007) 

där interventionen bygger på deltagarnas egna mål och styrkor, båda dessa interventioner visade 

sig ha en god effekt. Dessa två skiljer sig från de interventioner som verkar vara mest 

förekommande inom detta område. Framtida forskning skulle därför kunna undersöka 

alternativa interventioner för män som utövar våld i nära relation, då de interventioner som 

antas vara orsaken till problemet inte alltid har en tydlig positiv effekt. Ytterligare ett förslag är 

att vidare forskning skulle kunna utvärdera individuell behandling för denna målgrupp, då den 

mest förekommande behandlingen är gruppbaserad. I de inkluderade studierna framgår inte 

heller vilka komponenter som antas ge effekt i behandlingen, och vilka som eventuellt inte gör 

det. Därför kan det även vara av intresse för framtida forskning att undersöka vad i 

interventionerna som är effektfullt. 
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Bilaga 1. Checklista för kvalitetsbedömning av studier (se Booth et al, 2012; Forsberg & 

Wallmark, 2013). 

 

Frågor:  Ja: Nej: 

Anges syftet i studien på ett 

tydligt sätt?  

           

  

Anges studiens design och 

passar designen med 

studiens syfte? 

 

  

Redovisas det hur 

insamlingen av data har 

gått till? 

 

  

Redogörs studiens 

utfallsmått? 

 

  

Är datainsamlingen 

tillräcklig för att stödja 

författarnas tolkningar och 

slutsatser? 

 

  

Analyseras datan på ett 

lämpligt sätt för att öka 

läsarens förståelse? 

 

  

 

 


