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Abstract

The main purpose of this study is to highlight therapists’ experiences in the me-

eting with men who have committed intimate partner violence. In particular, we

focus on understanding the key themes from these meetings and the importan-

ce they can have for treatment work. The approach of the study has been inspi-

red by grounded theory, to generate an explanation based on the studies partici-

pants’ views and experiences (Creswell 2013). The study is based on six intervi-

ews that resulted in opportunities, obstacles, strategies and lessons learned from

these meetings with violent men. The results showed that there are seven themes

that describe the therapist’s experiences in the treatment with violent men: em-

pathy, compassion fatigue, alliance, sex and gender, masculinity, shame and

power. These themes can be obstacles and/or opportunities in the meeting with

men who commit intimate partner violence. The results also show that the thera-

pists in this study have different strategies in the meeting for each theme. Lessons

can be drawn from the themes of the study. For example, unlike previous research,

this study shows that there are many factors of influence in the meeting with men

who commit intimate partner violence. We hope this study will contribute to the

development of this treatment work.
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Sammanfattning

Huvudsyftet med denna studie är att lyfta fram behandlares erfarenheter av mötet

med män som utövar våld i nära relationer. I synnerhet fokuserar vi på att förstå

de viktigaste teman från dessa möten och vilken betydelse de har för behand-

lingsarbetet. Tillvägagångssättet i studien har varit inspirerat av grounded theo-

ry, att generera en förklaring från studiedeltagarnas synpunkter och erfarenheter

(Creswell 2013). Studien bygger på sex intervjuer som resulterat i möjligheter,

hinder, strategier och lärdomar från möten med våldsutövande män. Resultatet

visar att det finns sju teman som beskriver behandlares erfarenheter: empati, com-

passion fatigue, allians, kön och genus, maskulinitet, skam och makt. Dessa

teman kan vara hinder och/eller möjligheter i mötet med män som utövar våld i

nära relationer. Resultatet visar även att behandlarna i studien har olika strategier

i mötet för att förhålla sig till vardera tema. Lärdomar kan dras utifrån studiens

teman. Till exempel, olikt tidigare forskning visar denna studie på att det är många

påverkansfaktorer i mötet med våldsutövande män. Vi hoppas med denna studie

kunna bidra till utvecklingen av detta behandlingsarbetet.

Titel: “Absolut det svåraste jobb jag någonsin haft” - En kvalitativ studie om be-

handlares upplevelser av mötet med män som utövar våld i nära relationer

Författare: Rebecca Åkerlund och Michaela Danielsson

Nyckelord: Behandlares upplevelser, behandling, våld i nära relationer, mötet

Antal ord: 15228

ii



Förord

Vi vill rikta ett stort tack till de sex personer som valde att medverka i denna

studie och för att ni delade med er av era erfarenheter som resulterade i att vi

kunde skapa denna studie. Utan allas medverkan hade uppsatsen varit omöjlig! Vi

vill även rikta ett stort tack till vår handledare Inger Linblad som peppat oss och

varit vägledande samt stöttande i vår uppsatsprocess.

Arbetsfördelningen i denna studie har varit att både Michaela och Rebecca haft li-

ka mycket ansvar över samtliga delar. Samtliga kapitel har skrivits, korrekturlästs,

redigerats och diskuterats tillsammans. Detta är ett gemensamt verk som vi till-

sammans ansvarar för.

Stockholm, 2018

Rebecca Åkerlund och Michaela Danielsson
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1 Inledning

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett samhällsproblem, detta konstaterar

bland annat Världshälsoorganisationen (2002), United Nations (1993) och Natio-

nellt centrum för kvinnofrid (2014). Statistik visar att ungefär 13 kvinnor varje år

mördas i Sverige på grund av mäns våld i nära relationer (Granath 2015). Våldet

sker även systematiskt, vilket enligt Frenzel (2014) innebär att ungefär 20 procent

av alla kvinnor, som blir utsatta för grov misshandel, blir utsatta minst en gång i

veckan. Kvinnor är även mer frekvent utsatta för psykiskt och sexuellt våld samt

olika typer av fysiskt våld i jämförelse med män (ibid). Det finns naturligtvis män

som blir dömda för dessa brott och i samband med detta kan de få behandling. Det

är dock en låg chans att behandlingen är effektiv i ofrivilliga miljöer såsom kri-

minalvård (Babcock, Green & Robie 2004). Socialstyrelsen (2010) beskriver att

män som genomgått behandling tenderar att minska sitt våld under åtminstone det

närmsta året men att det inte finns bevis för att det är behandlingen som påverkar

minskningen av våld. Vi har ett stort intresse av att undersöka behandlares erfaren-

heter av mötet med våldsutövande män för att synliggöra deras viktiga upplevelser

och undersöka om dessa kan bidra till att utveckla behandlingsarbetet.

1.1 Problembakgrund

I Sverige utvecklades behandlingsprogram för män som utövar våld mot kvin-

nor i nära relationer på 1980-talet och byggdes sedan ut under 1990-talet. Det

är olika organisationer som samverkar med varandra, exempelvis polis, åklagare,

kriminalvård, socialtjänst samt frivilligorganisationer. Syftet med behandlingspro-
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grammen är att motverka våld (NCK u.å.).

Idag finns det våldsspecifika behandlingsprogram inom kriminalvården som är

etablerade över hela Sverige. Syftet med behandlingsprogrammen är att mins-

ka risken för återfall, att våldsutövande män inte ska fortsätta utöva våld. Be-

handlingsprogrammen ska också ge dessa män nya kunskaper, färdigheter och

insikter. För att erhålla en god kvalité i dessa behandlingsprogram är kompetens-

utveckling hos behandlarna nödvändig. Behandlarna ska erhålla grundläggande

och fördjupad kunskap om våldsutövande män. Kompetensutveckling är indirekt

kopplat till att minska mäns återfall i våldsbrott (Kriminalvården 2017).

Det finns olika viktiga faktorer som ger positiva och negativa effekter på behand-

lingens resultat. En faktor är behandlares attityder, om de är positiva gentemot

våldsutövande män kan detta ha gynnsamma effekter på behandlingen. Om en

positiv attityd inte uppvisas gentemot våldsutövande män kommer detta oundvik-

ligen resultera i att männens våldsutövning inte minskar. Det finns fler viktiga

faktorer för en lyckad behandling, exempelvis som tidigare forskning beskriver,

behandlares utbildning (Lea, Auburn & Kibblewhite 1999).

Enligt Babcock et al. (2004) är det generellt svårt att behandla män som utövar

våld i nära relationer. Det finns lite bevis för att behandling är effektiv gällande

minskning av våld. Det finns en femprocentig chans att män slutar utöva våld

om de genomgår behandling. Anledningarna till att det procentuellt sett är få som

upphör med våldet är många, ett par exempel är att aggression är svårt att behand-

la och våldsutövare söker ofta inte hjälp frivilligt. De avstår från att söka hjälp

frivilligt då de har en föreställning om att behandlingen inte kommer hjälpa. Det

kan därav vara rimligt att behandling inte ger någon större effekt när män ge-

2



nomgår ofrivillig behandling på exempelvis anstalt då föreställningen män har, att

behandling inte hjälper, kvarstår. Oavsett möjlighet till att män slutar utöva våld

är behandling fortfarande viktigt då alla komponenter tillsammans såsom behand-

ling, polis och domstolar är viktiga för att förändra männens skadliga beteenden

(ibid).

Enligt Socialstyrelsens (2010) utvärdering av behandlingsprogrammen i Sverige

för män som utövar våld i nära relationer är behandling ett ”verksamt medel för att

bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer”. Socialstyrelsens utlåtande grundar

sig i att män som genomgår behandling minskar sitt våldsutövande. Bidragan-

de faktorer som gör att behandling är effektiv är männens förbättrade psykiska

hälsa och männens minskning av alkohol- och narkotikabruk. Det framgår även

i utvärderingen, ”det är inte säkert att förbättringarna berodde på behandlingen”

(ibid).

Vi har tagit oss an det valda ämnet med stort intresse då det finns forskning och

utredningar som pekar på att behandling av män, som utövar våld i nära relationer,

har en låg chans att få män att sluta utöva våld. Utifrån vad forskning och utred-

ningar visar är vi väldigt intresserade av att förstå förutsättningarna för dem som

behandlar våldsutövande män då det, av allt att döma, är väldigt svårt att beteen-

deförändra männen. Vi tänker att behandlare har ett viktigt arbete och i och med

att behandlingen inte ofta leder till att män slutar utöva våld leder vår nyfikenhet

oss vidare till att undra över hur det är för behandlare att arbeta inom detta yrke.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Huvudsyftet med studien är att beskriva och analysera behandlares upplevelser av

mötet med män som utövar våld i nära relationer. Ett delsyfte är att resonera om

centrala erfarenheter från dessa möten och hur dessa kan utveckla behandlingsar-

betet. För att besvara syftet formuleras följande explorativa frågeställningar:

1. Vilka möjligheter upplever behandlare i mötet med män som utövar våld i

nära relationer?

2. Vilka hinder anser behandlare är framträdande när de möter män som utövar

våld i nära relationer?

3. Vilka strategier använder sig behandlare av för att hantera olika möjligheter

och hinder i mötet med våldsutövande män?

4. Hur är det möjligt att dra lärdomar från dessa möten för det fortsatta be-

handlingsarbetet?

1.3 Studiens design och dess avgränsningar

Studien inspireras av grounded theory som Creswell (2013) definierar som när en

studie genererar eller upptäcker en teori ur exempelvis en process eller interak-

tion som är skapad av deltagares synpunkter och/eller erfarenheter. Med inspire-

rats menar vi att vi inte till fullo använt oss av grounded theory. Vi har till viss del

genererat studiens teoretiska referensram utifrån studiens empiri men även utifrån

tidigare forskning och därav är det inte till fullo grounded theory vi använt oss av.

Vi har valt att vara kreativa i vårt arbetssätt och inte varit låsta vid att endast empi-
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rin genererar teorin. Inspirationen av grounded theory (Creswell 2013) har lett till

att vi arbetat explorativt. En explorativ studie innebär enligt Hjerm, Lindgren och

Nilsson (2014) att undersökningen är öppen. Från studiens start ska det inte finnas

särskilt mycket teoretisk förförståelse för att på så sätt löpande kunna utveckla de

teoretiska kunskaperna (ibid). När intervjuerna genomfördes hade vi avsiktligen

lite förkunskap inom studiens valda område som gjorde att vi inte i lika hög grad

riskerade att påverka informanterna. Då vi valt ett explorativt arbetssätt där vi in-

te går in med någon vidare förförståelse har vi medvetet tagit fram övergripande

frågeställningar utifrån syftet. Att ha öppna frågeställningar gav oss möjlighet att

låta det informanterna delade med sig av styra studiens empiriska resultat och vi

förhöll ett explorativt arbetssätt.

Studien avgränsas till att fokusera på behandlares upplevelser av mötet med våldsutövande

män. Mer specifikt män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer. Studien fo-

kuserar inte på de våldsutövande männens eller de utsatta kvinnornas upplevelser

av våldet. Inte heller tas de våldsutövande männens upplevelser av mötet med

behandlaren i beaktande. De behandlare som medverkat i studien har samtliga ar-

betat i Sverige. Det är framförallt studiens design som avgränsar studien och detta

tar sig uttryck i hur intervjufrågorna formulerats.

1.4 Disposition

Inledningsvis presenterades abstract, sammanfattning och förord. Därefter följde

innehållsförteckningen och inledningen med problembakgrund, syfte och frågeställningar

samt studiens design och avgränsningar. Härnäst presenteras studiens metodkapi-

tel som består av tillvägagångssätt, analysmetod, urval, information om intervju-
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guiden och informanterna samt ett avsnitt om studiens forskningsetik. Därefter

följer ett kapitel om tidigare forskning som följs av studiens teoretiska referens-

ram. Efter kapitlet om den teoretiska referensramen presenteras empiri och analys

som följs av slutsatser, diskussion och förslag på vidare forskning. Avslutningsvis

finns litteraturförteckningen som efterföljs av tre bilagor, intervjuguide, samtyc-

kesblankett och informationsbrev.
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2 Metod

I metodkapitlet presenterar vi steg för steg hur vi gått tillväga. Det inkluderar

sökandet av tidigare forskning, presentation av studiens urval och informanterna

samt intervjuguidens utformning. Därefter presenteras tillvägagångssättet rörande

intervjuerna och transkriberingen, skapandet av studiens teoretiska referensram

och slutligen analysprocessen av empirin. Ett avsnitt angående studiens trovärdighet

följs avslutningsvis med ett avsnitt om forskningsetik där viktiga etiska aspekter

rörande uppsatsen beskrivs.

2.1 Tillvägagångssätt

Denna studie är kvalitativ och består av intervjuer. Studien har utformats med

inspiration från grounded theory. Grounded theory innebär att man genererar en

förklaring/teori ur exempelvis en process eller interaktion som är skapad av del-

tagares synpunkter (Creswell 2013). Studien är också explorativ vilket innebär att

vi har lite kunskap inom forskningsområdet, således lite förförståelse om ämnet

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Vi har varit kreativa i vårt arbetssätt och för

att tydligt visa studiens tillvägagångssätt presenterar vi nedan steg för steg hur vi

genomfört studien.

