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Sammanfattning 
Inom ramen för IVIN- projektet avsåg föreliggande studie att explorativt undersöka vilka 
variabler som kan moderera behandlingsutfallet i en internetadministrerad KBT-behandling 
för personer som upplever svårigheter att reglera ilska, aggressioner eller utagerande 
beteenden i nära relationer. Sextiofem personer inkluderades och randomiserades till de två 
betingelserna behandlingsgrupp (n=32) och kontrollgrupp (n=33). Aktuell studie baserades 
på resultaten för de deltagare som fyllt i för- och eftermätning (n = 59). Huvudutfallsmåtten 
beräknades utifrån individuella värden vid eftermätningen kontrollerat för förmätningen på 
Multidimensional Measure of Emotional Abuse och Aggression Questionnaire - Revised 
Swedish Version. För att undersöka valda variablers modererande effekt på respektive 
utfallsmått användes multipel regression. Resultaten visade att individer med initialt hög 
frekvens av emotionellt- och fysiskt våld, låg ilskeruminering och hög acceptans av sin 
partners negativa beteenden drog mest nytta av behandlingen. Resultaten visade även en 
tendens till att högre motivation, lägre ångest och högre ålder modererade ett bättre 
behandlingsutfall. Dessa tendenser bör dock utforskas vidare för att bringa ytterligare 
klarhet till dessa moderatorers påverkan på behandlingsutfallet. 
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IVIN- en moderationsstudie 
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som innebär stora kostsamma 
konsekvenser på såväl individnivå som samhällsnivå (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2011). I dagsläget råder konsensus kring att mer forskning krävs för 
att optimera rådande behandlingsformer och i Socialstyrelsens (u.å.) föreskrifter 
och allmänna råd om våld i nära relationer föreslås ett krav på att våldsutövare 
ska erbjudas stöd och hjälp att förändra sitt beteende med syfte att upphöra med 
utövande av våld. Som en del av Socialstyrelsens nationella satsning för att 
minska våld i nära relationer har IVIN-projektet planerat, genomfört och 
utvärderat en internetadministrerad behandling baserad på kognitiv 
beteendeterapi (KBT) för personer som upplever svårigheter med att reglera 
ilska, aggressioner eller utagerande beteenden i en eller i flera nära relationer. 
Enligt projektgruppens kännedom har en behandling av detta slag, för denna 
patientgrupp, aldrig tidigare genomförts. Inom ramen för IVIN-projekt 
genomfördes en behandlingsstudie av Engstrand och Jeppsson (2014) och en 
mediationsstudie av Bäcke och Pollak (2014). Föreliggande uppsats är en 
moderationsstudie som syftar till att undersöka för vilka deltagare och under 
vilka omständigheter en behandling av detta slag är lämplig. Då tidigare studier 
endast funnit små behandlingseffekter är det särskilt angeläget att undersöka vad 
som modererar utfall för denna patientgrupp. Tidigare fynd tyder på att olika 
personer responderar olika på den behandling de fått trots att skillnaden mellan 
de olika behandlingarnas effekt är små (Babcock, Green & Robie, 2004; 
Eckhardt, Murphy, Black och Suhr, 2006; Lawson, 2010; Socialstyrelsen, 2010).  

Tidigare forskning 
Våld i nära relationer 

Definition 
Våld i nära relationer inträffar oftast i hemmet och inbegriper all typ av våld  
som kan förekomma mellan familjemedlemmar eller mellan vuxna som är, eller 
har varit, intima partners i såväl heterosexuella som samkönade relationer. 
Således kan både kvinnor och män vara förövare respektive offer (Howard, 
Trevillion & Agnew-Davies, 2010; World Health Organization [WHO], 2002). 
Våld i nära relationer är oftast ett mönster av allt från subtila handlingar till 
grova brott. Våld är vanligtvis förknippat med fysiska handlingar, såsom slag 
eller sparkar, vilket kan anses som en något snäv definition av våld (Howard et 
al., 2010; Isdal, 2001; WHO, 2002). Isdal (2001) betonade begränsningarna i 
sådana definitioner och ansåg att våld bör definieras mycket bredare än så. Vi 
har valt att utgå från Isdals definition som inkluderar både fysiskt, psykiskt, 
sexuellt, ekonomiskt, materiellt och latent våld. Isdal (2001) och WHO (2002) 
gav exempel på vad dessa olika former av våld kan handla om och menade att 
fysiskt våld innefattar allt ifrån knuffar, örfilar och slag till stryptag och sparkar. 
Psykiskt våld innebär exempelvis att kränka, förödmjuka, verbalt trycka ned, 
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direkt eller indirekt hota sin partner eller få skrämmande utbrott. Sexuellt våld är 
att tvinga sin partner till sexuella handlingar som inte känns okej för partnern 
och ekonomiskt våld innebär att begränsa partnerns användning av sina pengar, 
eller att manipulera och lura sin partner i ekonomiska frågor. Materiellt våld 
handlar om att förstöra egna eller andras ägodelar, smälla hårt i dörrar och 
sparka i väggar, etcetera och latent våld kan utgöras av en känsla eller stämning, 
till exempel att man beter sig hotfullt eller att man får någon att känna sig 
skrämd eller rädd. Hoten kan vara dolda genom exempelvis blickar, kroppsspråk 
och gester (Isdal, 2001; WHO, 2002).  
 
Prevalens 
Våld i nära relationer sker enligt WHO (2002) i alla länder, kulturer och på alla 
samhällsnivåer. Brottsförebyggande rådet (2002) anser att våld i nära relationer 
ska betraktas som ett allvarligt samhällsproblem. Enligt 2006 års beräkningar 
uppskattades våld mot kvinnor i Sverige kosta samhället mellan 2.7-3.3 
miljarder kronor per år, varav direkta sjukvårdskostnader stod för 23-38 
miljoner kronor (Socialstyrelsen, 2006). När WHO (2002) gjorde 48 
populationsbaserade undersökningar från hela världen, uppgav mellan 10-69 
procent av kvinnorna att de någon gång under sina liv blivit utsatta för fysiskt 
våld av en manlig partner. Även om det förekommer att kvinnor utövar våld mot 
sina manliga partners och att våld även sker i samkönade relationer, fokuserar 
många studier på mäns våld mot kvinnor (WHO, 2002). När det gäller grovt och 
upprepat våld inklusive dödligt våld i heterosexuella parrelationer har svensk 
och internationell forskning visat att det i de flesta fall handlar om en mans våld 
mot en kvinna (Socialstyrelsen, 2011). Lövestad och Krantz (2012) gjorde en 
explorativ studie där de undersökte svenska kvinnor och mäns exponering och 
utövande av våld i nära relationer. Författarna fann att både kvinnor och män 
utsattes för fysiskt våld i ungefär lika stor utsträckning (8 % av kvinnorna och 
11 % av männen) under det senaste året. Henning, Jones och Holford (2005) 
gjorde en studie där de fann potentiella könsskillnader i motivet till att använda 
fysisk aggression i en nära relation. Kvinnornas aggression var främst av 
defensiv karaktär, medan männens våld var av mer offensiv karaktär. Archers 
(2000) metaanalys visade dock att kvinnor var lika benägna som män att initiera 
våldshandlingar mot en intim partner, vilket ger en motstridig uppfattning. 
 
Sammanfattningsvis visar prevalensforskningen motstridiga resultat och skiftar 
beroende av vilken undersökning man tittar på. Det är därmed svårt att uttala sig 
om hur många personer som utövar våld i nära relationer och hur omfattande 
problemet är. En anledning till detta kan vara att forskare använt olika 
definitioner av våld, samt olika metoder för att samla in data. I och med att olika 
studier mäter olika saker, fast ändå benämner det som våld, kan det leda till 
förvirring och missledande fynd. Att vissa studier baserar sin data utifrån 
självskattningsformulär och andra på anmälda brott är också problematiskt. 
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Detta påverkar inte bara vetenskapen utan även policys och interventioner 
(Dobash & Dobash, 2004; Johnson, 2008). En annan anledning till att resultaten 
varierar kan bero på att mörkertalet är stort, dels för att en stor andel av de 
våldsutsatta aldrig anmält de övergrepp som de utsatts för och dels för att många 
av de som utsatt sin partner för våld bagatelliserar och minimaliserar det våld de 
utfört (Henning et al., 2005; Isdal, 2001; Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2012).  
 

Ilska, aggressioner och utagerande beteenden 
Eftersom många förknippar våld i nära relationer med fysiska handlingar valde 
vi att använda ett annat begrepp för att utöka igenkänningsfaktorn vid 
rekrytering av aktuell studie. För att beskriva vilka deltagare vi sökte användes 
den något mer inkluderande ansatsen “svårigheter med att reglera ilska, 
aggressioner eller utagerande beteenden i nära relationer”. Förutom att öka 
igenkänningsfaktorn, var syftet med detta att också vända sig till individer som 
ännu inte utövat fysiskt våld. Stewart, MacMillan och Wathen (2012) menade 
att våld tenderar att eskalera med tiden och därmed tyckte vi att det var 
angeläget att studien även hade ett preventivt syfte.  
 
Ilska, aggressioner och utagerande beteenden är förknippade med varandra, men 
skiljer sig även åt. Ilska är en grundläggande emotion som förbereder människor 
att reagera på verkliga hot i omgivningen medan aggression är ett beteende som 
riktas mot en annan individ och som genomförs med omedelbart uppsåt att 
orsaka skada som ett kortsiktigt mål. Aggressiva beteenden kan uttryckas på 
olika sätt, bland annat som utagerande beteenden (Bushman & Anderson, 2001; 
Gardner & Moore, 2008). Ilska kan leda till aggressivitet och utagerande 
beteenden, men det finns ingen direkt relation mellan ilska och aggressivt 
beteende. Huruvida ilska leder till aggressivitet eller inte beror på hur personen 
hanterar ilskan (Pahlavan, 2011). Om personer upplever svårigheter med att 
reglera ilska finns en risk att de tar till aggressiva beteenden för att hantera 
denna emotion, vilket kan bli problematiskt på lång sikt (Gardner & Moore, 
2008).  
 

Samband mellan våld i nära relationer och ohälsa  
Våld i nära relationer har utöver de stora samhällskostnaderna för sjukvård, 
rättslig hjälp, sjukfrånvaro och utebliven produktion även stora negativa 
konsekvenser för de inblandade individerna (WHO, 2002). Att vara 
våldsutövare eller våldsutsatt är nära förknippat med både fysiska och psykiska 
problem, vilket gör våld i nära relationer till en folkhälsofråga (Stewart et al., 
2012; WHO, 2002). Våld i nära relationer drabbar även de barn som växer upp i 
en familj där våld förekommer i hemmet. Enligt Socialstyrelsen (2009) har 10 % 
av alla barn upplevt våld i hemmet och 5 % har upplevt det flera gånger. Många 
barn utsätts även själva för våldet (Socialstyrelsen, 2009). 
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Det är svårt att uttala sig om kausala samband när det gäller våld i nära 
relationer och ohälsa eftersom det inte finns tillräckligt med data för att kunna 
dra några absoluta slutsatser (Trevillion, Oram, Feder & Howard, 2012). Vissa 
studier hävdar att bli utsatt eller att utsätta någon för våld i nära relationer 
predicerar psykisk och fysisk ohälsa medan andra hävdar att människor som 
lider av psykiska sjukdomar löper större risk för att utsättas eller utsätta någon 
för våld i nära relationer. Vi kan därmed inte vara säkra på vad som orsakar vad 
eller om det finns en ömsesidig relation mellan de olika variablerna (Stewart et 
al., 2012; Shorey, Febres, Brasfield & Stuart, 2012; Trevillion et al., 2012; 
WHO, 2002).  
 