2.1.1 Steg ett: tidigare forskning

Det första steget i studien var att inhämta relevant tidigare forskning vilket har

skett genom databaserna Söder Scholar och Google Scholar. Andra behjälpliga
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databaser har varit DIVA, SAGE och LIBRIS. Både nationell och internationell

forskning har inhämtats. Internationell forskning anser vi är relevant då vi har kun-

nat se att behandlare ställs inför samma påverkansfaktorer i mötet med våldsutövande

män oavsett var i världen mötena sker. Det har vidare funnits relativt lite svensk

forskning om behandlares upplevelser av mötet med våldsutövande män och därför

består tidigare forskning till störst del av internationell forskning.

Efter att tidigare forskning inhämtats första gången upptäckte vi två teman som

beskrivs i mötet med våldsutövande män: maskulinitet och skam. Dessa två be-

grepp blev de första att utveckla studiens teoretiska referensram.

Sökord på svenska för att finna tidigare forskning var följande: mötet + behandlare

+ våld, mäns våld mot kvinnor, kvinnofrid, kvinnofridskränkning, våldsutövare,

våldspreventivt arbete, kvinnomisshandel, våld i nära relationer, förebyggande

åtgärder, fängelse, manscentrum, anstalt, maskulinitet, rättssystemet + våld. Sökord

på engelska var följande: batterers, professionals + experiences, therapists + opi-

nions, violence, social work + framework, rehabilitation + violent men, prevention

+ violent men.

2.1.2 Steg två: urval samt presentation av informanterna

Det andra steget var urvalsprocessen. Två kriterier för de som intervjuades i denna

studie var: (1) informanterna arbetade eller hade inom den närmsta tiden arbetat

inom en organisation som behandlar män som utövar våld mot kvinnor i nära

relationer. (2) Informanterna var över 18 år, av forskningsetiska skäl. För att hitta

informanter som stämde in på kriterierna utgick urvalet från bekvämlighetsurval

och snöbollsmetoden. Bekvämlighetsurval är en metod som innebär att forskare
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väljer att intervjua personer som finns tillgängliga. Snöbollsmetoden innebär att

de personer som intervjuats har bidragit med informanter, således rekommenderat

andra som kan delta (Hjerm et al. 2014).

Till att börja med kontaktades två informanter som vi är bekanta med, således

bekvämlighetsurval. De två hade i sin tur två kontakter vilka båda kunde delta i

studien och på så sätt användes snöbollsmetoden. Två informanter erhölls genom

bekvämlighetsurval genom att olika organisationer kontaktades via mejl, exem-

pelvis mansmottagningar, manscentrum och kriminalvård runtom i Sverige. De

första som svarade, som stämde överens med studiens urvalskriterier, fick delta i

studien. Totalt är studien baserad på sex informanter.

Här följer en beskrivning om informanterna: samtliga informanter har erfarenhet

av behandlande arbete med män som utövar våld i nära relationer. Erfarenheterna

sträcker sig mellan tre år till ungefär 30 år av behandlande arbete. Hälften ar-

betar på kriminalvård och resterande hälft arbetar inom frivård och/eller frivillig

vård. Samtliga arbetar med både enskild- och gruppbehandling. Informanterna har

minst en kollega att utföra arbetet med. En informant har tidigare under en längre

period arbetat själv, utan kollega. En av informanterna arbetar inom en verksamhet

med parbehandling, vilket innebär att de våldsutsatta kvinnorna deltar i behand-

lingen. Fem av sex behandlare är män, således en kvinnlig behandlare.

2.1.3 Steg tre: intervjuguiden

Steg tre var att skapa en intervjuguide. I enlighet med Trost (2010) var intervju-

guiden semi-strukturerad då det var viktigt att intervjuguiden var öppen för att

uppnå en bra intervju. Att inte ställa ledande frågor var viktigt (ibid). I enlighet
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med Fejes och Thornberg (2015) tog vi fram tillräckligt många frågor för att in-

formanternas berättelser skulle framgå. Vi var flexibla i vilken ordning frågorna

kunde besvaras och lät informanterna tala fritt vilket i sin tur ledde till att vi kun-

de ställa följdfrågor beroende på vad de berättade. Vi försökte ställa öppna frågor

för att låta informanterna använda sina egna ord för att beskriva sina erfarenheter

(ibid). Tillvägagångssättet bidrog enligt oss till att de teman som framkom under

intervjuerna var naturligt återkommande och inte framtvingade.

2.1.4 Steg fyra: intervjuerna

Efter det tredje steget utförde vi sex intervjuer á 60 minuter med behandlarna

som arbetar med män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer. Intervjuer-

na var semi-strukturerade vilket i enlighet med Hjerm et al. (2014) innebär att

intervjuguiden var tematiserad och utformad med öppna frågor. Syftet med det-

ta arbetssätt var att vi som intervjuade kunde ge intervjupersonerna utrymme att

tala öppet kring ämnet. Samtyckesblankett, informationsbrev och intervjuguide

skickades ut via mejl till samtliga informanter innan intervjutillfällena. Anled-

ningen till detta var att informanterna skulle vara fullständigt informerade och ha

möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. Tre intervjuer skedde i fysisk form

på behandlarnas arbetsplatser och tre intervjuer skedde per telefon. Anledningen

till att hälften av intervjuerna skedde per telefon var på grund av det geografiska

avståndet. Ljudupptagning användes vid samtliga intervjuer. Telefonintervjuerna

spelades in med hjälp av en app, CallRecorder.

När de tre första intervjuerna ägt rum kunde vi finna att behandlarna beskrev två

nya teman som viktiga påverkansfaktorer i mötet med våldsutövande män: allians
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och empati. Behandlarna beskrev även de tidigare nämnda teman maskulinitet

och skam. Inspirerade av grounded theory (Creswell 2013) fortsatte vi utveck-

la studiens teoretiska referensram och upptäckten av dessa två ytterligare teman

ledde till att mer tidigare forskning inhämtades med fokus på dessa.

När de tre sista intervjuerna genomfördes upptäckte vi ytterligare två teman, makt

och kön och genus som också kunde återfinnas i de första intervjuerna. Vi fann

även att begreppen framkom i tidigare forskning. Den teoretiska referensramen

utvecklades och bestod nu av begreppen: maskulinitet, skam, allians, empati,

makt och kön och genus. Samtliga teman som dels upptäcktes i tidigare forsk-

ning och dels i empirin lade grunden för den teoretiska referensramen. Anledning-

en till studiens tillvägagångssätt var att tidigare forskning och studiens teoretiska

referensram skulle skapas utifrån empirin för att användas som analysverktyg i

analysprocessen.

2.1.5 Steg fem: transkribering

Det femte steget var att i enlighet med Lindgren (2014) transkribera intervju-

erna kort efter att intervjuerna genomförts för att på så sätt ha informanternas

berättelser färska i minnet. Vi har också valt att utgå från Fejes och Thornberg

(2015) där vi fokuserat på att transkribera noggrant för att se till att vid analy-

sen av empirin kunna redogöra viktiga detaljer. Exempel på detta är att vi valde

att behålla upprepningar då det kan visa på hur informanterna talar, exempelvis

snabbt eller tvekande. När intervjupersonerna återger konversationer eller härmar

någon har vi valt att markera dessa med citationstecken. Vi har också valt att tran-

skribera informanternas berättelser ord för ord men för att öka läsbarheten valde
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vi i enlighet med Fejes och Thornberg (2015) att skriva ut orden i skriftspråk. Det

innebär till exempel att vi skrev ut ”vad” och ”jag” istället för ”va” och ”ja” (ibid).

När analysen av empirin skedde användes citat från intervjuerna för att förstärka

resultatet (Lindgren 2014).

2.1.6 Steg sex: analysen av det transkriberade materialet

Det sjätte steget var att i enlighet med Hjerm et al. (2014) använda oss av en tema-

tisk analysmetod. Den tematiska analysmetoden är uppdelad i tre nivåer: kodning,

tematisering och summering. Kodningen innebar att empirin förenklades, temati-

seringen innebar att datan tematiserades till gemensamma nämnare och summe-

ringen innebar att vi hittade sammanhängande strukturer och drog slutsatser från

datan (ibid). Analysen gjordes på utskrivet papper och med hjälp av olikfärgade

pennor som användes för att markera och skriva. Analysen skedde genom de tre

nivåerna samtidigt. Vi arbetade växlande fram och tillbaka tills vi fick ett mättat

resultat i alla teman (Hjerm et al. 2014). När denna process var klar skapades oli-

ka dokument för vart och ett av de teman vi funnit. Vi kunde efter den tematiska

analysen finna ett mättat resultat utifrån de sex intervjuerna.

När analysen skedde fanns det en kod som vi till en början inte kunde finna ett

tema för. Varken i tidigare forskning eller i transkriberingen kunde vi finna ett pas-

sande tema. Vi fann till slut ett begrepp, compassion fatigue. Begreppet upptäckte

vi i en bok av Figley (1995) som beskriver compassion fatigue. Compassion fati-

gue definieras i denna bok på ett sätt som empirin och tidigare forskning beskrivit

utan att begreppet specifikt använts. Samtliga teman var nu: maskulinitet, skam,

allians, empati, makt, kön och genus och compassion fatigue.
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2.2 Teoretiska referensramen och tidigare forskning

Här ska vi mer genomgående beskriva hur den teoretiska referensramen utveck-

lades utifrån tidigare forskning och empirin. Samtliga sju teman som vi funnit i

empirin och tidigare forskning blev studiens teoretiska referensram och den ska-

pades med definitioner av de olika teman. Det omfattande arbetet att upptäcka

teman och skapa en teoretisk referensram samt finna tidigare forskning har va-

rit ett kreativt arbete, som inneburit ett växlande fram och tillbaka. Inspirerade

av grounded theory (Creswell 2013) har vi låtit empirin tala för sig och vi har

upptäckt studiens teman i empirin men även i tidigare forskning. Det är genom att

vi använt oss av tidigare forskning för att finna teman som vi inte helt använt oss

av grounded theory då den metoden helt utgår från empirin. De upptäckta teman

har i sin tur skapat studiens teoretiska referensram. För att ta reda på om studi-

ens teman också upptäckts i tidigare forskning sökte vi kontinuerligt efter tidigare

forskning under studiens gång.

Med hjälp av tidigare forskning kan vi se hur väl empirin stämmer överens med ti-

digare resultat. Tidigare forskning tematiserades i fyra olika teman: ”Behandlares

påverkan på mötet med våldsutövande män”, ”Faktorer hos män som påverkar de-

ras våldsutövande”, ”Betydelsen av behandlarens kön” samt ”Möjligheter och hin-

der i enskilda samtal och gruppsamtal”. För att ytterligare förstå empirin förhåller

vi den gentemot studiens teoretiska referensram för att bättre förstå vad det är

behandlare har att förhålla sig till i mötet med våldsutövande män. Tidigare forsk-

ning tillsammans med den teoretiska referensramen blir således studiens analys-

verktyg. Tidigare forskning används på så sätt att vi förhåller studiens resultat

gentemot tidigare funna resultat. Den teoretiska referensramen används för att
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förstå vad det är i möten med våldsutövande män som behandlare har att förhålla

sig till.

2.3 Transparens, trovärdighet och generaliserbarhet

Det är viktigt att i en kvalitativ studie visa på trovärdighet (Bryman 2011). Vi

visar att vi är trovärdiga genom att ge en tydlig beskrivning av studiens resultat.

Studiens trovärdighet handlar även om transparens. Det är viktigt att det finns

en transparens gällande hur urvalet gjorts samt hur man gått tillväga genom hela

studien. Vi kunde med hjälp av studiens avgränsning och urvalsprocess visa på

hur informanterna i denna studie valts ut. Vi har även valt att skriva metodkapitlet

steg för steg för att vara tydliga och därmed förhoppningsvis transparenta kring

studiens genomförande. Om en studie inte är tydlig gällande detta anses den sakna

transparens och därmed trovärdighet (ibid).

Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att visa på en djupare förståelse kring

studiens valda ämne. Studiens empiri som vi fått fram har vi analyserat i förhållande

till teori och tidigare forskning. Vi försöker återge en intressant och djupgående

förståelse för behandlares erfarenheter av mötet med våldsutövande män. Enligt

Bryman (2011) är ett vanligt sätt att generalisera kvalitativa studier att generali-

sera till teori. Det innebär att man förhåller resultatet av en studie till teorin och

inte till populationen (ibid). Vi har därav bedömt generaliserbarheten utifrån om

studiens resultat har eller inte har stöd i teori samt tidigare forskning.
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2.4 Forskningsetik

Studien utgår från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. När en studie utförs måste man väga tillskottet

av kunskap som studien kommer ge gentemot eventuella negativa konsekvenser

för de som deltar i studien (ibid). Innan intervjuerna genomfördes diskuterade vi

huruvida det fanns några risker för deltagarna och oss själva att delta i denna stu-

die. Enligt oss fanns det inte några så länge vi såg till att inte ställa känsliga frågor,

vilket vi inte gjorde. När informanterna informerats om studiens syfte har samtliga

uppvisat ett intresse och även samtyckt till att delta i studien.

Individskyddskravet innebär att informanterna inte utsatts för psykisk eller fy-

sisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet 2017). Det är vårt

antagande att vi inte på något sätt uppträtt på ett oacceptabelt sätt gentemot in-

formanterna. Vi har varit intresserade av vad de haft att säga och visat på detta

intresse. Det har inte enligt oss uppstått någon situation där informanterna kan ha

upplevt förödmjukelse eller kränkningar eller på något sätt tagit skada fysiskt eller

psykiskt.