Våldsutsatt och ohälsa 
Som tidigare nämnt kan både kvinnor och män utsättas för våld i nära relationer 
(Archer, 2000; Lövestad & Krantz, 2012). Dock har de flesta studier fokuserat 
på mäns våld mot kvinnor och Trevillion et al. (2012) hävdar att det i dagsläget 
inte finns tillräckligt med forskning för att kunna säga något om den psykiska 
ohälsa män fått i samband med att ha blivit utsatta för våld i nära relationer. 
Detta påverkar det underlag som presenteras nedan.  
 
De vanligaste psykiska sjukdomarna som är förknippade med att ha varit utsatt 
för våld i nära relationer vad gäller kvinnor är depression och posttraumatisk 
stressyndrom (PTSD). Komorbiditeten med andra syndrom är dessutom hög för 
dessa två sjukdomar (Golding, 1999; Stewart et al., 2012). Studier tyder på att 
förutom depression och PTSD, så finns det även ett samband mellan exponering 
för våld i nära relationer och en rad andra hälsoproblem såsom ångest, 
ätstörningar, sömnstörningar, psykosomatiska sjukdomar, alkohol- och annat 
drogmissbruk, självmords- och självskadande beteende, borderline- och 
antisocial personlighetsstörning, samt hälsoriskbeteenden såsom rökning 
(Campbell, 2002; Golding, 1999; Trevillion et al., 2012; WHO, 2002). Förutom 
dessa besvär har även ett samband mellan exponering för våld i nära relationer 
och fysiska besvär såsom kronisk smärta, fibromyalgi, gastrointestinala besvär, 
sexuellt överförbara sjukdomar, oönskade graviditeter och generella sänkningar 
av fysisk funktion och hälsorelaterad kvalitet i livet hittats (Stewart et al., 2012).  
 
Dessa hälsorelaterade besvär kan fortfarande pågå en lång tid efter att våldet 
upphört och trots det är det många som inte får hjälp med sina problem 
(Campbell, 2002).  
 
Våldsutövare och ohälsa 
Fokus på psykisk och fysisk ohälsa vid våld i nära relationer ligger ofta på hur 
personer som utsatts för våld påverkats negativt. Forskning visar dock att det 
finns ett mycket starkt samband mellan våldsutövande och psykisk ohälsa 
(Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress [NKVTS], 2012; Ross 
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& Babcock, 2009; Shorey, et al., 2012; Socialstyrelsen, 2010; Stuart, Moore, 
Gordon, Ramsey & Kahler, 2006). Både förstämningssyndrom och 
ångestsyndrom såsom PTSD, generaliserat ångestsyndrom (GAD), social fobi 
och paniksyndrom har visats korrelera med utövande av våld i nära relationer. 
Även borderline personlighetsstörning, antisocial personlighetsstörning och 
substansmissbruk korrelerar med utövande av våld (Ross & Babcock, 2009; 
Shorey et al., 2012; Stuart, Temple, Follansbee & Bucossi, 2008).  
 
En studie av män som genomgick behandling för utövande av våld i nära 
relationer visade att 70.1 procent av männen uppfyllde kriterierna för minst en 
psykiatrisk diagnos, varav 47.8 procent uppfyllde kriterierna för två eller fler. 
De vanligaste hälsoproblemen för denna grupp var alkoholmissbruk och 
depression (NKVTS, 2012). Vad gäller kvinnor som blivit gripna för utövande 
av våld i nära relationer fann Stuart, et al. (2006) att 76.7 procent av dem 
uppfyllde kriterierna för en eller flera Axel I-diagnoser och 27 respektive 7 
procent mötte kriterierna för borderline personlighetsstörning och antisocial 
personlighetsstörning (Stuart et al., 2006).  
 
Genom att utarbeta effektiva behandlingsalternativ för de som utövar våld i nära 
relationer kan vinster för både för den enskilde individen och dess närstående 
göras, men också utifrån ett samhällsperspektiv. 
 

Teoretisk förklaring till uppkomst av ilska och aggression 
Det finns flera olika teorier som försöker förklara varför människor ibland beter 
sig aggressivt. Kognitiv neoassociationsteori, social inlärningsteori, 
schemateori, excitationsöverföringsteori och social interaktionsteori är några 
exempel på teorier som väglett den forskning som finns idag. För vidare läsning 
se Anderson och Bushman (2002), Bandura (1971), Baumeister, Smart och 
Boden (1996), Berkowitz (1989), Bushman och Baumeister (1998) och 
Huesmann (1986). Dessa teorier överlappar dock varandra och misslyckas med 
att ge en övergripande bild av mänsklig aggression (DeWall, Anderson & 
Bushman, 2011). För att få en mer övergripande bild av hur ilska och aggression 
uppstår, skapade Gardner och Moore (2008) the Anger Avoidance Model och 
Anderson och Bushman (2002) the General Aggression Model (GAM). Vi har 
därmed valt att fokusera på de två sistnämnda modellerna eftersom vi anser att 
dessa bättre kan förklara hur ilska och aggression uppstår jämfört med de 
förstnämnda teorierna. 
 
Anger Avoidance Model 
Gardner och Moore (2008) har utvecklat en ny modell för att förstå svårigheter 
med att reglera ilska och hur det kan yttra sig beteendemässigt. Denna modell 
bygger på forskning kring andra emotionella störningar och menar att tre 
sårbarhetsfaktorer samverkar vid utvecklande av en emotionell störning. Den 
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första sårbarheten är det biologiska och genetiska bidraget till personens 
grundläggande temperament. Den andra sårbarheten har beskrivits som en 
generell psykologisk sårbarhet och återspeglar hur specifika livserfarenheter 
påverkat personens liv. Enligt Gardner och Moore (2008) väljer personer som 
har svårt att reglera ilska ofta en kamprespons istället för en flyktrespons baserat 
på såväl biologiska faktorer som noterats tidigare, samt inlärningshistoria och 
erfarenheter av modellinlärning. Den tredje sårbarhetsfaktorn för emotionella 
störningar är specifika psykologiska sårbarheter, vilket är en integration av de 
första två sårbarhetsfaktorerna, det vill säga individens biologiska temperament 
och tidiga sociala inlärningshistoria. Gardner och Moore (2008) hävdar att 
många som upplevt tidiga aversiva sociala miljöer och som upplever 
dysfunktionell ilska scannar av sin omgivning efter tidiga signaler för potentiell 
fysisk eller psykisk personlig kränkning. Dessa personer är hypervigilanta för 
tecken på yttre fara och har en tendens att misstolka harmlösa livshändelser som 
hot eller fara, vilket kan leda till ilska. Många personer som upplever denna 
ilska har svårt att reglera känslor och har en tendens att undvika känslorna som 
en slags copingstrategi. Undvikandet kan handla om overta beteenden såsom 
aggressivitet eller utagerande beteenden, eller koverta kognitiva processer såsom 
fientligt grubbel. Dock är det viktigt att påpeka att alla våldshandlingar inte 
uppstår på grund av att man vill undvika upplevelsen av ilska. Istället för att 
reducera eller minimera affekten kan man vilja uppnå kontroll över andra genom 
att få andra att känna, tänka eller bete sig annorlunda (Gardner & Moore, 2008). 
 
Sammantaget föreslår modellen att personer som har svårigheter att reglera ilska 
ofta haft en tidigare aversiv historia som lett till informationsbearbetningsbias 
och svårigheter med att reglera känslor, vilket i sin tur lett till en intensiv 
ansträngning för att undvika upplevelsen av ilska. Detta undvikande sker i form 
av fientligt grubbel (kognitivt undvikande) eller aggressivt och våldsamt 
beteende (beteendeundvikande) (Gardner & Moore, 2008). 
 
General Aggression Model 
Anderson och Bushmans (2002) GAM är en socialkognitiv modell (DeWall, et 
al., 2011) som menar att personfaktorer, såsom personlighetsdrag, kön, tro, 
attityder, värderingar, långsiktiga mål, scripts och genetiska anlag utgör 
individens beredskap att attackera. Anderson och Bushman (2002) skriver att 
situationsfaktorer såsom förekomsten av provokation, frustration, aversiva 
händelser, droger, incitament eller aggressiva ledtrådar påverkar, liksom 
personfaktorer, det nuvarande inre tillståndet och dessa tre tillstånd (kognition, 
affekt, arousal) påverkar även varandra. Kognition (såsom fientliga tankar och 
scripts), affekter (såsom humör, emotion och automatiska reaktioner) och 
fysiologisk arousal påverkar i sin tur värderings- och bedömningsprocessen som 
avgör om man handlar impulsivt eller eftertänksamt. Om personen tror att 
händelsen var avsiktlig och skadlig, kan den personen väl svara med en 
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aggressiv handling. Trots att GAM fokuserar på episoden och de nuvarande inre 
tillstånden betyder inte det att vare sig det förflutna eller framtiden är irrelevant. 
Det förflutna representeras av vad personen tar med sig till den aktuella 
episoden. På samma sätt representeras framtiden av personens planer, 
förväntningar, mål och andra liknande kunskapsstrukturer. Hur den valda 
handlingen bemöts av andra påverkar i sin tur personfaktorerna och 
situationsfaktorerna igen (Anderson & Bushman, 2002). 
 

Teoretisk förklaring till uppkomst av våld i nära relationer 
Det finns flera olika teoretiska modeller som försöker förklara uppkomsten av 
våld i nära relationer. Sociokulturella teorier såsom feministisk teori och 
maktteori, individuella teorier såsom social inlärningsteori, bakgrunds-
/situationsteori och personlighets-/typologiteorier är några exempel på teorier 
som väglett den forskning som finns idag. För vidare läsning se Bell och Naugle 
(2008), Dutton (1995), Holtzworth-Munroe och Stuart (1994), Mihalic och 
Elliott (1997) och Straus (1976). Förklaringar på individnivå tar utgångspunkt i 
att personer med vissa egenskaper eller erfarenheter är våldsamma. Detta kan 
vara personer med alkohol- eller andra substansmissbruk, personer med psykisk 
sjukdom eller personer som själva varit utsatta för våld i barndomen och genom 
modellinlärning lärt sig ett våldsamt sätt att hantera exempelvis konflikter. 
Förklaringar på strukturell nivå handlar däremot om att strukturerna i samhället 
påverkar individens handlingar (Justis- og beredskapsdepartement, 2013). Även 
om var och en av dessa teorier har funnit en viss grad av empiriskt stöd, är de 
begränsade genom att de endast förklarar en avgränsad del av uppkomsten av 
våld i nära relationer (Bell & Naugle 2008). För att få en mer övergripande bild 
av hur våld i nära relationer uppstår har multifaktoriella teorier skapats (Bell & 
Naugle, 2008; Dutton, 2006). Bell och Naugle (2008) utvecklade ett kontextuellt 
ramverk som väver in tidigare nämnda teorier. Vi anser utifrån att ramverket 
bottnar i inlärningsteori och är mer övergripande bättre kan förklara hur våld i 
nära relationer uppstår jämfört med de förstnämnda teorierna.  
 
Kontextuellt ramverk för uppkomst av våld i nära relationer 
Bell och Naugles (2008) kontextuella ramverk bottnar som sagt i inlärningsteori 
och härstammar från grundforskning kring principer för mänskligt beteende. 
Författarna har sedan applicerat dessa principer på analyser för utövande av våld 
i nära relationer och har lagt en tyngdpunkt på beteendeanalys, social 
inlärningsteori och bakgrunds-/situationsteori. Flera kontextuella faktorer antas 
påverka utövandet av våld i nära relationer och relevanta variabler har 
identifierats och presenteras i Figur 1. Det som händer innan målbeteendet 
(exempelvis att utöva fysiskt våld) kallas antecedenter och kan delas upp i 
sådant som hänt tidigare i livet (inlärningshistoria) och sådant som hänt precis 
innan beteendet. Motiverande omständigheter (sådant som individen har med sig 
in i situationen) är också en typ av antecedent. Dessa motiverande 
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omständigheter är stimuli, händelser eller förhållanden som tillfälligt kan ändra 
styrkan av förstärkare eller bestraffare och kan därför tillfälligt påverka 
sannolikheten att målbeteendet kommer att inträffa. Det kan exempelvis handla 
om att våldsutövaren är påverkad av alkohol eller uppfylld av ilska. Även 
diskriminativa stimuli (signaler i omgivningen) är en typ av antecedenter som 
involverar, händelser eller förhållanden vilkas närvaro före målbeteendet 
signaler att målbeteende kan vara mer sannolikt att förstärkas. Vilken 
beteenderepertoar (olika färdigheter) individen besitter påverkar i sin tur hur 
personen hanterar situationen. De verbala regler individen följer påverkar också 
hur benägen den kommer vara att agera med våldsamma beteenden. Våldets 
konsekvenser kommer slutligen att påverka om personen fortsätter med denna 
strategi vid framtida liknande situationer eller inte (Bell & Naugle, 2008). 
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Figur 1. Egen översättning av kontextuellt ramverk för uppkomst av våld i nära 
relationer (Bell & Naugle, 2008). 
 