Individskyddskravet konkretiseras i fyra olika huvudkrav. Det första kravet är

informationskravet. Informanter ska ges information om studiens syfte (Veten-

skapsrådet 2017). Vi delgav informanterna information innan intervjutillfällena

i samtyckesblanketten samt informationsbrevet som de fick skickade till sig via

mejl. Där framkom vilka vi är, vart vi studerar, vem vår handledare är, studiens

syftesformulering samt att deltagandet var frivilligt. Vi informerade även utifrån

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2017). När intervjuerna hölls fick informan-

terna skriva under en samtyckesblankett för att visa på att de förstått och godkände
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medverkan i studien. Informanterna hade som möjlighet att när som helst avbryta

sin medverkan. Intervjuerna involverade inte några individer under 18 år.

Utifrån konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2017) har vi anonymiserat in-

formanterna så att den information de gett oss inte på något sätt kan kopplas till-

baka till dem. Informanterna blev informerade om att de är anonyma och inga

platser eller namn kommer att inkluderas i studien. Vi har valt att inte presentera

informanterna i detalj för att försäkra anonymitet. Ett exempel på detta har gjorts

genom att den kvinnliga behandlaren anonymiserats genom att kallas “han”. An-

ledningen till detta är att hon är den enda kvinnliga deltagaren och andra infor-

manter skulle kunna identifiera henne då uppsatsen utgått från snöbollsurval och

det är den kvinnliga behandlaren som varit behjälplig i detta. Vi har förvarat infor-

mation om informanterna och de transkriberingar vi gjort så att ingen annan kan

ha tagit del av dem. Det sista kravet är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017),

all information som inhämtats under intervjuerna används endast i denna studie.

Efter färdigställd uppsats har all information kopplad till informanterna förstörts.
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3 Tidigare forskning

Vi har haft ett inledande kapitel samt ett metodkapitel om hur vi gått tillväga i

studien. I detta kapitel redogör vi för nationell samt internationell forskning som

samtliga är relevanta för syftet med studien. Forskningen beskriver och analyse-

rar det behandlande mötet med män som utövar våld i nära relationer. Vi pre-

senterar tidigare forskning under fyra teman: ”Behandlares påverkan på mötet

med våldsutövande män”, ”Faktorer hos män som påverkar deras våldsutövande”,

”Betydelsen av behandlarens kön” samt ”Möjligheter och hinder i enskilda samtal

och gruppsamtal”.

3.1 Behandlares påverkan på mötet med våldsutövande män

Jansson (2016) har utfört en svensk forskningsstudie där resultatet bidrar med en

förståelse för hur det finns olika påverkansfaktorer i behandlingsarbetet. Han be-

skriver att skamkänslor och brist på empati kan vara orsaker till att män utövar

våld mot kvinnor. Vidare betonar han vikten av just skam och även stolthet i

relationen mellan våldsutövande män och behandlare. Bidrar behandlingen till

att stärka skam hos våldsutövande män ökar risken för återfall i våldsutövande.

Våldsutövande män ska snarare erkänna skam och behandlaren ska visa uppskatt-

ning gällande männens beteendeförändringar samt att de goda egenskaper männen

besitter ska betonas. Exempelvis ska behandlare förstärka männens stolthet. Det

är samtidigt viktigt att det inte finns en tydlig maktrelation mellan männen och

behandlare. En ojämn maktrelation kan medföra skamkänslor hos våldsutövande

män då det kan påminna dem om eventuella kränkningar, våld eller känslan av att
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inte ha varit älskade som barn. Det är viktigt, som behandlare, att maktrelationen,

skam, stolthet samt männens positiva egenskaper finns i åtanke i behandlingsar-

betet. På så sätt byggs starka band till våldsutövande män vilket motverkar deras

våldsamma beteenden (ibid).

Lea et al. (1999) utförde en studie om yrkesverksammas uppfattningar, åsikter

och erfarenheter om sexualbrottslingar. 23 intervjuer utfördes med psykologer,

behandlande kriminalvårdare, behandlande övervakare, poliser samt socionomer.

De två sistnämnda arbetar inte behandlande och resultatet i studien om dem tas

därför inte med i lika stor utsträckning. Studien visar att attityderna gentemot

våldsutövande män varierar, de kan vara positiva, empatiska eller att man visar

förståelse. Attityderna kan också vara negativa, hatiska eller frustrerade (ibid).

Behandlares attityder gentemot våldsutövande män påverkar oundvikligen be-

handlingen menar Lea et al. (1999). Precis som Jansson (2016) menar, att det är

viktigt att visa uppskattning gällande positiva beteendeförändringar och förstärka

männens goda egenskaper för ett lyckat behandlingsarbete. Lea et al. (1999) me-

nar att behandlare som inte har en positiv attityd gentemot männen inte kommer

få en lika lyckad behandling. Det absolut viktigaste i det behandlande mötet för

ett lyckat resultat är att skapa en relation. Behandlarna beskriver hur de å ena si-

dan försöker skapa en relation samtidigt som de förhåller sig till sin inre instinkt

om att inte skapa en relation med en sexualbrottsling. Denna instinkt kommer

från den personliga avskyn behandlarna känner gentemot de sexualbrott männen

begått. Informanterna i studien med mindre utbildning och erfarenhet berättade

om en strategi. De kunde använda sig av sitt privatliv för att visa empati och förstå

männen men om de våldsutövande männen framkallar personliga känslor kan det

för behandlarna bli svårt att separera på privatliv och behandlingsarbetet. Behand-
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laren behöver då reflektera över det som gjorde att personliga känslor uppstod

(ibid).

Det framgår också i studien att behandlares erfarenhet och utbildning står till

grund för en lyckad behandling. Längden på behandlingen är också av betydel-

se. Ju mer arbete som läggs ner på våldsutövande män desto synligare blir en

beteendeförändring. Detta inger behandlarna positiva förhoppningar. Erfarenhet

och utbildning ger behandlarna större möjlighet att fortsätta med behandlingsar-

betet utan att påverkas av känslorna rörande de allvarliga brotten männen begått.

Behandlarna beskriver däremot att det förekommer stress på grund av att de vet

om att det är en låg chans att männen slutar utöva våld. Framgång i arbetet måste

av denna anledning ses utifrån vad som är realistiskt och behandlarna kan inte ta

ansvar för männens beteenden (Lea et al. 1999).

Den amerikanska studien av Karakurt et al. (2013) fokuserar på familjeterapeu-

ters åsikter och känslor om deras behandlingsarbete med par där den ena personen

utövar våld mot den andra. Terapeuterna beskriver vilka svårigheter de erfar un-

der behandlingarna. Terapeuterna uppger gemensamt att de känner sig säkra i sitt

arbete tack vare att de har utbildning och kunskap att falla tillbaka på då arbe-

tet kan vara väldigt komplext. Att ha kunskap om våld i nära relationer beskriver

de som viktigt. Problem som terapeuterna beskriver är att de kan göra aktiva val

för att undgå att prata om vissa delar av våldet då de är rädda och ångestfyllda

över vad som skulle kunna ske efter behandlingen, i hemmet. De måste även vara

emotionellt förberedda och kapabla att utföra arbetet (ibid).
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3.2 Faktorer hos män som påverkar deras våldsutövande

Janssons (2016) studie visar på att många män utövar våld på grund av deras mas-

kulinitet, deras manliga identitet. Ett exempel är att våldsutövande män har lättare

för att bli arga om de blir kränkta (ibid). Även Baffour Adjei (2015), som utfört en

studie i Ghana, visar på hur maskulinitet påverkar våld gentemot kvinnor samt hur

kulturella uppfattningar påverkar tankesätt om maskulinitet. Baffour Adjei (2015)

intervjuade 16 våldsutövande män som samtliga beskriver att de utövar våld gente-

mot sina kvinnor på grund av ångest samt rädslan av att andra ska uppfatta dem

som svaga eller för att folk ska tro att de är kontrollerade av sina fruar. Jansson

(2016) menar även på att andra bidragande faktorer till att män utövar våld är på

grund av skamkänslor och att de saknar förmåga att visa empati för andra. Kul-

turella uppfattningar om manlighet framhäver maskulinitetsideal i samhället. En

våldsutövande man i Baffour Adjeis (2015) studie talar om “män” istället för att

endast syfta på sig själv vilket visar på ett sätt att tala om en kollektiv manlig iden-

titet istället för endast sin egna manliga identitet. Att skapa en allians med andra

män på det här sättet visar männens gemensamma uppfattningar om maskulinitet

(ibid).

En studie utfördes av Mitchell (2013) i Peru där ett program avsett för våldsamma

män studerades, Construction of Violence-free Masculinities. Behandlingen be-

drivs av ett kvinnocenter som en respons på behovet av att utrota våldet mot kvin-

norna. I behandlingen blir våldsutövande män konstant utmanade gällande de-

ras djupt rotade könsroller och uppfattningar av maskulinitet vilket likt Janssons

(2016) och Baffour Adjeis (2015) studier, anses som en orsaksfaktor till mäns

våld mot kvinnor. Behandlarna ifrågasätter även männens dominans över kvinnor
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samt stöttar männen i att konstruera nya former av maskulinitet utan våld. Be-

handlarna arbetar för att ändra övertygelser, värderingar, attityder och beteenden

hos våldsutövande män. Männen tvingas ta ansvar för deras våldsamma handling-

ar och de stöttas i att utforska sätt att vara män som inte utövar våld. Med andra

ord, att finna nya former av maskulinitet (ibid).

3.3 Betydelsen av behandlarens kön

Huruvida könet på behandlaren påverkar behandlingen av våldsutövande män me-

nar Päivinen och Holma (2012) att det forskats lite om. De utförde en studie i

Finland där de använde sig av 75 videoinspelade behandlingstillfällen i form av

gruppsessioner med våldsutövande män. Behandlarna som höll i gruppsessioner-

na var en man och en kvinna (ibid).

Päivinen och Holma (2012) fann att de våldsutövande männen gav den kvinnliga

behandlaren tre olika positioner som kvinna. För det första bjuds den kvinnliga

behandlaren in, av de våldsutövande männen i gruppen, som en representant för

kvinnor i allmänhet, för det andra som en kvinnlig partner eller för det tredje som

den person hon själv är. När den kvinnliga behandlaren ses som en representant

för det kvinnliga könet i allmänhet förväntas hon ha en annan ståndpunkt. Detta

kan ses som både positivt eller negativt. Manliga terapeuter i studien kan även dem

positionera den kvinnliga behandlaren genom att exempelvis säga, ”det var riktat

till dig [kvinnliga behandlaren]”, efter att våldsutövande män sagt något gällande

kvinnor. Det är inte endast de kvinnliga behandlarna utan även de manliga som

intar positioner i diskussionerna, dessa positioner är dock olika. Studien beskriver

även att våldsutövande män ser kvinnor som konstiga, oförutsägbara och som
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annorlunda både biologiskt och mentalt samt gällande deras behov (ibid).

De våldsutövande männen i studien menar på att “kvinnans logik” är det kvinnli-

ga sättet att tänka på och de hänvisar till situationer när deras partners gjort eller

sagt något som de inte förstår. När männen pratar om “kvinnans logik” börjar

de även be om ursäkt till den kvinnliga behandlaren då männen ser den kvinn-

liga behandlaren som representant för samtliga kvinnor. Den kvinnliga behand-

laren tar emot ursäkten och förstärker samtidigt hennes roll som representant.

Männen börjar på så sätt konstruera den kvinnliga behandlaren som en “vakthund”

gällande exempelvis sexistiskt prat. Den kvinnliga behandlaren ses även som svag

och som en potentiell manshatare. De manliga terapeuterna kan i samförstånd med

de kvinnliga terapeuterna försöka minska på männens tankesätt kring kvinnor som

oförutsägbara och svåra att förstå. Det är viktigt med en bra relation samt ett bra

samarbete mellan en manlig och kvinnlig behandlare för att kunna leda en grupp

av manliga våldsutövare (Päivinen & Holma 2012).

3.4 Möjligheter och hinder i enskilda samtal och gruppsamtal

Det finns olika svårigheter i behandling beroende på om det är individ- eller

gruppsamtal menar Jansson (2016). Svårigheter i gruppbehandlingar kan uppstå

på grund av att våld innehar en så hög grad av skam att männen inte känner ut-

rymme att dela med sig av sina erfarenheter inför gruppen. Männen kan även få

svåra våldsutbrott. Ett annat hinder vid både enskilda- samt gruppsamtal är att

våldsutövande män kan ha någon form av psykiatrisk diagnos (ibid).

Mitchell (2013) skriver att en svårighet i behandling är deltagarnas olika sätt att
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se på våld som något naturligt. En viktig del för en lyckad behandling är att

våldsutövande män får sitta tillsammans i grupp och diskutera sitt våldsamma

beteende och upptäcka att de inte är ensamma. Att få göra detta är viktigt för att

männen ska få en känsla av gemenskap. De behöver veta att de inte är ensamma i

att råda bot på våldet. Gruppbehandling bidrar således med en stöttande miljö. Att

våldsutövande män får vara del av en grupp tar även bort det stigma de erhåller

som “sjuka” och bidrar istället med deltagande, reflektion och lärande (ibid).

Att våldsutövande män i gruppsamtal får ta del av andras berättelser om våldsutövande

leder till att de börjar se sitt eget beteende på ett annat sätt. De börjar känna em-

pati med kvinnorna och barnen som blivit utsatta för våld från någon av de andra

männen i gruppen. Denna process av ömsesidigt stöd gentemot varandra och det

de lär sig är terapeutiskt, män i gruppsamtal börjar känna en känsla av positivi-

tet genom gruppbehandling. Gruppsamtal gör det även möjligt för våldsutövande

män att lära sig känna empati och genom att lära sig av varandra börjar de förändras

individuellt och tillsammans utmanar de varandra (Mitchell 2013).