Behandling för personer som utövat våld i nära relationer 
Att våld i nära relationer medför stora negativa konsekvenser för såväl den 
enskilda individen som för samhället, har lett till att olika former av 
interventioner för våldsutövare har växt fram runt om i världen de senaste åren 
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(Connors, Mills & Gray, 2013). En historisk tillbakablick på preventions- och 
interventionsarbetet inom området våld i nära relationer, visar att det finns tre 
olika aktörer som påverkat utvecklingen (Barner & Carney, 2011). Det är 
rättsväsendet, den psykoterapeutiska rörelsen och kvinnorörelsen. Ett stort 
trendbrott var när rättsväsendet började intervenera mot våldsutövare. Detta 
ledde till en skiftning från offercentrerat till förövarcentrerat fokus för 
interventioner för att förhindra återfall (Barner & Carney, 2011). De vanligaste 
interventionsmetoderna idag internationellt är den så kallade Duluthmodellen, 
KBT-inspirerade modeller (Babcock, et al., 2004), parterapi (O’Leary, Heyman 
& Neidig, 1999), motiverande samtal (Connors, Mills & Gray, 2012) och 
dialektisk beteendeterapi (DBT) (Fruzzetti & Levensky, 2000). En rad 
metaanalyser på området har sedan 80-talet försökt undersöka effektiviteten av 
dessa interventioner och har visat blandade resultat.  
 
Duluthmodellen 
År 1981 utvecklades det första multidisciplinära programmet för att intervenera 
mot våld i nära relationer i Duluth, Minnesota. Duluth Domestic Abuse 
Intervention Project (DAIP) (Pence & Paymar, 1993) är en av de mest studerade 
interventionerna (Babcock et al., 2004; Lawson, Kellam, Quinn & Malnar, 
2012). DAIP utvecklades för män som blivit dömda för våld mot sin partner och 
utförs ofta i gruppformat. Modellen utgår från sociokulturell teori med en 
psykoedukativ feministisk ansats. Modellen vilar på antaganden om att den 
primära orsaken till våld i hemmet är den patriarkaliska ideologin och den 
implicita eller explicita sociala sanktioneringen av mäns användande av makt 
och kontroll över kvinnor (Pence & Paymar, 1993). Programmet går ut på att 
utmana mannens upplevda rätt att kontrollera och dominera sin partner, det vill 
säga att minska makt- och kontrollbeteenden och i stället använda 
jämställdhetsbeteenden som är grunden till jämlika förhållanden (Pence & 
Paymar, 1993).  
 
Forskningsresultaten visar på brister i metodens effektivitet i att minska återfall i 
våldsutövning. En metaanalys undersökte förändring hos 156 manliga förövare 
som genomgick DAIP (Herman, Rotunda, Williamson & Vodanovich, 2014). 
Uppföljning gjordes nio år efter avslutad behandling och visade att genomförd 
behandling inte var relaterat till minskade återfall i våldsutövande på lång sikt. 
De som genomgick hela interventionen rapporterade dock en signifikant 
genomsnittlig minskning i fysisk, emotionell och verbal aggression direkt efter 
interventionens slut (Herman et al., 2014).  

 
Kognitiv beteendeterapi för att minska utövandet av våld 
Ett vanligt alternativ till Duluthmodellen är en typ av KBT vars effekt belysts i 
flera studier (Babcock et al., 2004; Murphy & Eckhardt, 2005). KBT är ett 
samlingsbegrepp för olika metoder och bygger på kognitiv- och inlärningsteori. 
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KBT utgår från antagandet att problematiska beteenden och psykiatriska 
tillstånd uppstår och vidmakthålls genom inlärda beteenden och tankar (Kåver, 
2006). KBT ser tillskillnad från Duluthmodellen inte våld som endast orsakat av 
patriarkatet, utan ser ofta att det kan finns många olika orsaker till våld som 
exempelvis psykopatologi, genetik och aversiva copingstrategier (Lawson et al., 
2012). Vanliga inslag i KBT-behandling av våld är att analysera våldets 
funktioner, titta på för- och nackdelar med våldet och färdighetsträning i form av 
bland annat kommunikation. Även tekniker inspirerade av Anger Management 
som time out, avslappning och förändring av negativa attributioner för att öka 
medvetandet om alternativ till våld är vanliga inslag i KBT för denna grupp 
(Babcock et al., 2004).  
 
KBT har under många år studerats som behandlingsmetod för en lång rad olika 
psykiatriska tillstånd och annan problematik. KBT har dokumenterat stöd som 
effektiv behandlingsmetod för flera psykiatriska tillstånd (Kåver, 2006). Det 
krävs dock mer forskning för att utvärdera effektiviteten av KBT-inriktade 
behandlingsmetoder för den heterogena gruppen våldsutövare (Gondolf, 2004). 
Den forskning som finns är svår att tyda och dra några slutsatser från. Enligt 
SBU (2012) finns det få väldesignade studier där KBT-effekten på 
våldsbenägenhet har undersökts. Cochrane-rapporten (Smedslund, Dalsbø, 
Steiro, Winsvold & Clench-Aas, 2009) undersökte effekten av KBT för män 
som utövat fysiskt våld mot sin kvinnliga partner. Enligt forskarna går det inte 
att dra några slutsatser om effektivitet av behandlingsformerna då dessa studier 
har flera metodologiska brister. Palmstierna, Haugan, Jarwson, Rasmussen och 
Nøttestad (2012) studerade effekten av en manualbaserad KBT i grupp för 
personer som frivilligt sökte vård. Resultat indikerade en signifikant minskning 
av våldsamt beteende. Enligt Palmstierna et al. (2012) är en viktig faktor för 
goda behandlingsresultat att deltagarna frivilligt sökt sig till behandlingen. Detta 
då personerna är mer medvetna om sitt problematiska beteende, vilket kan leda 
till ökad motivation till förändring.  
 
Interventioner med KBT administreras vanligtvis på samma sätt som DAIP i 
gruppformat, vilket Murphy och Eckhardt (2005) kritiserar. De menar att 
gruppformatet begränsar möjligheten att skräddarsy behandlingen utifrån 
individens specifika våldsbeteende och behov. De fördelar som kan existera med 
gruppterapi, som exempelvis naturlig exponering i grupper för social ångest 
saknas i gruppinterventioner för utövandet av våld (Murphy & Eckhardt, 2005). 
Murphy och Eckhardt har utvecklat en individuell KBT-behandling utifrån 
validerade metoder och principer inom KBT samt utifrån etiologin om 
våldsutövning. Behandlingen går igenom faserna: motivationshöjande arbete, 
skapa säkerhet och stabilitet i relationen, färdighetsträning och kognitiv 
omstrukturering för att sist adressera återfallsprevention och eventuellt 
traumabearbetning (Murphy & Eckhardt, 2005).  
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För ett årtioende sedan började Fruzzetti och Levensky (2000) undersöka om 
DBT kunde hjälpa de som utövar våld mot sin partner. Detta då man sett att 
problematiken för våldsutövare överlappar den för personer med borderline 
personlighetsstörning i många fall (Fruzzetti & Levensky, 2000). DBT riktar sig 
mot problem med emotionsreglering och impulsivitet (Linehan, 1993), vilket det 
finns stöd för att våldsutövare generellt har problem med (Rathus, Cavuoto & 
Passarelli, 2006). Små okontrollerade studier visar positiva resultat (Rathus et 
al., 2006) men fler studier behövs för att säga något om dess effektivitet.  

 
Motiverande samtal för minskat utövande av våld 
Det finns en växande mängd forskning som indikerar att behandling är mer 
gynnsam för de personer som är motiverade att förändras och att förbättrad 
motivation till behandling har visat sig vara associerat med bättre utfall 
(Connors, et al., 2012; Kistenmacher & Weiss, 2008; Palmstierna et al., 2012). 
Vissa behandlingsmetoder riktar därför in sig på att skapa 
förändringsbenägenhet hos våldsutövaren genom att använda sig av principerna 
för motiverande samtal (motivational interviewing, MI) (Miller & Rollnick, 
2012). MI är utarbetat efter den transteoretiska modellen för beteendeförändring 
(TMT). TMT utgår från antagandet att det finns olika steg av 
förändringsbenägenhet (Nocross, Krebs & Prochaska, 2011). Både KBT-
modellen och den feministiska psykoedukativa modellen har blivit kritiserade 
för att inte ta hänsyn till detta (Kistenmacher & Weiss, 2008). MI inför en 
behandling har visat sig vara associerat med en förbättrad motivation till 
förändring, mindre benägenhet att skylla våldet på externa faktorer, uppvisande 
av mer konstruktiva beteenden tidigt i behandlingen, bättre följsamhet med 
hemuppgifter samt en liten minskande effekt på de våldsamma beteendena i 
jämförelse med kontrollgruppen (Kistenmacher & Weiss, 2008; Murphy, 
Linehan, Reyner, Musser & Taft, 2012; Musser, Semiatin, Taft & Murphy, 
2008). 
 
Andra behandlingsformer 
Psykodynamisk terapi (PDT) adresserar individens tidiga livshistoria och hur 
anknytningen påverkar måendet och beteenden. Studier på renodlad PDT för 
utövandet av våld saknas. Lawson (2010) fann dock att en kombination av KBT 
med psykodynamisk terapi hade en måttlig signifikant effekt på att minska 
allvarligt partnervåld. Författaren menar att det är viktigt att inkludera 
psykodynamiska element i KBT då de psykodynamiska elementen tros vara den 
verksamma mekanismen som kan förbättra de interpersonella problemen och 
anknytningsstilen (Lawson, 2010). Lawson (2010) menar att ingen av de två 
vanligaste behandlingsmodellerna, KBT och den Duluthmodellen, tar hänsyn till 
barndomsupplevelser och anknytningsstilar. Något som forskning ändå funnit 
påverka utövandet av våld i nära relationer i vuxen ålder (Ehrensaft, Cohen & 
Johnson, 2006).  
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En annan form av terapi som till viss del har studerats i litteraturen är parterapi 
(O’Leary, et al., 1999; Simpson, Atkins, Gattis & Christensen, 2008). Studier 
som undersökt effekten av parterapi har även de stora metodologiska brister med 
spretande resultat (Stover, Meadows & Kaufman, 2009). Antunes-Alves och De 
Stefano (2014) har utifrån sin forskningsöversikt kommit fram till att parterpi i 
många fall kan vara ett alternativ till det vanligare könspecifika gruppformatet. 
Detta då en stor andel män och kvinnor hamnar inom den milda formen av 
våldsutövning där de traditionella formerna av interventioner inte är optimala 
(LaTaillade, Epstein & Werlinich, 2006). Det finns vissa indikationer på att 
gemensamma interventioner för båda personerna i en relation är lika effektiva 
för att reducera våld som genusspecifika behandlingar (O’Leary et al., 1999; 
Simpson et al., 2008). Föreställningen att gemensam terapi snarare skulle kunna 
öka risken för fortsatt våld utmanades av en studie som gjordes av Simpson et 
al. (2008). De fann att 134 par som rapporterade ömsesidigt, milda nivåer av 
våld, under och efter behandlingen rapporterade nästintill ingen psykologisk och 
fysisk aggression. Dock har andra jämförande studier inte funnit någon skillnad 
i minskning av återfall i våldsbeteende mellan kontrollgrupp och de män som 
fått parterapi (Stith, Rosen, McCollum & Thomsen, 2004).  
 
Behandling i Europa och Sverige 
Majoriteten av forskningen på området familjevåld och våld i nära relationer har 
gjorts i Nordamerika. I en undersökning som gjordes av Hamilton, Koehler och 
Lösel (2013) fann man att det i EU fanns cirka 54 olika program för utövare av 
våld. Majoriteten menade att deras program använde sig av en kombination av 
olika behandlingsansatser, såsom KBT, PDT och feministiskt ansats.  
 
En av verksamheterna i Sverige är Alternativ till våld (ATV) som bygger på en 
modell som utvecklades av en stiftelse i Oslo (Alternativ til Vold) och har 
grundläggande antaganden om att utövaren har ansvar för det våld som utövas, 
att våld är könsrelaterat och att det är ett sätt att hantera och reagera på en 
subjektiv upplevelse av vanmakt och maktlöshet. Målet är att männen ska 
upphöra med våld, kontroll och förtryck och i stället hitta andra uttryck för sin 
ilska och andra känslor (Socialstyrelsen, 2010). På senare tid har verksamheten 
utökats till att även rikta sig till kvinnor som utövar våld (Justis- og 
beredskapsdepartement, 2013). ATV är individinriktat, fristående från 
rättsväsendet och är en verksamhet dit män och kvinnor söker sig frivilligt. 
Socialstyrelsens (2010) utvärdering av svenska verksamheter visar att männen 
som genomgår dessa program minskar användandet av våld på kort sikt och den 
psykiska hälsan förbättras.  
 
I Sverige bedriver även kriminalvården verksamhet i form Integrated Domestic 
Abuse Program (IDAP) som riktar sig till män som utövat våld mot sin partner. 
Programmet är från början framtaget i USA och har sina rötter i Duluthmodellen 
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men också i KBT och social inlärningsteori. Målet med behandlingen är att 
männen ska hitta alternativa handlingssätt vilket görs genom tio olika moduler. 
Dessa innefattar färdighetsträning i att känna igen tecken på ilska, motverka 
impulsen att använda våld, hantera svartsjuka samt erkänna partnerns rädsla. 
Även olika relationsfärdigheter tränas såsom att stå på sig och ta emot kritik, 
kommunicera tankar och känslor, att släppa taget i relationen samt 
konflikthantering (Kriminalvården, 2009). IDAP har utvärderats och resultaten 
visar att för dem som har fullföljt hela behandlingen fanns en tendens till liten 
riskminskning för återfall i relationsbrott (dock inte statistiskt säkerställd) 
(Kriminalvården, 2009). 

 
Studier som jämfört behandlingar och interventionsprogram för utövandet av 
våld i nära relationer har funnit att alla visar på liten effekt om någon alls. De 
har heller inte funnit att någon behandling är mer effektiv än någon annan 
(Babcock et al., 2004; Feder & Wilson, 2005; Feder, Wilson och Austin, 2008; 
Morrel, Elliott, Murphy & Taft, 2003; Socialstyrelsen, 2010). Babcock et al. 
(2004) menar att det inte är förvånande att man inte finner någon skillnad i 
effekt mellan behandlingstyperna då moderna interventioner tenderar att mixa 
olika teoretiska ansatser i behandlingen, vilket gör att det finns överlappningar 
mellan olika modeller och det blir därför svårt att jämföra och differentiera 
mellan dem (Babcock et al., 2004; Lawson et al., 2012).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns många olika 
behandlingsmetoder där man i studier endast påvisat små effekter på 
behandlingsutfallet. Den forskning som finns lider också till stor del av den 
dåliga metodik och design som använts, vilket medför att det oftast inte går att 
dra några konstruktiva slutsatser (Smedslund et al., 2009). Detta medför att det 
idag är oklart om det finns någon behandling mot utövandet av våld som kan 
anses ha empiriskt stöd. Det kan därför vara lämpligt att söka lösningar och nya 
behandlingsmetoder från interventionsprogram som inte är särskilt konstruerade 
för våld i nära relationer (Dixon, Archer & Graham-Kevan, 2012). 

 
Internetadministrerad psykologisk behandling 

Internet är en del av dagens högteknologiska samhälle och har använts i över 15 
år för olika former av psykoterapeutisk intervention (Barak, Hen, Boniel-Nissim 
& Shapira, 2008). Internetadministrerad behandling kan innebära allt från 
leverans av ren självhjälp utan någon som helst kontakt med en behandlare till, 
som ofta är fallet vid studier som utförs på Linköpings universitet, att terapeuten 
är aktivt involverad och kan besvara frågor och ge feedback genom mail, telefon 
och/eller chatt (Barak et al., 2008; Cuijpers et al., 2009; Scogin, 2003). 
 
Det finns en mängd studier som har testat internetadministrerade 
behandlingsformer och visat lovande resultat för en rad olika psykiatriska 
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problem, bland annat paniksyndrom (Carlbring et al., 2005), PTSD (Klein et al., 
2010), depression (Andrews, Cuijpers, Craske, McEvoy & Titov, 2010), GAD 
(Titov et al., 2009), social fobi (Lindner, Ivanova, Ly, Andersson & Carlbring, 
2013), insomnia (Espie et al., 2012), alkoholproblem (Moore, Soderquist & 
Werch, 2005) och övervikt (Zabinski, Celio, Wilfley & Taylor, 2003). I nyligen 
utförda metaanalyser av internetbehandlingar pekar resultaten sammantaget på 
att de är lika effektiva som traditionell samtalsbehandling vid ångest- och 
depressionsproblematik (Barak et al., 2008; Cuijpers, et al., 2009; Andrews et 
al., 2010). Dessa olika studier skiljer sig från varandra i hur långa 
behandlingarna är och hur mycket deltagarna kan kommunicera med sin 
behandlare. Exempelvis verkar det som att mer terapeutinteraktion leder till ett 
bättre utfall (Barak et al., 2008).  
 
Det finns många fördelar med att leverera internetadministrerad behandling. För 
det första kan en sådan intervention nå ut till många och till en låg kostnad 
(Braithwaite & Fincham, 2014; Zabinski, et al., 2003). För det andra ökar man 
chansen att nå ut till de som har mest att vinna på behandling då man minskar de 
sociala hinder som finns för att söka hjälp (Braithwaite & Fincham, 2014; 
Carlbring & Andersson, 2006). För det tredje, praktiska fördelar som att det inte 
finns en tidsbegränsning på samma sätt och kommunikation kan ske när det bäst 
passar både patienten och klinikern (Andersson, 2010), samt att den geografiska 
begränsningen försvinner (Zabinski et al., 2003). Vissa nackdelar kan 
förekomma med internetbehandling. Exempelvis menar Mallen, Day och Green 
(2003) att avsaknaden av visuell kontakt kan göra det svårt att förstå innebörden 
i ord och fraser samt att de fann högre upplevd tillfredställelse och närhet i en 
konversation ansikte mot ansikte i jämförelse med online. Det kan försvåra 
följsamheten till behandlingen framförallt om lite stöd ges (Andersson & 
Cuijpers, 2009).  
 
Vi har inte kunnat identifiera några tidigare studier med internetadministrerad 
individuell kognitiv beteendeterapi med fokus på våldsutövning i nära 
relationer. Däremot menar Carlbring och Andersson (2006) att internet är ett 
lovande sätt att sprida KBT på (Carlbring & Andersson, 2006) då det är en 
strukturerad metod där förändringsarbetet oftast sker utanför ett terapirum (Spek 
et al., 2007). En studie visade att deltagare i parterapi som övat på 
relationsfärdigheter såsom kommunikationstekniker och problemlösning 
administrerat över internet kan minska fysiska- och psykiska aggressioner för 
såväl män som kvinnor i jämförelse med kontroller ett år efter behandlingen 
(Braithwaite & Fincham, 2014).  

 
Prediktorer och moderatorer för behandlingsutfall 

Mångfalden av tillgängliga terapimodeller för att minska våld i nära relationer 
kan tolkas som att ingen modell är riktigt effektiv. Detta belyses av att en stor 
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andel av behandlade patienter faller tillbaka i gamla beteenden. Så mycket som 
15-47 procent använder allvarligt våld igen och upp till 70 procent använder sig 
av verbalt våld efter behandling (Gondolf, 1997). Lite evidens finns idag för vad 
som modererar interventionernas effekt på återfall i partnervåld (Eckhardt, et al., 
2006). Forskning och kunskap om vilka olika faktorer som kan moderera och 
predicera behandlingsutfall är ett viktigt arbete som bidrar till att förbättra, 
utveckla och effektivisera olika former av behandlingar (De Graaf, Hollon, & 
Huibers, 2010; Steketee & Chambless, 1992). I förlängningen kan denna typ av 
forskning förbättra interventioner och på så sätt förhoppningsvis minska andelen 
som utövar våld i nära relationer (Lawson & Brossart, 2009; Murphy, Morrel, 
Elliott & Neavins, 2003).  
 
Prediktorer och moderatorer 
Field (2013) definierar en prediktor som en oberoende variabel som används för 
att försöka förutsäga värdet av den beroende variabeln, den så kallade 
utfallsvariabeln. I experimentella studier manipuleras prediktorn för att se om 
den kan påverka utfallet, det vill säga om det finns ett direkt samband mellan 
prediktorn och utfallet (Field, 2013). I föreliggande studie kommer den 
oberoende variabeln vara behandlingsbetingelse (kontroll eller grupp). 
 
En moderator är även den en prediktorvariabel. Moderatorn påverkar styrkan 
och/eller riktning i en existerande relation mellan en oberoende- och beroende 
variabel (OV och BV) (Baron & Kenny, 1986). En moderator kan öka styrkan i 
en relation, minska den eller ändra riktningen av en relation (Baron & Kenny 
1986). För att undersöka detta testas interaktionen mellan den oberoende 
variabeln och prediktorvariabeln (Field, 2013) Finns det en interaktionseffekt så 
modererar prediktorn utfallet. I generella termer kan man säga att en moderator 
kan vara kvalitativ (exempelvis kön, utbildning, ras) eller kvantitativ 
(exempelvis som nivå av ångest) (Wu & Zumbo, 2008). För att förtydliga 
skillnaden mellan begreppen prediktor och moderator kommer termen prediktor 
användas om variabler som eventuellt kan moderera utfall och termen moderator 
användas då en interaktionseffekt hittats.  
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Figur 2. Visar hur en moderator (M) påverkar styrkan i en relation mellan OV 
och BV. 
 
Individuell KBT via internet för personer som utövar våld i nära relationer har 
enligt vår kännedom inte tidigare genomförts och kända moderatorer och 
prediktorer specifika för denna målgrupp saknas därför. Det finns idag få 
prediktionsstudier som specifikt undersökt internetadministrerad KBT-
behandling (Andersson, Carlbring, & Grimlund, 2008) och än mindre forskning 
kring moderatorer. Andersson och kollegor menar att man trots denna brist ska 
vara återhållsam i att dra slutsatser om att de faktorer som predicerar utfall i 
ansikte mot ansikte behandling också gäller för internetadministrerad 
behandling (Andersson, Bergström, Holländare, Ekselius & Carlbring, 2004; 
Andersson et al., 2008). Detta då det finns viktiga skillnader mellan 
internetadministrerad KBT och traditionell KBT. Exempelvis att patienten i 
många fall har minimal guidning av en terapeut och därför måste ta större ansvar 
för att lära sig behandlingen och hur de ska applicera generella terapeutiska 
principer på sitt eget beteende. Internetbehandling kräver också färdigheter i att 
hantera en dator samt ganska långa och komplexa texter, vilket skiljer de olika 
behandlingsformerna åt (Hedman et al., 2013).  
 