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning

Den tidigare forskningen visar att behandlingsarbetet med män som utövar våld

i nära relationer är komplext. Det finns många olika påverkansfaktorer som be-

handlare behöver förhålla sig till för ett framgångsrikt behandlingsarbete. Det kan

vara skapandet av relationen mellan behandlare och klient eller att ta hänsyn till

skammens betydelse i arbetet. Att skapa en maktbalans är viktigt och att inte utgå

från stereotypiska åsikter. En central del i arbetet med dessa män är arbetet med

deras maskulinitet. Att arbeta med maskulinitet krävs då män kan förbinda mas-
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kulinitetsidealet med att rättfärdiga våld gentemot kvinnor. Ett sätt att nå fram till

maskulina män är genom gruppsamtal där de tar emot råd från andra män vilket

de gör enklare än om råd kommer från behandlare. Könet på behandlare har be-

tydelse. Det beskrivs hur kvinnliga behandlare kan ses, av männen och sig själva,

som representanter för alla kvinnor. Manliga behandlare kan även delta i detta och

hänvisa till kvinnliga behandlare när det talas om vissa saker i mötet och på så sätt

förstärka hur männen ser den kvinnliga behandlaren.

All tidigare forskning kommer användas som ett verktyg i analysen av empirin.

Genom att koppla studiens teman i empirin till tidigare forskning kan vi finna stöd

för att det som behandlarna i studien tar upp återfinns i tidigare studier.

3.6 Kritisk reflektion

Tidigare forskning har vi tagit fram dels i början av processen för att få en förståelse

för ämnet och dels vartefter intervjuerna hölls. Vi har valt tidigare forskning som

enligt oss stämmer väl överens med studiens syfte och ger det studien behöver för

att i analysprocessen kunna förhålla studiens empiri till tidigare resultat. Studien

består till störst del av internationella studier på grund av att det inte utförts lika

mycket studier i Sverige. Internationella studier är enligt oss lika bra som svenska

studier för att behandlarna ställs inför liknande påverkansfaktorer oavsett vart i

världen mötena med män som utövar våld i nära relationer sker.

I tidigare forskningskapitlet används bland annat studier som har ett annat fokus

än denna studie. Ett exempel är Lea et al. (1999) studie som handlar om manliga

sexualbrottslingar men som enligt oss fortfarande är relevant för denna studie då
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sexualbrott är en typ av våldsbrott, således ett våldsutövande. Studien om familje-

terapeuter av Karakurt et al. (2013) är relevant även om det är familjeterapeuter i

fokus då vi anser att familjeterapeuterna i studien kan ses som behandlare utifrån

denna studies urvalskriterier. I Päivinen och Holmas (2012) studie beskrivs hur

kvinnliga terapeuter ses av de våldsutövande männen. De manliga terapeuterna

ses inte på något specifikt sätt i studien vilket vi är medvetna om. Detta har vi re-

sonerat kring och vi anser att det inte har någon betydelse för denna studie då det

är specifikt hur den kvinnliga behandlaren påverkar som vi är ute efter att beskriva

och analysera. Avslutningsvis, vi anser att samtliga tidigare forskningsstudier är

relevanta för denna studies syfte.
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4 Teoretisk referensram

Vi har nu presenterat tidigare forskning under tre teman relevanta för syftet med

studien. Tidigare forskning utgör tillsammans med den teoretiska referensramen

analysverktygen i studiens resultat. Innan vi presenterar studiens resultat utifrån

empirin redogör vi här för samtliga sju teman som är den teoretiska referensra-

men. Begreppen är: empati, compassion fatigue, allians, kön och genus, mas-

kulinitet, skam och makt. Studien inspireras som vi tidigare nämnt av groun-

ded theory (Creswell 2013) och den teoretiska referensramen skapas från studiens

funna teman i empirin samt utifrån studiens tidigare forskning som visat på att

dessa begrepp genomsyrar behandlares upplevelser under behandlingstillfällena.

Den teoretiska referensramen växte kontinuerligt fram under studiens gång. Be-

greppen upptäcktes under olika delar av uppsatsarbetet vilket förklarades närmare

i studiens metodkapitel.

4.1 Empati

Det finns ingen enkel definition på empati. Empati kan betyda olika saker för

olika människor. Det finns två olika delar av begreppet enligt Andréasson (2013).

Den första är att en person mentalt måste kunna förstå och sätta sig in i en annan

människas situation för att kunna känna empati. För det andra måste personen ha

förmågan att reagera känslomässigt på en annan människas situation (ibid).

Empati har en avgörande betydelse för alla delar i en människas liv, såsom yrkes-

liv och privatliv. Empati har stor betydelse för människors tankar och beteenden.

I det sociala arbetet krävs empati för ett gott bemötande gentemot klienter. Av-
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saknad av empati gör en oförmögen att dela andras glädje eller lidande. Empati är

nödvändigt för möjligheten att kunna sätta sig in i andra människors upplevelser,

att förstå vad andra tänker och känner. Om en människa inte kan känna empati

kan den människan eventuellt ha en psykopatisk personlighetsstörning (Bohlin &

Eklund 2013).

Behandlingsarbete kan handla om att förstärka de empatiska känslorna hos klien-

ten. Av störst vikt är dock behandlarens förmåga att känna empati. Behandlaren

måste känna empati under mötet med klienten för att lyckas med behandlingen.

Behandlaren behöver förhålla sig till klientens perspektiv så att behandlaren kan

förstå och sätta sig in i dennes situation. Behandlaren kan behöva känna en del av

klientens skam och frustration för att kunna visa respekt och förståelse för klien-

ten. Lyckas behandlaren skapa en förtroendefull relation, genom att visa empati,

kan det leda till ett bra professionellt bemötande och god vård (Bohlin & Eklund

2013).

4.2 Compassion fatigue

Compassion fatigue är när behandlare påverkas av klientens känslor och berättelser.

Klienter berättar om deras upplevelser i behandling och beskriver en eller flera

traumatiska händelser, exempelvis i form av allvarligt våld. Det är då naturligt att

behandlare blir påverkade av klienternas erfarenheter och känslor (Figley 1995).

Behandlare som visar mycket empati och känslor i möten med klienter brukar löpa

större risk att uppleva compassion fatigue. När man drabbas av compassion fati-

gue finns det många olika symptom (Figley 1995). Som behandlare kan man till
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exempel börja bry sig väldigt mycket om klienten eller får svårt att sätta gränser

gentemot klienten. Det kan också te sig i form av vaga känslor, exempelvis att

man funderar på de olika allvarliga berättelserna som klienterna berättat om under

behandlingstillfällena. En annan symptom kan vara att man börjar drömma om

dessa upplevelser medan man sover (Munroe, Shay, Fisher, Makary, Rapperport

& Zimering 1995). Andra allvarligare symptom kan vara depression, störningar i

den dagliga rutinen och isolering. När compassion fatigue övergår till att bli ännu

mer allvarligt kan det benämnas som sekundär traumatisk stressyndrom (Figley

1995).

På grund av att man som behandlare påverkas av klienters berättelser är det viktigt

att arbeta förebyggande. Detta kan man göra genom att ha handledning och prata

om hur man påverkas. Detta minskar risken av att bli drabbad av compassion fati-

gue (Munroe et al. 1995). Att arbeta preventivt i sina arbetsgrupper är ett effektivt

sätt att motverka compassion fatigue. Fördelar består i att gruppen kan göra ak-

tiva ingripanden för att stötta varandra. När behandlare arbetar med klienter som

de vet har upplevt allvarliga händelser är det viktigt att få kunskap om att det är

naturligt att man blir påverkad (Munroe et al. 1995).

4.3 Allians

En stark allians är när behandlare och klient arbetar tillsammans mot målet i be-

handlingen. Inom det behandlande arbetet krävs en allians för att kunna erhålla en

bra relation och för att lyckas med arbetet. Skillnaden mellan en stark och svag

allians är stor. Klienten kan vara engagerad och motiverad eller i en svag allians

vara ointresserade, tyst, arg, eller känna sig missförstådd. Om dessa problem upp-
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står i behandlingen kan det vara bra att se över behandlingen och lägga ner mer

resurser på att utveckla en stark allians (Hatcher 2010).

En stark allians ökar chanserna för en lyckad behandling. I motsats till detta kan

en svag allians leda till ett negativt resultat. Det finns faktorer som kan påverka

resultatet av behandlingen bortsett från alliansen. Det har visat sig att personer

med exempelvis missbruksproblematik som är i behandling har svårt att uppnå

ett bra resultat i sin behandling oberoende av alliansen. Andra faktorer som kan

påverka alliansbildningen är missförstånd och dödlägen i behandlingen. När des-

sa problem uppstår kan det innebära att behandlingen behöver avslutas. Om man

däremot överkommer dessa hinder kan problemen vara enormt viktiga för behand-

lingsarbetet. Klienten kan använda problemen, missförstånden och dödlägena som

verktyg för att överkomma andra liknande problem i livet (Eubanks-Carter, Muran

& Safran 2010).

I gruppbehandling är det flera klienter i fokus. Fokus behöver ligga på att skapa

en allians mellan samtliga i gruppen. Det tillkommer därför svårigheter i gruppbe-

handlingar då en känsla av gemenskap är viktigt och det kan vara svårt att skapa

denna gemenskap när man är många. Om man som behandlare lyckas skapa alli-

ans inom gruppen så är gruppbehandling ett bra sätt att arbeta på. Anledningen till

detta är att gruppen kan lära sig av varandra och detta lärande kan anses vara ef-

fektivare än i individuella samtal. Utan en allians mellan samtliga är behandlingen

mycket svår (Piper & Ogrodniczuk 2010).

En av de viktigaste byggstenarna rörande allians är att skapa allians tidigt i be-

handlingen. Allians skapas genom att exempelvis vara varm, accepterande och

positiv. Det är också väldigt viktigt att visa ett genuint intresse för personens
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berättelser. En annan viktig del är att vara empatisk. Det finns olika faktorer som

kan försvåra skapandet av alliansen, exempelvis missbruk (Piper & Ogrodniczuk

2010).

4.4 Kön och genus

Det finns ett biologiskt och socialt kön som kan skilja sig från varandra. Människans

biologiska kön bestäms beroende av ens biologiska kropp. Människans sociala

kön skapas och det kallas genus. Genus är således skapat genom sociala proces-

ser, som formar in människor i maskulint och feminint. Det finns fördelar och

nackdelar med att vara maskulin och feminin. Fördelar och nackdelar innebär till

exempel att män som uppfyller genusnormerna är högst upp i ordningen medan

exempelvis människor som har en annan könsidentitet, kvinnor, transgender med

mera, inte uppfyller genusnormera vilket är ofördelaktigt. Människor som inte

uppfyller genusnormerna ställs inför risken att diskrimineras och/eller känna sig

mindre värda (Connell 2009).

Definitionen av genus utgår från olika myter, fördomar och lögner angående vad

som anses vara maskulint och feminint. Det finns människor som tror att kvinnor

och män är varandras motsatser. Kvinnor anses vara feminina och inte fullt lika

intelligenta som män. Män å andra sidan anses vara maskulina och våldsamma.

Denna syn på kvinnor och män är felaktig. Alla människor, oavsett biologiskt och

socialt kön, kan bestämma över sin maskulinitet och femininitet. Det finns olika

normer angående hur män och kvinnor ska bete sig. Detta kan exempelvis ta sig

uttryck i hur människor ska klä sig, hur de ska gå, hur de ska prata eller vad de

ska prata om. Dessa normer är fullständigt naturliga för många människor. Det
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som sker när dessa genusnormer bryts är att individer som inte följer normerna

exempelvis känner skam (Connell 2009).

Att mäns maktutövande gentemot kvinnor och barn anses vara legitimerat kan

ses som grundat ur genusnormerna. Genusordningen ger män mer makt och kan

därför tyckas vara skapat för att män ska ges möjlighet att forma kvinnans hand-

lande. Detta är normen i många länder. Denna slags makt kan kopplas till våldsutövningar.

Kvinnor utsätts för betydligt mer fysiskt våld, sexuellt våld och psykiskt våld än

män. Makten och våldet styrs inte bara av enskilda män utan utövas även av staten

(Connell 2009).

4.5 Maskulinitet

Maskulinitet utgår från att det finns ett biologiskt och ett socialt kön. Maskulinitet

är en syn på kön och det är genom skapandet av genus som maskulinitet formas.

Maskulinitet skapas såldes genom sociala processer (Connell 1999). Maskulinitet

ger inte utrymme för män att vara sårbara och osäkra (Mohaupt 2010). Män har so-

cialiserats in i att vara starka och modiga individer vilket ofta medför att de måste

dämpa sårbara känslor såsom rädsla, sorg och skam. Hos de flesta vuxna män är

dessa känslor gömda, förklädda eller dolda. Istället för att låta dessa känslor ta

sig uttryck och låta andra se dem kan männen istället bli uttryckslösa och arga

(Scheff 2003b). Maskulinitet gör även våld till något legitimt. Detta försvårar det

för männen att ta sig ur ett våldsamt beteende (Mohaupt 2010).