Kliniska bakgrundsvariabler 
I den psykologiska forskningen har det funnits intresse för att undersöka kliniska 
faktorers förmåga att predicera och moderera behandlingsutfall. Inom området 
våld i nära relationer finns det ett fåtal studier som har tittat på moderation men 
desto flera på prediktion, vilket kan ge oss en fingervisning om potentiella 
moderatorer.  
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Psykiatriska diagnoser. För affektiva- och ångeststörningar finns det få 
empiriska belägg för påverkan av behandlingsframgång med våldsutövande 
klienter och den enda tillgängliga data som finns tyder på att högre nivåer av 
depression kan förutsäga bättre behandlingsresultat (Palmer, Brown, & Barrera, 
1992).  
 
Historiskt sett har forskningsfältet länge varit intresserade av att undersöka 
individuella egenskaper såsom psykopatologi och personlighet i samband med 
våldsutövande och utfall av behandling (Jones & Gondolf, 2001; Howells & 
Day, 2003; Langer & Lawrence, 2009). Personlighetsstörningar är definierade 
som långvariga och oflexibla mönster i tänkande, känslor, beteenden och 
interpersonella problem. Dessa maladaptiva mönster spelar en viktig roll i ilska 
och aggression (Gerhart, Ronan, Russ & Seymour, 2013). I behandling av 
våldsutövare har man framförallt varit intresserad av personlighetsstörningarna 
antisocial-, borderline-, narcissistisk- och histronisk personlighetsstörning.  
Detta då höga nivåer av aggression, impulsivitet och bristande hänsyn till andra 
är centrala egenskaper hos individer med dessa diagnoser (American Psychiatric 
Association [APA], 2000). Egenskaper som låga nivåer av obehag i respons till 
problem tillsammans med överdriven självkänsla kan störa förmågan att ta 
ansvar för sina problematiska beteenden och på så sätt minska 
förändringsbenägenheten (Howells & Day, 2003). Svår psykopatologi som 
antisocial personlighetsstörning ökar risken avsevärt för återfall i våld menar 
Jones och Gondolf (2001). De har i sin studie funnit att risken för återfall 
dubbleras då individen lider av antisocial personlighetsstörning. Enskilda studier 
har funnit att narcissistiska drag (Hamberger & Hastings, 1990), antisocial-, 
borderline personlighetsstörning och undvikande personlighet har ett starkt 
samband med utövandet av våld (Dutton, Bonarchuk, Kropp, Hart, & Ogloff, 
1997). Andra studier har visat att psykopati, antisocial- eller borderline 
personlighetsstörning inte förutsäger återfall i partnervåld efter behandling 
(Hamberger & Hastings, 1990; Kropp & Hart, 2000). Gerhart et al. (2013) 
undersökte i sin studie om personlighetstörning i kluster B hade en modererande 
effekt av våldsintervention. Resultatet visade att personer med borderline- och 
histronisk personlighetstörning i högre grad förbättrades av behandlingen än de 
med antisocial- och narcissistisk personlighetsstörning.  
 

Substansmissbruk. Alkohol- och substansmissbruk är en annan vanlig 
klinisk variabel där man undersökt dess prediktiva och modererande effekt. 
Pågående missbruksproblem har konsekvent identifierats som en riskfaktor för 
utövande av och återfall i utövandet av partnervåld (Fals-Stewart, 2003; 
Leonard, 2005). Fals-Stewart (2003) fann att risken att män utövade våld mot 
sin partner var 8 gånger större de dagar männen drack än de dagar då de inte 
konsumerade någon alkohol. Jones och Gondolf (2001) fann liknande resultat, 
det vill säga att män som genomgick behandling för utövandet av våld och 
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frekvent drack sig berusade rapporterade tre gånger större risk att återfalla i att 
använda våld mot sin partner i jämförelse med behandlingsdeltagare som sällan 
eller aldrig druckit alkohol. (Murphy & Ting, 2010). O’Farrell, Murphy, 
Stephan, Fals-Stewart och Murphy (2004) fann att de män som lyckades minska 
sitt drickande under och efter en behandling också minskade utövandet av våld i 
nära relationer. Senare fann Schumm, O’Farrell, Murphy och Fals-Stewart 
(2009) liknande siffror för kvinnor där 68 procent av kvinnor som sökte hjälp 
för alkoholproblem året tidigare hade utövat våld mot sin partner. Efter 
behandlingen sjönk den siffran till 31 procent. Murphy och Ting (2010) 
konkluderar att behandling av missbruk många gånger leder till en minskning av 
utövande av våld.  

 
Tidigare trauma. Utöver ovanstående variabler har forskningsfältet även 

intresserat sig för hur olika utvecklingspsykologiska variabler som anknytning 
och interpersonella problem påverkar utövandet av våld i nära relationer 
(Lawson & Brossart, 2009). Flera studier visar att det finns ett samband mellan 
att som vuxen utöva våld i nära relationer och en osäker anknytning i 
barndomen (Magdol, Moffitt, Caspi & Silva 1998; Dutton, Starzomski, & Ryan, 
1996). PTSD är vanligt bland både män och kvinnor som utövar våld i nära 
relationer, vilket reflekterar en hög förekomst av barndomsövergrepp och 
trauman (Murrell, Christoff & Henning, 2007; Stuart et al., 2006). Bowlby 
(1994) menar att en osäker anknytning i sig själv både är en källa till och en 
konsekvens av trauma. Dutton och hans kollegor hittade i självrapportering av 
våldsutövande män, ett antal utvecklingsfaktorer som kan förknippas med den 
våldsutövandes personlighet där utsatthet för fysisk misshandel var en faktor 
(Dutton, et al., 1996). Detta gör det intressant att undersöka om tidigare trauman 
kan moderera utfallet.  
 
  Våldsamma beteenden. Forskning på området våld i nära relationer har 
även den funnit att allvarlighetsgraden av våldet före behandlingen kan påverka 
utfallet och öka risken för återfall. Personer som har engagerat sig i allvarligt 
våld och våld som gett upphov till skador under månaderna före behandling har 
en ökad återfallsrisk (Goodman, Dutton, & Bennett, 2000). Murphy et al. (2003) 
genomförde en omfattande studie där de undersökte det prediktiva värdet av 
allvarlighetsgraden av våld, substansanvändande, aggressionshistoria i form av 
upplevt våld i ursprungsfamiljen, demografiska variabler samt ilskeegenskaper. 
Av alla olika variabler fann de bara att en av dessa signifikant predicerade 
utfallet på alla måtten, nämligen när utövaren själv skattat att hen skadat sin 
partner inom loppet av 6 månader innan behandlingen påbörjades.   
 
Forskning har visat att en stor andel av det våld som utövas i nära relationer 
utövas i relationer där båda parter utövar någon slags våld (Whitaker, 
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Haileyesus, Swahn & Saltzman, 2007). Detta gör det intressant att undersöka 
om partnerns våld kan ha en modererande effekt på behandlingsutfallet. 
 
Det pågår också en debatt kring om våldsutövare har problem med ilska eller om 
de som utövar våld har full kontroll över vad de gör. Enligt den feministiska 
teoribildningen är våldet ett maktspel (Murphy, Taft & Eckhardt, 2007; Pence & 
Paymar, 1993), men Maiuro, Cahn, Vitaliano, Wagner och Zegree (1988) menar 
att så inte är fallet då de i sin studie fann att män som utövar våld i hemmet har 
signifikant högre nivåer av ilska och fientlighet jämfört med kontrollgrupper. 
 
Studier visar vidare att undergrupper av partnervåldsamma män som frekvent 
begår grovt våld, varav många har tecken på borderline- eller antisociala 
personligheter, har högre nivåer av ilska jämfört med partnervåldsamma män 
som begår mindre allvarligt och frekvent våld (Holtzworth-Munroe, Rehman, & 
Herron, 2000). Murphy, et al. (2007) fann att personer med olika ilskeproblem 
svarade olika på samma behandling. De med en patologisk ilska och de som 
hade låg ilskekontroll hade signifikant högre nivåer av fysisk aggression än de 
med normal nivå av ilska efter behandlingen. De med patologisk ilska hade 
också signifikant högre på dominans-skrämsel nivåer än de med normala 
ilskenivåer. De med låg ilskekontroll hade signifikant högre psykologisk 
aggression än de med normal nivå av ilska efter behandlingen. Resultaten visade 
sammanfattningsvis att de med normala ilskenivåer hade bäst förutsättningar att 
tillgodogöra sig behandlingen. 
 
 Motivation till behandling och förändringsbenägenhet. Klientens 
motivation till förändring betraktas allmänt som centralt för utfallet av 
handlingsinriktade behandlingar som KBT (Westra, 2011). I en studie av 
Gaume, Bertholet, Daeppen och Gmel (2013) testade man det prediktiva värdet 
av Change Questionnaire på en grupp patienter som hade problem med farligt 
användande av tobak och alkohol. De fann att generellt höga poäng på change 
questionnaire var en signifikant prediktor för minskad risk för fortsatt farligt 
användande efter behandling. Vidare har De Graaf et al. (2010) funnit att 
motivationen till behandling är viktigare vid internetadministrerad behandling 
än vid vanlig ansikte mot ansikte-behandling.  
 
Inom forskning för utövandet av våld i nära relationer finns det en gedigen 
samling av studier som tittat på variabeln "hur redo man är att förändras" 
(readiness to change) och hur den påverkar utfallet av interventioner (Eckhardt 
et al., 2006: Eckhardt, Babcock & Homack, 2004). Forskare har undersökt 
denna variabel utifrån den transteoretiska ("stadier av förändring") modellen för 
beteendeförändringar. Eckardt et al. (2004) rapporterade att cirka en tredjedel av 
våldsutövande män som blivit dömda till behandling är inom det tidigaste stadiet 
av beteendeförändringsarbete ("prekontemplativa" stadiet). Detta innebär att de 
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inte erkänner att det finns ett problem och att de inte har några planer på att göra 
aktiva försök till beteendeförändring. Män som befann sig i det 
prekontemplativa stadiet rapporterade färre beteenden som visar på 
förändringsprocesser än män som befann sig i andra stadier. De rapporterade 
färre vinster i förhållande till kostnaderna för att göra ett åtagande att inte utöva 
våld, visade minimal positiv terapeutisk förändring i faktorer som ökad empati, 
kommunikation och minskade våldsbeteenden under loppet av interventionerna i 
jämförelse med personer i det två senare stadierna (kontemplativa- och 
handlingsstadiet) (Eckhardt et al., 2004; Scott & Wolfe, 2003). I en studie av 
Eckhardt, Holtzworth-Munroe, Norlander, Sibley och Cahill (2008) fann 
författarna att det prekontemplativa stadiet predicerade en ökad benägenhet för 
återfall i våld ett år efter behandling.  
 
Copingstrategier   
 

Acceptans. I terapier som riktar sig till par som har problem i 
parrelationen har det blivit vanligt att arbeta med konceptet acceptans (Doss & 
Christensen, 2006). Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) inriktar sig 
på acceptans. IBCT bygger på antaganden att alla relationer innehåller vissa 
oundvikliga oförenligheter och att den känslomässiga reaktionen till dessa 
upplevda oförenligheter ofta är mer upprörande än de beteendemässiga 
skillnaderna i sig (Jacobson & Christensen, 1998). South, Doss och Christensen 
(2010) hävdar att ju mer makar kan acceptera sin partners beteende, desto mer 
nöjda kommer de vara med sitt förhållande. Hög acceptans kan enligt IBCT leda 
till förändringar av eget beteende och mer äktenskaplig tillfredsställelse (South 
et al., 2010). Det är dock viktigt att understryka att det finns vissa beteenden 
som inte bör accepteras, exempelvis våld (Jacobson & Christensen, 1998). 
Langer & Lawrence (2009) menar att våldsutövande är nära förknippat med 
upplevelsebaserat undvikande och att ett viktigt inslag i behandling bör vara 
acceptans. Simpson et al. (2008) fann att IBCT var effektivt i att behandla par 
där låga till moderata nivåer av fysisk aggression fanns. Dessa data indikerar att 
acceptans av partnerns beteende kan vara en variabel som påverkar utfallet av 
behandling.   