Hegemonisk maskulinitet är en typ av maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet

anses vara det absoluta idealet. Idealet är svårdefinierat då det är i en ständig
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förändring men ett kortfattat exempel på det hegemoniska idealet är en heterosex-

uell vit man, vältränad, som spelar fotboll och inte pratar om sina känslor. Det

finns flertalet underordnade maskuliniteter som beskriver de människor som inte

uppfyller idealet. Ett exempel är att vara homosexuell. Det finns många män som

drar nytta av det hegemoniska idealet. Anledningen till detta är att idealet innebär

att männen legitimerar sig som överordnade kvinnor, de som inte anses vara mas-

kulina. Kvinnor är underordnade män. Män tjänar på att kvinnor och andra män är

underordnade dem och väljer därav att investera i hegemonin. Den hegemoniska

maskuliniteten finns och skapas på alla samhällsnivåer (Connell 1999).

4.6 Skam

Det finns ingen annan känsla som är så komplex som skam (Scheff 2003b). Skam

är en känsla som framkommer av andra människors förmodade eller verkliga ne-

gativa reaktioner på en individ när denne bryter mot normerna. Skam grundar sig i

att individen uppfattar att andra människor ser en negativt eller att individen själv,

genom andras ögon, ser sig själv och sitt beteende som negativt. Det finns en oro

hos personen att det denne gjort skadar relationen till andra och skam skapas då i

sin tur på grund av detta (Scheff 2003a).

Skam är i sig självt en ofarlig och nödvändig känsla. Skam är viktigt för människans

samvete och moral. Det blir ett problem endast när man försöker dölja känslan

(Scheff 2003b). Skam är även något tabubelagt som individer avstår att tala om.

Vissa människor anser därav att det är bättre att låtsas som att inget handlande som

lett till skam har inträffat (Scheff 2003a). Tabu definieras: “[det] som man inte får

befatta sig med eller omnämna av religiösa eller sociala skäl” (Nationalencyklope-

32



din 2017). Eftersom att skam är tabubelagt är det svårt att prata om skam (Scheff

2003a). Det är dessutom svårare för män att tala om skam för att de formas in i att

vara starka, modiga och kompetenta individer som inte talar om känslor. Att män

inte talar om känslor leder till att de isoleras från andra. Det blir en ond spiral, ju

mindre män avstår från att tala om sina känslor desto mer isolerade blir de (Scheff

2003b).

Skam kan även leda till att män känner sig underlägsna eller otillräckliga. Om män

inte pratar om sina skamkänslor kan detta få olika konsekvenser. Dessa konse-

kvenser kan te sig i form av aggression och kan ibland utvecklas till våldsutövning

(Scheff 2003b; Mohaupt 2010).

4.7 Makt

Makt är det som en eller flera människor utövar för att få en annan människa

att göra någonting som de annars inte hade gjort. För att detta maktutövande ska

definieras som makt måste det också resultera i en viss effekt. Syftet måste vara att

skapa förändring. Makt kan te sig på olika sätt, bland annat genom härskartekniker,

våldsanvändning och lagstiftning. Språket kan användas för att utöva makt. Det

man säger kan framställas på olika sätt och därigenom tolkas på olika sätt. Språket

kan vara en dold makt, exempelvis att man säger en sak men menar en annan. Det

kan också vara att man kontrollerar sitt språk för att uppnå någonting större (Eng-

elstad 2006).

Det förekommer makt inom organisationer. Olika människor innehar olika makt-

positioner. Maktfördelningen kan baseras på “makt uppifrån” och “makt underi-
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från”. Makt uppifrån är de människor som tillägnas makt genom exempelvis sitt

arbete. Denna makt kan också beskrivas som att människor besitter kunskap som

andra inte har. Makt underifrån beskrivs som maktlöshet och/eller vanmakt. När

människor befinner sig i en sådan situation har de olika möjligheter. En möjlighet

är att öka sin kunskap inom området där maktlösheten utspelar sig. En annan

möjlighet är att acceptera att de befinner sig i den maktlösa positionen. Acceptans

bidrar dock till att legitimera makten. Individer kan hantera maktlöshet genom att

exempelvis känna skam eller protestera (Engelstad 2006).

4.8 Sammanfattning av teoretisk referensram

Vardera begrepp, empati, compassion fatigue, allians, kön och genus, maskuli-

nitet, skam och makt upptäcktes i både empiri och tidigare forskning under studi-

ens gång. Dessa teman har sedan format den teoretiska referensramen. Begreppen

bidrar med en förståelse för behandlares möten med män som utövar våld i nära

relationer. På vilket sätt dessa teman är möjligheter eller hinder och vilka strate-

gier och lärdomar behandlare använder sig av presenteras i nästa kapitel. Empirin

analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen för att ge en förståelse för

vad det är behandlare har att förhålla sig till. Teoretiska referensramen kommer

användas tillsammans med tidigare forskning som analysverktyg för att förstå den

insamlade empirin.
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4.9 Kritisk reflektion

Vi har som tidigare nämnts inspirerats av grounded theory (Creswell 2013) och

genererat en teoretisk referensram. Studiens teoretiska referensram utgår inte en-

bart från empirin utan även utifrån tidigare forskning. Sju teman har upptäckts och

med hjälp av dem kunde syftet samt frågeställningarna i studien besvaras. Den te-

oretiska referensramens innehåll, som presenterats, har definierats med hjälp av

litteratur som vi anser är viktiga för att kunna ge en bra och tydlig förståelse av

de olika teman. Vi är samtidigt medvetna om att dessa begrepp kan definieras på

olika sätt och det studien presenterar är därav inte en sanning utan vår tolkning. Vi

har gjort ett val att förhålla oss till dessa definitioner för att de ger en god förståelse

för vad vart och ett av begreppen betyder.

Vi har valt att särskilja kön och genus samt maskulinitet under två olika rubriker

då de kommer användas var för sig i analysen av empirin. I denna studie belyser

kön och genus respektive maskulinitet två olika saker i det behandlande mötet

med våldsutövande män. Begreppens vardera betydelse i mötet vill vi ska bli så

tydliga som möjligt. Det är därför denna uppdelning redan görs i teoretiska refe-

rensramen.
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5 Empiri och analys

Huvudsyftet med studien är att beskriva och analysera behandlares upplevelser av

mötet med män som utövar våld i nära relationer. Ett delsyfte är att resonera om

centrala erfarenheter från dessa möten och hur dessa kan utveckla behandlingsar-

betet. I detta kapitel presenteras studiens empiri och analys utifrån studiens syfte.

Empiri och analys görs med hjälp av tidigare forskning och teoretiska referensra-

men samt presenteras under sju rubriker. Vardera rubrik utgår från ett av studiens

teman med mål att beskriva hur dessa teman är viktiga för det behandlande arbetet

med män som utövar våld i nära relationer.

5.1 Att känna empati för våldsutövande män

Enligt tidigare forskning är empati en viktig känsla som behövs för att erhålla en

lyckad behandling. Anledningen till detta är att relationen förbättras om behand-

lare visar empati (Lea et al. 1999). Vi fann att en av behandlarna beskriver att en

avsaknad av empati kan leda till att våldsutövande män slutar gå i behandling.

Behandlaren förklarar vidare att man måste sätta sig in i männens situation, ex-

empelvis i männens egna trauman samt de trauman de orsakat någon annan för att

kunna visa empati. En annan behandlare beskriver svårigheterna med att visa em-

pati då det kan vara svårt att leva sig in i hur det är för någon annan. Behandlaren

fortsätter beskriva att för att verkligen förstå en annan människas situation måste

man öva på det.

Utifrån den teoretiska referensramen empati av Bohlin och Eklund (2013) samt

Andréasson (2013) kan vi förstå att empati är viktigt för behandlingsarbetet. Be-
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handlarna i denna studie beskriver också att empati är viktigt för behandlingsar-

betet. En behandlare beskriver att utan empati kommer inte behandlingsarbetet bli

lyckat. Det behandlarna beskriver kan vi förstå utifrån teoretiska referensramen,

Bohlin och Eklunds (2013) beskrivning, att empati är nödvändigt för en lyckad

behandling. Behandlarna beskriver empati som en viktig strategi för att bygga en

relation med männen, en behandlare beskriver det på följande sätt:

Jag tror väldigt mycket på att om jag visar empati till dem, liksom visar på att jag

levt mig in i hur det var för dem, då kan de känna att man delar den där situationen

lite grann och just det där att dela någon erfarenhet eller dela en bild, det tror jag

också är väldigt bra behandlingsmässigt.

Som det framgår i citatet förklarar en behandlare hur han lever sig in i männens

situation och upplever känslorna hos de våldsutövande männen han möter och

förstår samt agerar utifrån dem. Det behandlaren förklarar kan förstås utifrån den

teoretiska referensramen, Andréassons (2013) definition av empati, att en person

mentalt måste kunna sätta sig in i en annan människas situation och ha förmågan

att reagera känslomässigt på situationen. Citatet kan även relateras till teoretiska

referensramen Bohlin och Eklund (2013) som beskriver att om behandlaren lyckas

visa empati kan detta vara väldigt bra för behandlingsarbetet. Bohlin och Eklund

(2013) beskriver också att behandlare behöver sätta sig in i klienters känslor för

att kunna visa respekt och förståelse för klienterna.

En behandlare beskriver att det kan vara svårt att skapa en relation med männen på

grund av de allvarliga brotten männen begått men att det trots det är väldigt viktigt

att visa empati för ett lyckat behandlingsarbete. Vi kan förhålla det behandlaren

säger till tidigare forskning utförd av Lea et al. (1999) som säger att det kan va-
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ra svårt för behandlare att skapa en relation med sexualbrottslingar på grund av

att behandlare har en inre instinkt i form av avsky gentemot brotten männen har

begått. En strategi för att kunna skapa en relation är att försöka visa empati och

förstå männen men samtidigt inte framkalla personliga känslor (ibid).

5.2 Compassion fatigue drabbar behandlare

Fyra behandlare beskriver hur de påverkas av mötena med våldsutövande män och

att de tänker på hur de påverkas. Deras beskrivningar av hur de påverkas kan vi

se i relation till teoretiska referensramen compassion fatigue. Compassion fatigue

definieras som när en behandlare påverkas av klientens känslor och berättelser.

Behandlare påverkas i olika utsträckning men det är naturligt att som behandlare

bli påverkad av klienternas traumatiska berättelser (Figley 1995). En behandlare

beskriver detta på följande sätt:

Det är ju satsning fullt ut. Tänker ‘nu ska man fan förändra det här fullt ut, det här

är ju galet’. Så går man in med allt och så jävla naivt går man in bara pang och då

får man smällen. Då får man ju på något sätt den där, alla dessa berättelser. [...] Det

gjorde att, det bara vällde över mig det här våldet så att säga. [...] Jag satsade väldigt

starkt och väldigt kraftfullt i alla samtal. Det gjorde att jag tog slut.

Behandlaren beskriver i citatet hur svårt det är att vara behandlare på grund av

männens berättelser. Han gick in med inställningen att hjälpa alla men har insett

att det inte är möjligt. Han berättar att det är viktigt att inte ha orealistiska mål

med arbetet. Behandlaren menar att man inte kan tro att man kommer förändra

alla män utan han har hittat ett “gott-nog-resultat”. Att hitta ett resultat som är

gott nog innebär att han ska göra det arbete han är där för att göra och vara nöjd
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med det. Han beskriver vidare vilka symptom som kan visa sig när man går in för

hårt med inställningen att hjälpa alla:

Det som dyker upp då när man jobbar med våldet är det här sekundära traumatise-

ringen som många har drabbats av genom åren, som jag faktiskt först på senare år

börjat förstå. I mitt fall var det att jag fick jättesvårt att sova, jag tappade sexlusten,

jag fick ont i ryggen och det enda som jag ville prata om det var våld. Både hemma

och borta så att säga och det här är ju naturligtvis en katastrof.

Vi förstår utifrån teoretiska referensramen, Figleys (1995) definition av compas-

sion fatigue, att det är det eller än allvarligare, sekundär traumatisk stressyndrom,

som behandlaren syftar på i citaten. Symptomen som behandlaren beskriver i cita-

tet kan vi förstå utifrån compassion fatigue som det är definierat av Munroe et al.

(1995). De beskriver att symptom kan vara att man börjar bry sig väldigt mycket

om klienterna eller att man som behandlare tänker på männens berättelser ovan-

ligt mycket. Ett annat exempel är att man drömmer om våldet. Compassion fatigue

kan yttra sig på många olika sätt och vara av en vagare karaktär och kan därför

vara svårt att uppfatta som något problematiskt. Det finns olika förebyggande sätt

att inte påverkas starkt av klienternas berättelser. Förebyggande åtgärder är till

exempel att gå på handledning, prata med sina kollegor, tala om gränser i behand-

lingen, samt att aktivt tänka på hur man påverkas (ibid). Vi kan se hur en annan

behandlare beskriver hur han förebygger compassion fatigue:

Men det är bra att man hela tiden ändå funderar och tänker alltså vad väcker det här

hos mig, varför är det så och så, att det är ju väldigt viktigt att ha liksom handledning

och... att det man lär klienterna, det här att prata om tankar och känslor, att man

fortsätter att göra det själv också. Att det inte blir att man försöker hålla allt inom

sig själv. För det tror jag är bra, att vara mer liksom öppen med vad som händer.

Och så liksom kunna tänka att det här väcker någonting i mig, jag vet inte riktigt
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vad det är men att kunna ha någon och bolla, bolla med och att inte se det som ett

nederlag som behandlare utan jag tycker snarare att det är en stor fördel man har

som behandlare, att man har god tillgång till sitt eget emotionella liv liksom. Har

man inte det då tror jag, då ska man inte jobba med det. Då blir det inte bra, tror

inte jag.