 
Ilskeruminering. Ruminering innebär att tvångsmässigt fokusera sin 

uppmärksamhet på symptom av lidande och på dess möjliga orsaker och 
konsekvenser (Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky, 2008). Ruminering är 
associerat med ångest och andra negativa emotionella tillstånd och ses som en 
riskfaktor för depression (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Ruminering har visat 
sig vara associerat med en ökning av aggressioner och aggressiva beteenden 
(Bushman, Bonacci, Pedersen, Vasquez & Miller, 2005; Collins & Bell, 1997; 
Verona, 2005). Män som ilskeruminerar mycket visar också mer fientliga 
beteenden och har visat sig predicera känslor av ilska, relationell aggression och 
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overt aggression (Peled & Moretti, 2010; Verona, 2005). Detta gör det intressant 
att undersöka om initial ilskeruminering modererar utfallet av behandlingen.  

 
Emotionsreglering. Svårigheter med att emotionsreglera, det vill säga 

svårigheter att hantera sina egna känslor, är implicerat i många psykiatriska 
diagnoser, bland annat depression, ångestsyndrom, ätstörningar och de flesta 
personlighetsstörningar (APA, 2000). Som tidigare nämnt är också våld i nära 
relationer förknippat med dessa psykiatriska diagnoser (Ehrensaft, Moffitt, & 
Caspi, 2004). Langer och Lawrence (2009) menar att emotionsreglering är något 
man har missat att undersöka i relation till behandling för utövande av våld och 
att emotionsreglering kan vara en viktig grundsten i både orsaken till 
våldsutövande och i behandlingen av våldsutövande. Tager, Good och Brammer 
(2010) fann att emotionell dysreglering var en stark prediktor för både fysiskt 
och psykologiskt våld när de undersökte män som utövat våld i en nära relation. 
Författarna drog slutsatsen att de män som upplevt svårigheter att känna vissa 
känslor mer troligt utövar våld.  
 
Demografiska faktorer 
Forskning på demografiska fakoterar som prediktorer och moderatorer är 
mycket bristfällig på området våld i nära relationer. I en metaanalys av Olver, 
Stockdale och Wormith (2011) undersöktes 114 studier som tillsammans tittat 
på 41 438 stycken våldsutövare eller sexualbrottslingar. De fann en väldigt svag 
negativ korrelation mellan ålder och avhopp från behandling. Murphy et al. 
(2003) fann att leva ihop med sin partner kunde predicera utfallet på vissa mått. 
Den bristfälliga kunskapen på området gör det fortsatt intressant att undersöka 
demografiska faktorers eventuella inverkan. 
 
Sammanfattningsvis är våld i nära relationer ett vanligt problem i samhället och 
vetenskapliga evidens saknas för att ett visst behandlingsupplägg är bättre än 
andra. De påvisade behandlingseffekterna för de behandlingsmetoder som idag 
finns tillgängliga är små. Tillgången till ansikte mot ansikte-behandling 
begränsas av bland annat avstånd och kostnader och därmed kan 
internetadministrerad KBT-behandling bidra till ökad tillgänglighet. Studier av 
prediktorer och moderatorer är än så länge få och faktorer som psykiatriska 
diagnoser, substansmissbruk, tidigare trauma, frekvens av våldsamma 
beteenden, olika typer av våld, ilskenivåer, motivation till förändring, acceptans, 
ilskeruminering, emotionsreglering och demografiska faktorer är intressanta att 
undersöka.  

 
Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka valda variablers förmåga att 
moderera utfall i en behandlingsstudie med internetadministrerad kognitiv 
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beteendeterapi för personer som har svårigheter med att reglera ilska, 
aggressioner eller utagerande beteenden i nära relationer.  
 
Frågeställningar 
 
1. Kan kliniska bakgrundsvariabler såsom initial grad av depression och ångest, 
personlighetsstörning, initial grad av alkoholkonsumtion, upplevelse av tidigare 
trauma och frekvens av våldsamma beteenden och aggressivitet moderera 
behandlingsutfallet?  
  
2. Kan initial grad av upplevt våld av partner moderera behandlingsutfallet? 
 
3. Kan initial grad av motivation till förändring moderera behandlingsutfallet? 
  
4. Kan initial grad av de olika copingstrategierna acceptans av partnerns 
negativa beteende, ilskeruminering eller emotionsreglering moderera 
behandlingsutfallet? 
 
5. Kan någon av de demografiska variablerna ålder eller kön moderera 
behandlingsutfallet? 
 

Metod 
Design   

Denna moderationsstudie är del av det större forskningsprojektet IVIN som är 
en fortsättning på projektet IRIS från 2013. Som tidigare redogjorts för saknas 
det väldesignade studier på området internetadministrerad behandling för aktuell 
grupp. IVIN är designat som en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie 
där effekten av en åtta veckors internetadministrerad KBT-behandling jämförs 
med en kontrollgrupp som står på väntelista. Föreliggande studie är en 
explorativ moderationsstudie där valda prediktorer; kliniska bakgrundsvariabler, 
upplevt våld av partner, motivation, copingstrategier och demografiska variabler 
utgör de oberoende variablerna och utfallet på självskattningsinstrumenten 
Multidimensional Measures of Emotional Abuse (MMEA) och Aggression 
Questionnaire – Revised Swedish Version (AQ-RSV) utgör de beroende 
variablerna. Samtliga moderatorer samlades in i samband med förmätningen.  

 
Rekrytering 

För att rekrytera deltagare till IVIN-projektet användes flera olika kanaler, bland 
annat sociala medier (Facebook och Instagram), affischering på universiteten i 
Linköping och på anslagstavlor i olika städer. E-post med information om IVIN-
projektet skickades ut till kriscentrum och jourer vars patientgrupp utgörs av 
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individer som utövat våld i nära relationer och annonser sattes in i 
nationell dagstidning (Dagens Nyheter), nätupplaga av kvällstidning 
(Aftonbladet) och appversion av kvällstidning (Expressen). Annonsering skedde 
även på Linköpings universitets hemsida och på www.studie.nu som är en 
samlingsplats för pågående forskningsstudier där intresseanmälan kan göras. 
Pressmeddelande skrevs och genererade i regionala tidningsreportage, regionala 
och rikstäckande tv-reportage och fem intervjuer i regionala radiokanaler. All 
annonsering uppmanade intressenter att gå in på IVIN-projektets hemsida, 
https://www.iterapi.se/sites/ivin/, för mer detaljerad information om våld i nära 
relationer, inkluions- och exklusionkriterier, internetbaserad KBT, studiens 
tillvägagångssätt, ansvariga för projektet, sekretess- och säkerhetsfrågor och 
anmälan till studien. Anmälan var öppen under tre veckors tid och under 
registreringen fick intressenterna fylla i deltagaruppgifter och 
självskattningsformulär (se underrubriken Instrument).  
 
Alla som genomförde detta ringdes upp av en psykologkandidat från IVIN-
projektet. En klinisk- och diagnostisk bedömning av aktuell problematik gjordes 
(se Appendix A) med hjälp av på förhand formulerade frågor med relevans för 
deltagarens lämplighet att ingå i studien och en strukturerad klinisk intervju; 
Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) Swedish Translation 
Version 6.0.0. Ytterligare avsikt med telefonintervjun var att bedöma risk för 
allvarligt fysiskt våld under behandlingsförloppet och att säkerställa 
uppfyllandet av inklusionskriterier (se underrubriken Urval). Därefter hölls tre 
behandlingskonferenser där beslut om inkludering och exkludering togs av 
projektansvarig psykolog (Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut med KBT-
kompetens) tillsammans med de sex psykologkandidaterna som genomförde 
intervjuerna. Projektansvarig psykolog var ytterst ansvarig för urvalsprocessen. 
 

Urval 
Studiens undersökningsgrupp bestod av individer som enligt 
självskattningsformulär och intervju beskrev svårigheter med att reglera ilska, 
aggressioner eller utagerande beteenden i en eller i flera nära relationer. 
Ytterligare inklusions- och exklusionskriterier formulerades med syfte att 
säkerställa att behandlingen var lämplig för deltagarna i studien och att studien 
höll sig till de etiska principer som regionala etikprövningsnämnden i Linköping 
stadgat.  
 
Inklusionskriterier: 

• upplever svårigheter med att reglera ilska, aggressioner eller utagerande 
beteenden i en eller i flera nära relationer 

• upplever ett signifikant lidande 
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• är minst 18 år 

• har tillgång till en dator med internetuppkoppling 

• kan tala, läsa och skriva svenska 

Exklusionskriterier: 

• lever idag i en relation där det förekommer mycket allvarligt fysiskt våld 

• har tidigare dömts för våldsbrott i en nära relation 

• har utsatt barn för våld 

• deltar i pågående psykologisk behandling som bedöms inverka på den 
behandling som ges inom ramen för aktuell studie 

• använder psykofarmaka som ännu inte stabiliserats eller som kan påverka 
behandlingen 

• lider av någon form av substansberoende, djup depression eller 
självmordstankar 

• bedöms vara i behov av mer akut hjälp och/eller annan typ av behandling 

Kontroll av inklusions- och exklusionskriterier gjordes genom screening och 
telefonintervju. Vad gäller exklusionskriterierna gjordes en klinisk bedömning 
under behandlingskonferenserna där exempelvis tre individer bedömdes kunna 
delta i behandlingen trots att de enligt M.I.N.I. uppfyllde kriterierna för alkohol- 
eller substansberoende. Deltagarna behövde inte uppfylla någon specifik 
diagnos för att inkluderas i studien, utan det viktigaste var att de hade en 
subjektiv upplevelse av svårigheter med att reglera ilska, aggressioner eller 
utagerande beteenden i nära relationer. För mer information om deltagarna vid 
förmätningen, se Tabell 1. 
 