Behandlaren visar en förståelse för hur han påverkas av männens känslor och

berättelser. Han beskriver också hur viktigt det är med denna förståelse. Vi fann

också att flera behandlare går på handledning. En behandlare beskriver även vikten

av att ha en kollega att kunna ta upp eventuella känslor eller tankar med. Vi kan

förstå detta utifrån teoretiska referensramen då det behandlarna i denna studie

beskriver kan ses i likhet med Munroe et al. (1995), dessa strategier har betydelse

för att undvika att påverkas av compassion fatigue. Vi kan även se att Munroe et al.

(1995) beskrivning av det preventiva arbetet stämmer överens med hur behandlare

beskriver hur de arbetar preventivt på deras arbetsplatser.

Fyra av behandlarna beskriver vikten av att vara personlig men inte privat med

våldsutövande män. En behandlare säger att hans strategi i möten ofta är att fråga

sig själv “när börjar jag bli för privat? När börjar jag känna för mycket? När går jag

in i den här personens värld och påverkas?”. Vi ser hur denna strategi är ett sätt

att arbeta preventivt mot compassion fatigue som den teoretiska referensramen,

mer specifikt Munroe et al. (1995), också beskriver. Man behöver ifrågasätta hur

man påverkas (ibid). Samma behandlare förklarar att det inte är konstigt att man

påverkas av männens berättelser:

Det är ju inte konstigt. Vi jobbar med män som har utövat jätteallvarligt våld och

det är klart att det här gör ju någonting med mig också. Det tror jag att man måste ha

förståelse för och har man det och är medveten om det, då kan man också anpassa

40



sig och förhålla sig till det.

Att man måste ha förståelse att man påverkas kan vi se i likhet med Karakurt et

al. (2013) tidigare forskning som säger att behandlare måste vara känslomässigt

förberedda och kapabla för att utföra det svåra behandlande arbetet med våldsutövande

män. Det framkommer även från två behandlare att om man som behandlare har

mindre erfarenhet är risken högre att man påverkas. En annan behandlare menar

på att det är tack vare erfarenheten han hela tiden samlar på sig som compassion

fatigue kan undvikas. Tidigare forskning visar även på det behandlarna beskri-

ver, att ju mer erfarenhet och utbildning man har ju mindre risk att man påverkas

(Lea et al. 1999). Den sistnämnda behandlaren avslutar med att säga att han dock

fortfarande alltid måste vara vaksam över om han blir påverkad eller inte.

5.3 Allians är viktigt för ett lyckat behandlingsarbete

Tidigare forskning beskriver att det är viktigt att upprätthålla en allians med klien-

terna för ett lyckat behandlingsarbete. Upprätthålla alliansen kan man göra genom

att ha en positiv attityd gentemot klienterna (Lea et al. 1999). Vad tidigare forsk-

ning visar på kan vi se stämmer överens med vad tre behandlare betonar som

viktigt, att se hela människan och inte bara se brotten männen begått. Även se de

goda och positiva sidorna hos männen. Detta är enligt behandlarna ett arbetssätt

för att kunna ha en positiv attityd gentemot männen.

En behandlare lyfter vikten av att nå fram till männen snabbt och inte få dem att

känna sig kritiserade. “Jag har ju första samtalet på mig som jag ser det” beskriver

en annan behandlare. Vi kan förstå vikten av det behandlarna säger utifrån den
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teoretiska referensramen där Piper och Ogrodniczuks (2010) förklarar att en av

de viktigaste byggstenarna rörande allians är att behandlare måste skapa alliansen

tidigt i behandlingen.

Samtliga behandlare betonar svårigheter i att möta män som utövar våld i nära re-

lationer. En svårighet menar de är att en del män har låg mottaglighet för behand-

ling. En behandlare beskriver att en av hans lärdomar efter att ha träffat många

våldsutövande män är att “allting handlar om motivation hos klienten”. Han be-

skriver också att motivationen är något som kan se olika ut beroende på om dessa

män söker hjälp på frivillig väg eller blir dömda till behandling för något som

de anser att de inte är skyldiga till. Behandlarnas beskrivningar av att motivation

är en viktig del av behandlingsarbetet kan vi koppla till teoretiska referensramen

som visar att motivation har betydelse för alliansen (Hatcher 2010). Är klienten

motiverad och engagerad skapar det en stark allians medan en svag allians skapas

genom att klienten inte är intresserad och saknar motivation (ibid).

När behandlare skapar allianser med våldsutövande män förklarar flera behandla-

re att det inte är en bra strategi att konfrontera och utmana för snabbt, “då blir det

bara en massa försvar” från männens sida. Att konfrontera och utmana för snabbt

ska undvikas och fokus måste ligga på att skapa allians säger en behandlare. En

annan behandlare berättar också att alliansen även kan påverkas negativt om det

uppstår missförstånd i behandlingen. Missförstånden som behandlaren beskriver

kan vi se i likhet med Eubanks-Carters et al. (2010), ur teoretiska referensramen,

att man ska undgå att hamna i exempelvis missförstånd för att detta kan skada

alliansen mellan behandlare och klient så pass mycket att behandlingen kan kom-

ma att behöva avslutas. Det är därför väldigt viktigt att bland annat vara varm,

accepterande och positiv för att skapa en allians (Piper och Ogrodniczuk 2010).
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I gruppbehandlingar kan det finnas större svårigheter med att skapa allians på

grund av att det är flera klienter i fokus. Det är viktigt att klienterna får en känsla av

gemenskap och gemenskap leder till allians i gruppen. Om en allians kan skapas

mellan alla i gruppen kan denna behandlingsmetod vara ett bra sätt att arbeta på

(Piper & Ogrodniczuks 2010). En behandlare beskriver varför det är bra:

Om någon i gruppen konfronterar någon annan i gruppen så kan [...] de [männen]

ta det till sig mer än om vi som behandlare säger någonting. [...] som sagt så har

gruppen en stor påverkan på varandra, om terapeuterna lyckas skapa den miljön,

så att de kan ge varandra feedback och kritik, även att de kan pusha och hjälpa

varandra är det bra.

En stark allians i gruppen kan därför bidra till en lyckad behandling (Piper &

Ogrodniczuks 2010). En behandlare beskriver att oavsett om samtal sker enskilt

eller i grupp så kan det finnas andra hinder som kan försvåra alliansskapandet.

Behandlaren beskriver att ett hinder är att männen kan ha missbruksproblem. Be-

handlaren nämner även andra hinder för alliansskapandet, exempelvis personlig-

hetsstörningar, att männen är i kris, att de känner stor skam eller att det finns en

ojämn maktbalans mellan männen och behandlarna. Jansson (2016) beskriver i sin

forskning likt det behandlaren beskriver att en ojämn maktrelation kan påverka al-

liansen mellan klient och behandlare. Enligt teoretiska referensramen stämmer det

om hur missbrukarproblematik kan försvåra alliansskapandet (Eubanks-Carter et

al. 2010; Piper & Ogrodniczuks 2010).
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5.4 Betydelsen av kön och genus i mötet med våldsutövande

män

Behandlarna är inte eniga kring huruvida könet på behandlare påverkar mötet med

männen. Det visar sig vara en svår fråga för dem att svara på och de ändrar sig

emellanåt. En behandlare som inte tycker att könet påverkar anser att det finns

fördelar och nackdelar med att vara en kvinnlig eller manlig behandlare men att

det ”egentligen inte spelar någon roll”. Några av behandlarna anser att könet på

behandlare kan användas strategiskt. En behandlare säger att kvinnliga behandlare

kan representera kvinnor i stort och det är även något som Päivinen och Holmas

(2012) studie visar, hur kvinnliga behandlare intar rollen som representant för alla

kvinnor. Vi kan se hur behandlarna tycker att en kvinnlig behandlare kan visa

på hur “kvinnor” kan vara, genom att generalisera den kvinnliga terapeuten till

kvinnor i stort:

[...] kvinnan ska stå för nåt slags kvinnligt perspektiv. [...] Kvinnor behöver inte

vara sådär, en kvinna kan vara på massa olika sätt. Hon kan vara ganska manlig, ha

en stark vilja, inte kuvad på något sätt.

Behandlaren i ovanstående citat uttrycker möjligheten att försöka utmana männens

föreställningar kring genus. Föreställningarna kring genus som männen kan ha är

enligt teoretiska referensramen att kön är socialt konstruerat (Connell 2009). So-

cialt konstruerat kön betyder att människor framställer kvinnor och män på ett

visst sätt. Denna rådande norm kring att män är maskulina och kvinnor är fe-

minina känns för de flesta naturligt (ibid). Det en behandlare syftar på kan även

hittas framställt i Päivinen och Holmas (2012) studie där den kvinnliga behand-

laren antas inta en roll som exempelvis svag. Det en behandlare menar på är att
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ett sätt att utmana våldsutövande mäns föreställningar om kvinnor kan vara att

när kvinnliga behandlare är med i behandlingen och det uppstår problem mellan

en våldsutövande man och den kvinnliga behandlaren kan problemet tas itu med

där och då. Det finns likheter mellan behandlarnas utsagor och Mitchells (2013)

tidigare forskning som visar att behandlande program som är effektiva gällande

reduceringen av våld hos män är det genom att bland annat utmana de stereo-

typa könsrollerna, ifrågasätta mäns dominans över kvinnor samt stötta män i att

konstruera nya former av maskulinitet.

Några av behandlarna menar på att det är mer strategiskt att låta våldsutövande

män samtala med en annan man. “Det är en större möjlighet till identifikation”

säger en behandlare. En behandlares lärdomar är att “man är väldigt noga med

att kvinnor ska få träffa kvinnor men sen skiter man fullständigt i vilka män får

träffa”. Han menar på att män mår bra av att prata med män då det kan vara svårt

att prata med kvinnor om exempelvis relationer. Han menar att våldsutövande

mäns samtal med manliga behandlare är viktigt för de enskilda samtalen, i grupp

menar han dock att det är fördelaktigt att ha en kvinnlig och manlig behandla-

re. Behandlarens uppfattning om att våldsutövande män i enskilda samtal bor-

de få prata med manliga behandlare kan vi koppla till vad Baffour Adjei (2016)

uppmärksammade i sin studie. I studien visar män på en kollektiv manlig identitet.

Behandlare i studien beskriver männens samhörighet med en manlig behandlare

som viktig. Våldsutövande män förknippar sig själva med den manliga identiteten

hos behandlaren (ibid). Genusordningen som råder i samhället gör enligt teoretis-

ka referensramen att människor vet hur de ska förhålla sig i olika sammanhang

och i relationer till andra (Connell 2009). Det Connell (2009) menar på kan även

ses i förhållande till vad en behandlare beskriver, att våldsutövande män har en
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förståelse kring att man ska visa respekt och vara på ett visst sätt gentemot kvin-

nor:

Ja, jag tror att det finns det här normativa tänkandet att det, det är också lite macho-

kultur och så att man ska skydda kvinnor och även fast de har gjort det de har

gjort så är de ändå skolade i det här. Att det här gör man inte framför kvinnor [...]

man ska visa respekt. Kanske låter det konstigt med tanke på att de är dömda till

relationsbrott men de är inte så mycket annorlunda från andra.

Behandlaren beskriver i citatet att de våldsutövande männen, trots vad de gjort,

är medvetna om hur man ska bete sig gentemot kvinnor utifrån normerna. Hur

våldsutövande män förhåller sig till en kvinnlig behandlare kan ses i Päivinen och

Holmas (2012) studie där männen förhåller sig på olika sätt gentemot den kvinnli-

ga behandlaren. Ibland ber männen om ursäkt till den kvinnliga behandlaren då de

pratar om kvinnor och hon blir på så sätt en “vakthund” för sexistiskt prat (ibid).

Vi kan se att en behandlare, likt denna tidigare forskning, beskriver att män som

medverkar i gruppsamtal hade en annan jargong, mer grövre prat om sex med

mera, när den kvinnliga behandlaren vid ett tillfälle var bortrest några veckor och

ersattes av en manlig behandlare under tiden. Två andra behandlare uppfattar inte

att det kan bli “grabbigt” i mötet med våldsutövande män. Det råder delade me-

ningar bland behandlarna huruvida en kvinnlig eller manlig behandlare påverkar

gruppsamtalen eller inte. Den jargong som enligt några av behandlarna kan uppstå

kan tolkas utifrån Connells (2009) definition av genus i den teoretiska referensra-

men. De rådande genusnormerna gör att män förväntas uppföra sig och prata på

ett visst sätt (ibid).
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5.5 Behandlares förhållningssätt gentemot våldsutövande mäns

maskulinitet

Maskulinitet skapas socialt utifrån genus enligt studiens teoretiska referensram

(Connell 1999). Enligt Janssons (2016) forskning är vikten att känna sig masku-

lin och ha en tydlig manlig identitet för många av männen en anledning till att

använda våld och därför är det viktigt att behandla maskulinitet. I studien fram-

kommer det att de våldsutövande männens maskulinitet är ett hinder i det behand-

lande arbetet (ibid). Maskulinitet kan enligt några behandlare vara att männen inte

förmår att prata om sin känslor. Enligt Mohaupts (2010) definition av maskulini-

tet i den teoretiska referensramen kan vi förstå det behandlarna menar, maskuli-

nitet ger inte män utrymme att känna sig sårbara och osäkra. En behandlare säger

följande om männen han behandlar:

Man har inte fått höras när man var liten utan man har blivit tystad, man har inte

fått visa att man är ledsen eller besviken på sina föräldrar, eller rädd. Utan man har

genom livet löst saker med våld, med aggressioner, med ilska.

Behandlaren menar i citatet att våldsutövande män genom livet löst saker med våld

på grund av att redan under barndomen inte fått visa känslor. Våld blir för männen

något naturligt och en svårighet i arbetet som vi även kan se i tidigare forskning

(Mitchell 2013). De våldsutövande männen i Mitchells (2013) studie blir hela ti-

den utmanade kring deras djupt rotade könsroller och uppfattningar om vad som

är maskulint. Vad den tidigare forskningen visar kan vi även se att behandlarna

förklarar. Behandlarna behöver strategier för att få männen att kommunicera vil-

ket bland annat görs genom motiverande samtal. En behandlare menar att en del

män blivit slagna som barn eller övergivna och att det har lett till oförmågan att
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kommunicera. En behandlare säger att i och med att dessa män inte lärt sig hur

man pratar om känslor blir det svårt för dem att medverka i behandling där de

förväntas prata om känslor:

Vissa män tror att de har mestadels att förlora på att bli mer känslomässiga, mju-

kare och mindre våldsamma. Både för att de inte har andra verktyg för att hantera

problem och relationer men också för att de är mer attraktiva om de är våldsamma.

Vad behandlaren menar kan ses i förhållande till hur Mohaupt (2010) beskri-

ver maskulinitet i den teoretiska referensramen. Maskulinitet innebär att män

måste dämpa känslor såsom rädsla, sorg och skam (ibid). En behandlare menar

på att maskulinitet, så som begreppet beskrivs av Mohaupt (2010), blir tydligt

hos männen han möter då de har svårt att uttrycka känslor och att dessa känslor

“tenderar att bli ilska”.

Mitchell (2013) visar i sin studie på hur män som deltar i behandling tvingas ta

ansvar för deras våldsamma handlingar och stöttas i att finna nya former av mas-

kulinitet. Att finna ett annat sätt att vara maskulin på kan vi se att en behandlare

beskriver, att männen ”har kunnat släppa på de här machoidealen” när de i rummet

med honom blir känslosamma och gråter. Behandlaren menar vidare ”men sen är

det absolut det här också att de är väldigt macho [...] det går inte komma ifrån

faktiskt” något man måste ha en förståelse kring under behandlingen. En annan

behandlare säger att han har som strategi att visa på att det är okej att prata om

känslor. “Det är ju macho att prata om känslor kan ju jag tycka”. Svårigheter med

att utmana maskulinitetsnormerna och visa känslor kan vi se i likhet med Baffour

Adjeis (2015) tidigare forskning där han tar upp hur män konstruerar våldet gente-

mot sina partners på grund av ångest och rädslan av att andra ska se dem som svaga
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eller uppfattas som kontrollerade av sina fruar.

En behandlare resonerar kring huruvida behandlares sexuella läggning kan påverka

mötet med våldsutövande män. Behandlaren anser att det påverkar på ett sätt att

våldsutövande män inte känner ett lika stort behov av att mäta sin maskulinitet

med behandlaren på grund av att han är homosexuell. Detta tolkar vi utifrån studi-

ens teoretiska referensram, hur Connell (1999) beskriver hegemonisk maskulini-

tet, som är det maskulina idealet. Det finns olika former av maskulinitet som inte

anses vara lika optimala i samhället och ett exempel på detta är homosexualitet.

Män som är homosexuella formas till att vara mindre maskulina och därför är de

underordnade det maskulina idealet, hegemonisk maskulinitet (ibid).

5.6 Skam i behandlingsarbetet

Samtliga behandlare säger att skam är närvarande hos männen de möter. Tre be-

handlare definierar skam som en stark känsla som männen kopplar till sin iden-

titet och behandlarna säger att männen kan ha väldigt svårt att acceptera sina

skamkänslor. En behandlare beskriver skam som den allra “jobbigaste” av känslor

och på grund av detta försöker många undvika skam. En annan behandlare säger

att det finns två delar av skam. Dels den skam som är rimlig, som man bör

skämmas över och dels den skam man “får” av andra människor. Dessa defini-

tioner kan vi se stämmer överens med Scheffs (2003a) förklaring i den teoretiska

referensramen. En behandlare beskriver i likhet med Scheff (2003b), att det är

fullt naturligt att känna skam. Skam är ofarligt och nödvändigt för människor och

det är först när man försöker dölja skam som det blir ett problem (ibid).
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Våldsutövande mäns starka skamkänslor blir ett stort hinder i det behandlande

arbetet, “absolut det svåraste jobb jag någonsin haft” säger en behandlare. En

annan behandlare säger att “såklart är skam kopplat till det som kan vara ett hinder.

[...] Man måste gå in där [i skammen] för att kunna jobba, det är oundvikligt på

nåt vis att inte jobba med skam för det [våldet] är skamfyllt.” Tre av behandlarna

har lärdomar om att skam kan visa sig vara ett större hinder i gruppbehandlingar

i jämförelse med enskilda behandlingar. En behandlare säger att det i grupp kan

vara mer ytliga samtal medan vid enskilda samtal mer djupa:

Många är ju väldigt skeptiska inledningsvis och tycker det känns jobbigt att sitta

och prata om de här sakerna inför andra, för att det är tabu, alltså man vill inte.

Återigen, såhär att ha slagit, det kan ju vara både partner och barn och det pratas ju

inte så högt om det.

Vad behandlaren säger om att det blir ytliga samtal vid gruppbehandling kan vi

relatera till tidigare forskning som beskriver svårigheter rörande gruppbehandling.

Våldet innehar en hög grad av skam och männen känner inte en möjlighet att

prata om sina erfarenheter inför andra (Jansson 2016). Skam definieras i teoretiska

referensramen som något tabubelagt och därför avstår människor från att tala om

skam (Scheff 2003a).

Enligt teoretiska referensramen Scheff (2003b) och Mohaupt (2010) är det svårare

för män att tala om skam på grund av deras maskulinitet. Att inte heller acceptera

skam kan leda till aggressioner och våld (ibid). Tre behandlare diskuterar liknande

saker som Scheff (2003b) och Mohaupt (2010) nämner. Den första behandlaren

säger att de flesta män inte står ut med att ha “fula sidor” och därav “bygger vi

[män] en gräns här och så lägger vi ner en massa energi på att hålla den väggen
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intakt”. När skam väl börjar komma till ytan kan männen känna sig “som en blöt

fläck och det enda sättet att resa sig upp igen och duga, det är genom ilska, hat

och våld”. Den andra behandlaren beskriver att det är svårare för män att prata

om skam på grund av att de inte ska visa sig svaga och sköra. Han påpekar vidare

att det skiljer sig från man till man och därav ska man inte generalisera alla. Den

tredje behandlaren förklarar att män inte ska känna skam på grund av de rådande

normerna och därav låter män bli att hantera känslan. Han fortsätter förklara att när

skamkänslor inte hanteras kan män bli arga vilket i sin tur kan leda till att männen

agerar utåt med exempelvis våld. Vad behandlarna beskriver kan vi således förstå

utifrån Scheff (2003b) och Mohaupt (2010), att mäns maskulinitet leder till att

skamkänslor förtrycks och hur detta i sin tur kan leda till våldsutövning.

Två behandlare beskriver att man i mötet med våldsutövande män ska vara mycket

noga med att inte skambelägga dem. Tidigare forskning visar att män riskerar att

återfalla i våldsutövande om behandlingen stärker skamkänslorna (Jansson 2016).

Behandlarna undviker att stärka männens skam utan istället förklarar tre behand-

lare sina strategier för att nå känslan av skam. Man måste skapa trygghet, aktivt

lyssna och bekräfta dem, inte döma dem samt försöka förstärka olika positiva

egenskaper. De strategier behandlarna beskriver stämmer delvis överens med tidi-

gare forskning, exempelvis att behandlare ska visa uppskattning rörande männens

goda egenskaper (Jansson 2016).

Ett annat hinder rörande skam som visar sig synligt i mötet med våldsutövande

män är att männen kan må extremt dåligt av behandlingen när skam kommer till

ytan. Av denna anledning beskriver en behandlare att när mötet börjar lida mot

sitt slut måste han se till att mannen mår okej. En behandlare beskriver att han

i vissa fall till och med skriver ett avtal med männen om att de inte ska begå
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självmord, “härmed lovar jag att inte ta livet av mig tills jag träffar [behandlarens

namn] nästa gång”. Att våldsutövande män kan må dåligt på grund av att skammen

kommer upp till ytan och att det innebär ett hinder för behandlingen kan ses i

likhet med tidigare forskning där behandlare gör aktiva val för att minska risken

för att männen ska göra något dåligt efter behandlingen (Karakurt et al. 2013).

En behandlare betonar vikten av att se hela människan, att inte bara se det brott

som mannen begått “det är en handling de har begått men de är mer än bara sitt

brott”. Att upprätthålla detta gentemot männen som behandlaren beskriver kan vi

se i likhet med tidigare forskning, att behandlares attityder gentemot klienterna

påverkar behandlingen (Lea et al. 1999). En behandlare säger:

Får jag mannen att känna sig dålig och värdelös tycker jag att det är ännu jobbigare

att släppa iväg honom. [...] Jag måste hitta honom väldigt fort [...] [för annars]

kommer han känna sig värdelös och någon annan får ta smällen, barnen eller frun

eller så.

Det behandlaren beskriver i citatet visar svårigheter att inte få männen att känna

sig värdelösa. Enligt en behandlare vill även våldsutövande män undvika att upp-

fattas som “kvinnomisshandlare”. Anledningen säger en behandlare är på grund

av tabun som finns rörande mäns våld mot kvinnor. Det är tabu att ha slagit sin

partner och/eller barn.

5.7 Den ojämna maktbalansen mellan klient och behandlare

Detta avsnitt utgår från fem informanter, då en informant inte beskriver makt i

intervjun. Tidigare forskning beskriver hur makt kan vara ett hinder i mötet då ex-
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empelvis maktbalansen mellan klient och behandlare är obalanserad. Det är därav

viktigt att ha en balanserad maktrelation som utgångspunkt i behandlingsarbetet

(Jansson 2016).

Som behandlare försöker man hitta en maktbalans som ska vara balanserad så att

inte patienten ska känna sig ”under” behandlaren. Det finns ju ändå det perspektivet,

speciellt i den miljön som jag har jobbat i mestadels, inom kriminalvård. Där kan det

vara ett hinder att skapa en relation om patienten känner sig, och försöker liksom,

man vill inte skapa en god relation för att man känner sig underlägsen eller tycker

att behandlarna eller kriminalvårdarna trycker ner en på något sätt.

Det behandlaren beskriver kan kopplas till begreppet makt som säger att det finns

olika maktpositioner varav personen som tillägnats makt genom exempelvis sitt

arbete innehar “makt uppifrån”. Denna person besitter makt. “Makt underifrån”

enligt teoretiska referensramen innebär att man är maktlös gentemot den som be-

sitter makten (Engelstad 2006). Enligt tidigare forskning kan en ojämn maktrela-

tion medföra skamkänslor hos klienten då det kan påminna honom om exempelvis

kränkningar och våld. Det är därav viktigt att skapa en balanserad maktrelation

(Jansson 2016).

En behandlare inom frivillig vård anser att det är lättare att upprätta en jämnare

maktbalans i och med att männen som behandlas där kommer dit frivilligt. Nack-

delen med frivillig vård enligt behandlaren är att en del män inte får den behand-

ling de är i behov av då de väljer att avstå. En annan behandlare inom frivillig vård

beskriver att den enda makten han har är att han kan skriva intyg om att männen

genomgått behandling, som eventuellt krävs i familjerätten. En behandlare inom

kriminalvården beskriver att fördelarna med kriminalvården är att de har alla män

samlade på ett ställe och att de är dömda. Men behandlaren säger att “det är väldigt
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kontrollerat” och kan vara “svårare att nå dem [männen] här”. Vidare förklarar be-

handlaren att det finns andra fördelar för att “det är ju liksom en mer tvingande

del” inom kriminalvården och “det är väldigt svårt att nå de här männen annars”.

Ett annat hinder utifrån makt säger behandlarna är att män i behandling försöker

beskylla kvinnan, att det är kvinnans fel att våldet sker. Detta kan göra att det blir

svårt att nå männen, när de inte kommit till brottsinsikt. En behandlare säger att det

är vanligt att höra männen säga “hade du träffat henne så hade du fattat”. När detta

sker beskriver en behandlare att han strategiskt inte accepterar detta då det legiti-

merar männens våld och makt. Att en behandlare legitimerar mäns våldsutövande

gentemot en kvinna kan vi se i likhet med teoretiska referensramens definitionen

av makt, att så fort en individ accepterar makten bidrar detta till att legitimera

makten (Engelstad 2006).

Det finns flera olika sätt att utöva makt på i behandlingen enligt flera behandlare.

En behandlare beskriver att han alltid strategiskt försöker mötas så gott det går i

exempelvis “språkliga svårigheter och lägre utbildning som gör att det blir svårt

att kommunicera nyanserat eller jämlikt plan”. Utifrån, teoretiska referensramen,

Engelstads (2006) definition av makt kan vi förstå vad behandlaren menar. Språket

används som en teknik för att utöva makt. Detta kan uttryckas genom att språket

framställs på olika sätt (ibid). Två behandlare beskriver kunskap som makt, en på

följande sätt:

Jag har blivit lite så där som Yoda, jag är en gammal vis person som är asduktig

inom ett visst område som de inte kan ett enda skit. Så kan jag fråga dem om deras

jobb och då kan jag säga att det verkar svårt och att de, att de kan saker som också

är väldigt bra som inte jag kan.
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Makt rörande kunskap kan vi koppla till teoretiska referensramen Engelstad (2006)

som beskriver hur maktfördelningen mellan människor baseras bland annat på hur

mycket kunskap man har. Det är enligt Janssons (2016) tidigare forskning därför

viktigt att tänka på maktrelationen då en bra maktbalans gynnar behandlingen och

i sin tur motverkar männens våldsutövande.