Tabell 1 
Demografisk beskrivning av deltagarna 
 
 

 Behandling 
(n=32) 

Kontroll 
(n=33) 

Totalt 
(n=65) 

Ålder Medelålder (SD) 35.7 (7.3) 38 (10.7) 36.9 (9.2) 
Min-Max 
 

21-50 19-66 19-66 

Kön 
 

Kvinna 20 (62.5 %) 17 (51.5 %) 37 (56.9 %) 
Man 
 

12 (37.5 %) 16 (48.5 %) 28 (43.1 %) 

Civilstånd Gift 10 (31.3 %) 11 (33.3 %) 21 (32.3 %) 
Partner/Sambo/Särbo 22 (68.8 %) 20 (60.6 %) 42 (64.6 %) 
Ensamstående 0 (0 %) 2 (6.1 %) 2 (3.1 %) 
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Antal barn Inga 11 (34.4 %) 11 (33.3 %) 22 (33.8 %) 

1 8 (25 %) 8 (24.2 %) 16 (24.6 %) 
2 8 (25 %) 11 (33.3 %) 19 (29.2 %) 
3 2 (6.3 %) 3 (9.1 %) 5 (7.7 %) 
Fler än 3  
 

3 (9.4 %) 0 (0 %) 3 (4.6 %) 

Utbildnings-
nivå 

Gymnasium eller lägre 12 (37.5 %) 11 (33.3 %)  23 (35.4 %) 
Universitet eller högre 
 

20 (62.5 %) 22 (66.7 %) 42 (64.6 %) 

Sysselsätt-
ning 

Arbetar/egen 
företagare/studerar 

29 (90.6%) 28 (84.8 %) 57 (87.6 %)  

Arbetssökande 1 (3.1 %)  2 (6.1 %) 3 (4.6 %) 
Föräldraledig 2 (6.3 %) 2 (6.1 %) 4 (6.2) 
Sjukskriven/ 
sjukpensionär 
 

0 (0 %) 1 (3 %) 1 (1.5 %) 
 

Sysselsätt-
ningsgrad 

100 %  24 (75 %) 25 (75.8 %) 49 (75.4 %) 
75 % 5 (15.6 %) 6 (18.2 %) 11 (16.9 %) 
50 % 2 (6.3 %) 0 (0 %) 2 (3.1 %) 
25 % 1 (3.1 %) 1 (3 %) 2 (3.1 %) 
0 % 
 

0 (0 %) 1 (3 %) 1 (1.5 %) 

 
Ekonomisk 
situation 
 

Mycket bra 5 (15.6 %) 1 (3 %) 6 (9.2 %) 
Bra 17 (53.1 %) 20 (60.6 %) 37 (56.9 %) 
Varken bra eller dålig 7 (21.9 %)  11(33.3 %) 18 (27.7 %) 
Dålig 
 

3 (9.4 %) 1 (3 %) 4 (6.2 %) 

Egen 
bedömning 
av allmänt 
hälso-
tillstånd 

Mycket bra  3 (9.4 %) 4 (12.1 %) 7 (10.8 %) 
Bra 14 (43.8 %) 14 (42.4 %) 28 (43.1 %) 
Varken bra eller dålig 8 (25 %) 10 (30.3 %) 18 (27.7 %) 
Dåligt 
 

7 (21.9 %) 5 (15.2 %) 12 (18.5 %) 

Psykologisk 
behandling 

Ja den pågår nu 3 (9.4 %) 2 (6.1 %) 5 (7.7 %) 
Ja men den är avslutad 17 (53.1 %) 18 (54.5 %) 35 (53.8 %) 
Nej 
 

12 (37.5 %) 13 (39.4 %) 25 (38.5 %) 

Mediciner Ja äter sådan just nu 3 (9.4 % ) 2 (6.1 %) 5 (7.7 %) 
Ja men inte just nu 6 (18.8 %) 4 (12.1 %) 10 (15.4 %) 
Nej 
 

23 (71.9 %) 27 (81.8 %) 50 (76.9 %) 

Antal 
tidigare 

0 12 (37.5 %) 16 (48.5 %) 28 (43.1 %) 
1 6 (18.8 %) 6 (18.2 %) 12 (18.5 %) 
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förhållande 
där du haft 
problem 
med att 
hantera 
ilska. 
aggressioner 
eller 
utagerande 
beteenden 
 

2 7 (21.9 %) 7 (21.2 %) 14 (21.5 %) 
3 4 (12.5 %) 2 (6.1 %) 6 (9.2 %) 
4 0 (0 % ) 1 (3 %) 1 (1.5 %) 
5 1 (3.1 %) 0 (0 %) 1 (1.5 %) 
6 1 (3.1 %) 0 (0 %) 1 (1.5 %) 
10 0 (0 %) 1 (3 %) 1 (1.5 %) 
15 1 (3.1 %) 0 (0 %) 1 (1.5 %) 

 
Datorvana 

Mycket stor  23 (71.9 %) 12 (36.4 %) 35 (53.8 %) 
Stor 6 (18.8 %) 15 (45.5 %) 21 (32.3 %) 
Medelstor  3 (9.4 %) 5 (15.2 %) 8 (12.3 %) 
Liten  
 

0 (0 %) 1 (3 %) 1 (1.5 %) 

Förekomst 
av 
psykiatrisk 
diagnos 

Depression 4 (12.5 %) 6 (18.2 %) 10 (15.4 %) 
Generaliserat 
ångestsyndrom 

3 (9.4 %) 0 (0 %) 3 (4.6 %) 
 

Social fobi 1 (3.1 %) 1 (3 %) 2 (3.1 %) 
Tvångssyndrom 2 (6.3 %) 0 (0 %) 2 (3.1 %) 
Borderline 
personlighetsstörning 

4 (12.5 %) 0 (0 %) 4 (6.2 %) 

Antisocial 
personlighetsstörning  

2 (6.3 %) 0 (0 %) 2 (3.1 %) 

Alkoholmissbruk 0 (0 %) 1 (3 %) 1 (1.5 %) 
Alkoholberoende 1 (3.1 %) 1 (3 %) 2 (3.1 %) 
Substansmissbruk 0 (0 %) 1 (3 %) 1 (1.5 %) 
Substansberoende 0 (0 %) 1 (3 %) 1 (1.5 %) 

 
Av de 131 personer som registrerade sig på IVIN-projektets hemsida, 
genomförde 82 personer hela förmätningen och 75 personer telefonintervjun. 
Tio personer exkluderades efter behandlingskonferenserna och den vanligaste 
orsaken till exkludering var att de för närvarande inte hade någon nära relation 
där problemen uppstod. Dessa personer kontaktades via telefon och fick besked 
om att de exkluderats i studien, samt orsaken till detta. De 65 deltagare som 
inkluderades i studien randomiserades sedan till de två olika 
behandlingsbetingelserna behandling och kontroll. Totalt 32 personer 
randomiserades till behandlingsgruppen och 33 personer randomiserades till 
kontrollgruppen. För grafisk presentation av urvalsprocessen och bortfall, se 
Figur 3.  
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Figur 3. Flödesschema som beskriver antal deltagare i projektet, bortfall, 
exklusion och anledning till exklusion. 
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Instrument 
De formulär som användes i studien för att mäta utfall och möjliga moderatorer 
valdes utifrån psykometriska egenskaper baserat på tidigare forskning på intern 
reliabilitet och test-retestreliabilitet. Valet av instrument baserades även på att de 
tillsammans skulle fånga och mäta våldets alla delar, exempelvis både psykiskt 
och fysiskt våld. De flesta instrument i studien är avsedda att mäta olika typer av 
våld, aggression och ilska. Flera instrument användes också för att mäta 
depression, ångest, alkoholkonsumtion, trauma och psykiatriska diagnoser, 
något som tidigare forskning pekar på har ett nära samband med våld (NKVTS, 
2012; Shorey et al., 2012; Stuart et al., 2006). Övriga instrument mätte de 
möjliga moderatorerna motivation till förändring, acceptans, ruminering 
emotionsreglering. 
 
Vid för- och eftermätning fick deltagarna fylla i skattningsinstrument på den 
internetadministrerade plattformen. Självskattningsformulären de fyllde i var 
följande: Patient Health Questionnaire (PHQ-9), Generalized Anxiety Disorder 
Screener (GAD-7), Conflict tactics scale short form (CTS-2S), MMEA, FREDA 
och AQ-RSV. Vid förmätningen fick deltagarna också fylla i Alcohol Use 
Disorders Identification Test (AUDIT), Posttraumatic Stress Diagnostic Scale 
PTDS, Change Questionnaire (CQ), The Frequency and Acceptability of Partner 
Behavior Inventory (FAPBI), Anger rumination Scale (ARS), Diffulculties in 
Emotion Regulation Scale (DERS), samt besvara frågor angående demografiska 
faktorer (exempelvis: ålder, kön, sysselsättning, utbildning). Föreliggande 
uppsats kommer fokusera på utfallsmåtten MMEA och AQ-RVS.  

Vid den strukturerade telefonintervjun användes M.I.N.I. för att screena för 
psykiatriska diagnoser. Utöver det ställdes även frågor kring exklusionskriterier 
(se Appendix A) och kring diagnosen borderline personlighetsstörning utifrån 
SCID. 
 
Under behandlingens gång fick deltagarna i behandlings- och kontrollgruppen 
varje vecka fylla i FAPBI, ARS, DERS, vilka användes som processmått i 
mediationsstudien (Bäcke & Pollack, 2014), samt fylla i en kortversion av 
MMEA för att följa deltagarnas våldsbeteenden under behandlingen respektive i 
väntan på behandling. Samtliga formulär administrerades via portalen på 
internet. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för de formulär som varit 
aktuella för moderationsstudien. 
 
Utfallsmått 

Multidimensional Measures of Emotional Abuse (MMEA). MMEA är 
ett flerdimensionellt självskattningsformulär som avser mäta emotionellt och 
psykologiskt våld under de senaste sex månaderna. Instruktionen ändrades dock 
till att avse de senaste sex veckorna för att kunna jämföra frekvensen av 



30 
 

30 

deltagarnas våldsbeteenden före- respektive efter behandlingen. Deltagarna fick 
skatta hur ofta de utsatt och blivit utsatta för känslomässiga övergrepp i sin nära 
relation genom att besvara 28 items på en sjugradig skala där 0 = aldrig och 6 = 
mer än tjugo gånger (Gormley & Lopez, 2010; Taft, Murphy, King, Musser & 
DeDeyn, 2003). Frågorna är indelade i fyra delskalor, 1. “Dominans/hot”, som 
består av items som avser mäta hotfulla beteenden, förstörelse av egendom och 
verbal aggression, 2. “Begränsande kontroll”, som utgörs av beteenden som 
isolerar eller begränsar partnern, 3. “Förminskning”, som består av beteenden 
som är förödmjukande och förnedrande, 4. “Hotfull ignorans”, som består av 
känslomässigt tillbakadragna beteenden som syftar till att skapa oro kring 
relationen (Ro & Lawrence, 2007). Den totala poängen summeras och kan 
variera mellan 0 till 168 poäng och ju högre poäng deltagaren får, desto mer 
emotionellt och psykologiskt våld (Gormley & Lopez, 2010). Då MMEA 
användes som utfallsmått i aktuell studie summerades endast poängen för de 
item där deltagaren skattat vad den utsatt sin partner för. Reliabiliteten för 
MMEA varierar mellan Cronbachs alfa = .89-.96 beroende av vilken grupp som 
undersökts (Gormley & Lopez, 2010; Taft et al., 2003). Enligt Ro och Lawrence 
(2007) har MMEA i allmänhet Cronbachs alfa över .90, men den interna 
reliabiliteten vad gäller delskalorna varierar kraftigt, med vissa korrelationer 
som faller under Cronbachs alfa = .70. Eftersom svensk översättning och 
standardisering saknas översattes formuläret av forskningsgruppen. Formuläret 
användes i sin helhet i såväl för- och eftermätning, medan en förkortad version 
skapades till veckovisa mätningar. Instruktionen ändrades då till att avse den 
senaste veckan istället för de senaste sex månaderna.  
 

Aggression Questionnaire - Revised Swedish Version (AQ-RSV). AQ-
RSV är den svenska standardiserade versionen av det amerikanska 
originalinstrumentet Aggression Questionnaire (AQ) som är ett 
självskattningsinstrument som avser att mäta symptomatiska uttryck av 
aggression (Prochazka & Ågren, 2001). AQ blev publicerat 1992 (Buss & Perry, 
1992) och har idag blivit den gyllene standarden för att mäta aggression 
(Gerevich, Bácskai & Czobor, 2007). Formuläret består av 29 items som är 
uppdelade på fyra stycken delskalor; 1.”fysisk aggression”, 2.”verbal 
aggression”, 3.”ilska” och 4.”fientlighet” (Buss & Perry, 1992; Prochazka & 
Ågren, 2001). Varje item skattas på en fyragradig Likertskala; ”stämmer inte 
alls”, ”stämmer inte särskilt bra”, ”stämmer ganska bra”, ”stämmer precis”. På 
varje skala erhålls sedan en summapoäng genom att lägga ihop svaren och 
totalpoängen utgörs av de summerade skalornas poäng. Utifrån totalpoängen 
finns cut-off värden som klassificerar poängen i “normal aggression” 0-39 
poäng för män och 0-33 för kvinnor, “förhöjd aggression” 40-68 för män och 
34-62 för kvinnor och “uttalad aggression” 69-87 poäng för män respektive 63-
87 för kvinnor. AQ-RSV är anpassad till svenska förhållanden, som gör den 
lämplig att användas i både kliniskt arbete och i forskningssammanhang 
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(Prochazka & Ågren, 2001). AQ-RSV visar på god intern reliabilitet, Cronbachs 
alfa mellan .85 och .89 (Prochazka & Ågren, 2001). AQ har också visat sig ha 
god test-retestreliabilitet av delskalorna och av den totala poängen (Buss & 
Perry, 1992). Dock har man ännu inte undersökt test-retestreliabiliteten i 
Sverige.  
 