5.8 Sammanfattning av empiri och analys

Det har i studiens empiri- och analyskapitel redogjorts för vad behandlarna anser

är möjligheter och hinder i deras arbete i mötet med män som utövar våld i nära

relationer. Möjligheter och hinder som belyses i studien är empati, compassion

fatigue, allians, kön och genus, maskulinitet, skam och makt. I detta kapitel har

det även redogjorts för behandlarnas olika strategier som de använder sig av i

mötet med dessa män. Studiens slutsatser utifrån empiri och analys presenteras

härnäst som efterföljs av en diskussion och förslag på vidare forskning.

55



6 Slutsatser och diskussion

Studien hade som huvudsyfte att beskriva och analysera behandlares upplevelser

av mötet med män som utövar våld i nära relationer. Delsyftet var att resonera om

centrala erfarenheter från dessa möten och hur dessa kan utveckla behandlingsar-

betet. Vi har med anledning av studiens syfte utfört intervjuer med personer som

arbetar behandlande med män som utövar våld i nära relationer. De som deltagit

arbetar på anstalter samt inom frivård och frivillig vård. Utifrån tidigare forskning

samt studiens teoretiska referensram kunde vi förstå den insamlade empirin och

därefter fick vi fram resultatet. Här följer våra slutsatser som utgår från studiens

analys av empirin. Slutsatserna är ett sätt att tolka analysen av empirin på. Efter

slutsatserna kommer diskussionsavsnittet och därefter förslag på vidare forskning.

6.1 Studiens viktigaste slutsatser

• Möjligheter som behandlare upplever i möten med våldsutövande män är:

empati, allians, kön och genus.

• Hinder som behandlare upplever i möten med våldsutövande män är: com-

passion fatigue, kön och genus, maskulinitet, skam och makt.

• Behandlare använder sig av flertalet strategier för att hantera möjligheter

och hinder i möten med våldsutövande män:

– Behandlare visar empati gentemot de våldsutövande männen genom

att leva sig in i männens situation.
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– Behandlare använder sig av handledning för att undvika att drabbas av

compassion fatigue. För att undvika compassion fatigue nöjer de sig

även med att göra ett ”gott-nog-resultat”. Vidare är det viktigt att de är

personliga men inte för privata med männen.

– Behandlare uppvisar en positiv attityd gentemot de våldsutövande männen

för att skapa en allians. Behandlare fokuserar på att skapa denna al-

lians tidigt i behandlingen samt försöker se hela människan och inte

bara brotten de begått för att på så sätt förstärka alliansen.

– När det gäller kön och genus är en strategi att man använder sig av en

manlig och en kvinnlig behandlare i gruppsamtal.

– För att komma runt den maskulinitet som råder hos de våldsutövande

männen försöker behandlare utmana dessa maskulinitetsideal. De försöker

få männen att öppna upp sig och prata vilket inte är förknippat med

maskulinitet.

– Behandlare försöker att inte skambelägga männen. Detta genom att

skapa trygghet, lyssna, bekräfta, inte döma och förstärka positiva egen-

skaper männen besitter.

– Maktutövning undviker behandlare genom att mötas på ett jämlikt

plan. Behandlare undviker även strategiskt att legitimera männens våldsutövande

då denna våldsutövning är en makt män utövar gentemot kvinnor.

• Lärdomar utifrån denna studie är det omfång av påverkansfaktorer behand-

lare har att förhålla sig till i det behandlande mötet med våldsutövande män.

Tidigare forskning belyser alla påverkansfaktorer som denna studie visar på.
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Däremot finns det ingen studie som tar upp samtliga påverkansfaktorer utan

belyser endast enstaka. Denna studie visar på hur mycket som påverkar det

behandlande mötet.

6.2 Diskussion

Studien visar på komplexiteten i det behandlande mötet mellan behandlare och

våldsutövande män. Vi tror att behandlare måste ha en insikt i hur mycket som

påverkar resultatet av behandlingen. Målet är alltid att få männen att upphöra

med våldet men vad måste man ha kunskaper om för att det ska bli möjligt? Jo,

enligt oss visar denna studie på mängden påverkansfaktorer behandlare måste ha

i åtanke. För att utveckla behandlingsarbetet krävs kunskaper kring hur man som

behandlare ska förhålla sig till dessa faktorer. Att behandling ger effekt är dock

något som vi anser är oklart. Ofrivilliga miljöer såsom kriminalvård kan göra

det svårare för behandlingen att ge effekt. Vi vill med denna studie visa på hur

mycket man som behandlare måste ha kunskap om. Det som gör arbetet än mer

komplext är att trots de teman vi upptäckt, som påverkar behandlingen, så behöver

behandlingen implementeras utifrån att människor är olika individer.

Män som sökt behandling frivilligt och män som blivit dömda till vård ger behand-

larna olika förutsättningar. På en anstalt är behandlingsprogrammen en integrerad

del i fängelsevistelsen vilket skulle kunna göra det enklare att få männen att delta.

På frivillig väg ligger problemet i att männen kan avsluta behandlingen när de

vill. Fördelarna med frivillig behandling är att männen kan vara mer motiverade

till behandling då det är deras beslut. Vid ofrivillig behandling verkar det kunna

vara svårt att motivera männen. Allt detta tror vi gör det än viktigare för behand-
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larna att vara medvetna om empati, compassion fatigue, allians, kön och genus,

maskulinitet, skam och makt för att få männen att genomföra behandlingen.

Det finns en gemensam förståelse hos samtliga behandlare kring vad som krävs av

dem för ett lyckat behandlingsarbete. En strategi för ett lyckat behandlingsarbete

för behandlarna är att vara nöjd med ett ”gott-nog-resultat”. Ett ”gott-nog-resultat”

är att behandlarna är medvetna om att de inte förmår att få samtliga våldsutövande

män att sluta utöva våld. De kan endast göra ett bra arbete utifrån deras förmågor

och förutsättningar. Behandlarna beskriver att de inte kan hjälpa alla, de kan inte få

samtliga våldsutövande män att upphöra med våldet. Detta accepterar behandlarna

och det innebär att de inte kan skydda alla kvinnor som blir utsatta. En lärdom de

behöver bära med sig i mötet med de våldsutövande männen.

Det behandlande arbetet är komplext men trots det komplexa arbetet och trots

svårigheten att männen slutar utöva våld efter behandling måste man, enligt oss,

fortsätta behandla dem. Anledningen till detta är att behandling kan ge effekt på

sätt som forskning ännu inte kunnat mäta på ett bra sätt. Det vi menar då är att

behandling kan leda till att våldet minskar eller att våldet inte är lika grovt el-

ler att männen inte utövar våld mot sina barn utan ”endast” mot sin partner. Det

kan innebära att målet med behandlingen inte uppfylls men att mäns alla beteen-

deförändringar kan resultera i positiva effekter. Enligt vår mening är det därför

viktigt att behandla män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer för att det

ska vara i samhällets intresse att få ett samhälle fritt från våld.

Vi vill avsluta med att skriva att tidigare forskning och denna studies resultat visat

på liknande teman av möjligheter, hinder och strategier och därav borde det enligt

oss finnas ett samband mellan dessa och det skulle därför kunna leda till en viss
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generaliserbarhet. I och med detta samband bör denna studie då också uppvisa

relevans för socialt arbete likt tidigare forskning. Med denna studie hoppas vi

kunna visa på att det är många faktorer som är viktiga i det behandlande arbetet

med män som utövar våld i nära relationer. I tidigare forskning har vi inte hittat

denna studies teman i en och samma studie utan denna studies teman har belysts i

olika tidigare forskningsstudier. Vi hoppas därför att med denna studie sprida nytt

ljus över hur behandlare och behandlingsarbetet med män som utövar våld i nära

relationer totalt sett påverkas av många faktorer. Det är vår förhoppning att denna

studie kan bidra med kunskap för att utveckla behandlingsarbetet.

6.3 Förslag på vidare forskning

Vi anser att det vore intressant med vidare forskning på hur mäns våld mot kvinnor

ser ut efter avslutad behandling. Behandlarna i denna studie har uppmärksammat

att behandlingen inte kan få alla män att sluta utöva våld. Vi tror att vidare forsk-

ning bör göras för att visa på vilken effekt behandlingen egentligen har. Något

vi tror skulle kräva att våldsutsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter skulle

bli den säkraste källan för huruvida det skett en förändring i våldsutövning un-

der/efter behandlingstillfällena.
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NCK-rapport 2014:1. Uppsala: Danagård LITHO
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Bilaga 1

Intervjuguide

Behandlares perspektiv på mötet med våldsutövande män

De våldsutövande männen kommer härmed att endast kallas männen/män under

intervjun.

Allmänt

Hur länge har du arbetat med ditt yrke?

Arbetar du i grupp eller själv?

Hur många möten brukar det behövas?

Hur har könet på behandlaren betydelse för mötet?

Vad behövs för att göra ett bra jobb?

Förberedelser

Hur förbereder du dig inför mötet med männen?

Under mötet

Hur är det för dig att behandla dessa män? Vad är dina erfarenheter i mötet med

männen?
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Hur skapar du en relation till männen?

• Kan det vara svårt att nå fram till männen?

Hur är det att arbeta med denna grupp män som sällan, enligt tidigare forskning,

slutar utöva våld?

Vad för olika situationer kan uppstå i mötet med männen?

• Har du till exempel känt dig hotad?
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Bilaga 2

Samtyckesblankett

I samband med kommande intervju behövs ett samtycke om att du är villig att

delta i denna studie. Huvudsyftet med studien är att beskriva och analysera be-

handlares upplevelser av mötet med män som utövat våld i nära relationer. Ett

delsyfte är att resonera om centrala erfarenheter från dessa möten och hur dessa

kan utveckla behandlingsarbetet. Studien utförs av Rebecca Åkerlund och Mi-

chaela Danielsson genom Södertörns Högskola på C-uppsatsnivå. Deltagandet är

frivilligt och när som helst kan du avbryta din medverkan utan att behöva upp-

ge något skäl. Godkänns detta och informationen som har framkommit genom

bilagan Informationsbladet?

JA NEJ

Ort och Datum

Informant

Studenter
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Bilaga 3

Informationsbrev

Hej!

Vi heter Rebecca Åkerlund och Michaela Danielsson och vi studerar den 5:e

terminen på socionomprogrammet i Stockholm på Södertörns Högskola. Vår C-

uppsatskurs har påbörjats och vi skulle väldigt gärna vilja intervjua dig som be-

handlar män som utövat våld mot kvinnor i nära relationer. Huvudsyftet med stu-

dien är att beskriva och analysera behandlares upplevelser av mötet med män som

utövat våld i nära relationer. Ett delsyfte är att resonera om centrala erfarenheter

från dessa möten och hur dessa kan utveckla behandlingsarbetet.

Intervjun kommer att ta max 60 minuter. Deltagandet i intervjun är frivilligt. Med-

verkan kan avbrytas när som helst. Intervjun kommer spelas in för att därefter tran-

skriberas. Alla uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas

så att informanten får en anonym identitet. Uppgifterna kommer att bevaras på

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. När C-uppsatsen är godkänd

kommer det transkriberade materialet förstöras. Informationen som lämnas under

intervjun kommer endast att användas i denna C-uppsats men C-uppsatsen kan

komma att bli offentlig.
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Rebecca Åkerlund Michaela Danielsson

rebecca01.akerlund@student.sh.se michaela01.danielsson@student.sh.se

Handledare:

Inger Linblad inger.lindblad@sh.se

69


	Inledning
	Problembakgrund
	Syfte och frågeställningar
	Studiens design och dess avgränsningar
	Disposition

	Metod
	Tillvägagångssätt
	Steg ett: tidigare forskning
	Steg två: urval samt presentation av informanterna
	Steg tre: intervjuguiden
	Steg fyra: intervjuerna
	Steg fem: transkribering
	Steg sex: analysen av det transkriberade materialet

	Teoretiska referensramen och tidigare forskning
	Transparens, trovärdighet och generaliserbarhet 
	Forskningsetik

	Tidigare forskning
	Behandlares påverkan på mötet med våldsutövande män
	Faktorer hos män som påverkar deras våldsutövande
	Betydelsen av behandlarens kön
	Möjligheter och hinder i enskilda samtal och gruppsamtal
	Sammanfattning av tidigare forskning
	Kritisk reflektion

	Teoretisk referensram
	Empati
	Compassion fatigue
	Allians
	Kön och genus
	Maskulinitet
	Skam
	Makt
	Sammanfattning av teoretisk referensram
	Kritisk reflektion

	Empiri och analys
	Att känna empati för våldsutövande män
	Compassion fatigue drabbar behandlare
	Allians är viktigt för ett lyckat behandlingsarbete
	Betydelsen av kön och genus i mötet med våldsutövande män
	Behandlares förhållningssätt gentemot våldsutövande mäns maskulinitet
	Skam i behandlingsarbetet
	Den ojämna maktbalansen mellan klient och behandlare
	Sammanfattning av empiri och analys

	Slutsatser och diskussion
	Studiens viktigaste slutsatser
	Diskussion
	Förslag på vidare forskning

	Litteraturförteckning
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3