Moderatorer 

Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9). PHQ-9 användes för att 
undersöka om initial grad av depression kan moderera behandlingsutfallet. Det 
är ett kortfattat självskattningsformulär som avser screena för depressivt 
syndrom enligt DSM-IV, samt mäta aktuell symtomnivå av depression under de 
senaste två veckorna. Deltagarna fick skatta tio items där de första nio motsvarar 
kriterierna för depression i DSM-IV och där det tionde är en enkel 
funktionsskala. Skalstegen för de första 9 items besvaras med “Inte alls”, “Flera 
dagar”, “Mer än hälften av dagarna”, “Nästan varje dag” och poängsätts från 0 
till 3 och summeras. Det tionde item besvaras med “Inga svårigheter”, “Vissa 
svårigheter”, “Stora svårigheter”, “Extrema svårigheter” och besvarar om 
depressionssymtomen påverkar personens funktion (Adler, 2012; Carlbring, 
2012; Kroenke, Spitzer & Williams, 2001). Totalpoängen är 27 och då 10-14 
indikerar måttlig depression, 15-19 medelsvår depression och 20-27 poäng svår 
depression anges även subkliniska tröskelvärden under 10 poäng. Poängen kan 
ge en indikation på symptomnivå av depression, dock måste en screening alltid 
kompletteras med en klinisk bedömning. PHQ-9 har visat sig ha goda 
psykometriska egenskaper med hög intern reliabilitet (α = .86-.89) och test-
retestreliabilitet (r = .84) (Kroenke et al., 2001).  
 

Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7). GAD-7 användes för att 
undersöka om initial ångestnivå var en möjlig moderator. GAD-7 är ett praktiskt 
självskattningsformulär som består av 7 items (Löwe et al., 2008) och avser att 
mäta symptom på generaliserat ångestsyndrom under de senaste två veckorna 
(Spitzer, Kroenke, Williams, Löwe, 2006). Varje item skattas på en fyragradig 
Likertskala mellan 0 till 3 från ”inte alls” till ”så gott som dagligen”. Skalan 
sträcker sig från 0-21 poäng och tröskelvärdena för mild, medel och allvarlig 
ångest ligger på 5, 10 respektive 15 poäng. När man screenar för 
ångeststörningar är ett rekommenderat cut-off att till 10 eller högre (Spitzer et 
al., 2006). GAD-7 instrumentet har goda psykometriska egenskaper och är ett 
validerat verktyg med god reliabilitet för att screena för generaliserad ångest 
(Löwe et al., 2008; Spitzer et al., 2006). Den interna reliabiliteten har visat sig 
vara hög (Cronbachs α= .92) så även test-retestreliabiliteten (r = .83) (Spitzer et 
al., 2006).   

 
Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) Swedish 

Translation Version 6.0.0. M.I.N.I. användes dels för att göra en klinisk 
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bedömning av de personer som anmält sig till projektet för att klargöra 
förekomst av psykiatriska diagnoser, bedöma suicidrisk och vidare exkludera de 
patienter med alltför omfattande problematik eller suicidrisk och dels för att 
undersöka om förekomst av psykiatriska diagnoser kan moderera 
behandlingsutfallet. M.I.N.I. är en kortfattad strukturerad diagnostisk intervju 
som utvecklades för att öka reliabiliteten vid bedömning av förekomst av 
psykiatriska störningar utifrån kriterierna i Diagnostic and Statistical Manual 
(DSM)-III-R och Manual of International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems (ICD-10) (Lecrubier et al., 1997). Eftersom 
M.I.N.I. är en helt strukturerad intervju är den också lämplig för andra bedömare 
än erfarna psykiatriker att använda. Frågorna utgår idag från DSM-IVs Axel I 
diagnoser, samt frågor kring suicidalitet och antisocial personlighetsstörning. 
Oftast ställs en eller två initiala frågor per diagnos och om intervjupersonen 
svarar ja på dessa följer ytterligare frågor kring den specifika diagnosen, annars 
fortsätter intervjun med frågor kring nästa diagnos. Studier har visat att M.I.N.I. 
har god validitet och reliabilitet i jämförelse med SCID-P och CIDI (Lecrubier 
et al., 1997; Sheehan et al., 1997).  
 

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). AUDIT användes 
för att undersöka om initial grad av alkoholkonsumtion kan moderera 
behandlingsutfallet. Det är ett enkelt och snabbt självskattningsformulär som 
avser mäta riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion samt tecken på beroende 
och alkoholrelaterade problem under det senaste året (Berman, 2014; 
Socialstyrelsen, 2010). Formuläret är relativt kulturellt neutralt och WHO 
(2001) rekommenderar att detta används för att screena för dessa problem. 
Deltagarna fick skatta tio items på en Likertskala där fråga 1-8 poängsattes med 
0, 1, 2, 3 eller 4 poäng och fråga 9-10 poängsattes med 0, 2 eller 4 poäng 
(WHO, 2001). Totalpoängen kan variera mellan 0-40 och gränsvärden för 
riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion är 8 poäng för män och 6 poäng för 
kvinnor. Den interna reliabiliteten för AUDIT varierar mellan Cronbachs alfa = 
.62-.83 beroende av vilken population som studerats. En studie på 
normalpopulationen visade att AUDIT har en test-retest reliabilitet på r = .97 
(Berman, 2014). Enligt Bergman och Källmén (2002) har även den svenska 
versionen av AUDIT en tillfredsställande intern- och test-retestreliabilitet.  
 

Tidigare trauma. Föreliggande studie vill undersöka om tidigare 
upplevelse av trauma kan moderera behandlingsutfallet. För att mäta detta fick 
deltagarna svara på om de genomlevt eller bevittnat en mycket stressfylld och 
traumatisk händelse vid någon tidpunkt i sina liv genom att kryssa för de 
händelser som de varit med om. Alla 12 händelser valdes ut från formuläret 
Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PTDS) som avser mäta posttraumatisk 
stressymtom. Dessa händelser var allvarlig olyckshändelse, brand, eller 
explosion; naturkatastrof; icke-sexuellt överfall av en familjemedlem eller 
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någon du känner; icke-sexuellt överfall av en främling; sexuellt övergrepp av en 
familjemedlem eller någon du känner; sexuellt övergrepp av en främling; militär 
strid eller en krigzon; sexuell kontakt när du var yngre än 18 med någon som var 
5 eller flera år äldre än dig; fångenskap; tortyr; livshotande sjukdom och annan 
traumatisk händelse. Om deltagarna fyllde i “annan traumatisk händelse” 
ombads de att beskriva vad de varit med om i en öppen ruta. PTDS har en intern 
reliabilitet på Cronbachs alfa = .92 och en test-retestreliabilitet på r = .83 (Foa, 
Cashman, Jaycox & Perry, 1997). 
 

Revised Conflict Tactics Scale Short Form (CTS-2S). CTS-2S 
användes för att undersöka om olika typer av våld, dess svårighetsgrad och 
frekvens kan vara en möjlig moderator. CTS-2 är ett instrument som mäter båda 
parters utövande av våld och delas in i fem delskalor; 1.”resonerande”, 
2.”psykisk aggression”, 3.”fysiskt våld”, 4.”sexuellt tvång” och 5.”skador” 
(Straus, Hamby, Boney-McCoy & Sugarman, 1996). Instrumentet används idag 
i stor utsträckning för att mäta aggressioner i nära relationer (Vega & O’leary, 
2007). CTS-2 består av 39 itempar, men finns också i en kortversion med 20 
frågor (Straus & Douglas, 2004) som användes i den aktuella studien. Denna 
finns dock inte på svenska och fick således översättas. I formuläret ombeds 
respondenten att skatta från 0-7 hur många gånger under en given period 
respondenten eller partner har använt sig av en lista av olika beteenden som 
förekommer under relationskonflikter, från att visa omtanke och respekt till 
allvarligt fysiskt övergrepp (Straus et al., 1996). 0 står för ”detta har aldrig hänt” 
1 för ” 1 gång under det senaste året”, 6 ”mer än 20 gånger det senaste året” och 
7 står för ”inte under det senaste året, men det hände innan dess”. I aktuell studie 
ändrades instruktionen till att avse de senaste sex veckorna. Detta för att kunna 
jämföra deltagarnas våldsbeteende före- respektive efter behandlingen. 
Skattningarna ger sedan en indikation av allvarlighetsgraden av våldet. Det finns 
inga beräkningar på intern reliabilitet på kortversionen, dock korrelerar 
kortversionen med fullversionen av CTS-2 mellan r = .77 till .89 (Straus & 
Douglas, 2004). Den interna reliabiliteten för det amerikanska fullånga 
formuläret CTS-2 sträcker sig mellan Cronbachs alfa = .79 till .95 (Straus et al., 
1996) och test- retestreliabiliteten har visat sig vara god (Vega & O’leary, 
2007). 
 

FREDA. FREDA användes som ett självskattningsinstrument i 
föreliggande studie, men är framför allt framtaget för att fungera som ett stöd 
vid samtal kring våldsbilden. Materialet är utarbetat och framtaget av 
Socialstyrelsen (2012) och syftar till att identifiera och beskriva samt bedöma 
risk för fortsatt våld. FREDA ger både en beskrivning av våldet en person blivit 
utsatt för och utövat (Socialstyrelsen, 2012). FREDA-beskrivning består av två 
skalor. En för psykiskt våld och hot (41 item) samt en skala för fysiskt- och 
sexuellt våld (25 item). Den version som användes i aktuell studie består av 66 
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itempar plus tre stycken item i slutet som ställer frågor om våldsutövande mot 
barn och husdjur. Respondenten ombeds besvara frågorna på en tregradig skala, 
”aldrig”, ”någon gång” och ”upprepade gånger” (Socialstyrelsen, 2012). 
Originalversionen efterfrågar hur det sett ut de senaste 3 månader medan i 
aktuell studie ändrades instruktionerna till att avse de senaste sex veckorna. 
Socialstyrelsen redogör att delen som mäter utsatthet har ett genomsnitts test-
retestreliabilitet på r = .79 för skalan fysiskt och sexuellt våld och .69 på skalan 
psykiskt våld och hot. Den interna reliabiliteten uppges ligga på Cronbachs alfa 
= .93 respektive .92 inom de två skalorna (Socialstyrelsen, 2012).  
 

Motivation. Föreliggande studie vill undersöka om initial grad av 
motivation till beteendeförändring kan moderera behandlingsutfallet. För att 
mäta hur motiverade deltagarna var att förändra sitt sätt att reglera ilska, 
aggressioner eller utagerande beteenden fick de i förmätningen skatta fyra 
påståenden som tagits från instrumentet The Change Questionnaire (CQ). CQ 
utvecklades som ett kort screeninginstrument för att mäta motivation till 
förändring genom att använda sig av vanliga dimensioner i det naturliga språket. 
Version 1.2 består av 12 items och frågorna besvaras på en skala mellan 0-10 
där 0 = “Definitivt inte” och 10 = “Definitivt”. CQ har visat sig ha god test-
retestreliabilitet (r =.78) och intern reliabilitet (Cronbachs α = .86) (Miller & 
Johnson, 2008). De fyra items som valdes ut var  “Jag vill göra den här 
förändringen”, “Det är viktigt för mig att göra den här förändringen”, “Jag 
behöver genomföra den här förändringen” och “Jag kommer genomföra den här 
förändringen”. 
 

The Frequency and Acceptability of Partner Behavior Inventory 
(FAPBI). FAPBI avser mäta frekvens och acceptans av positiva och negativa 
beteenden i parrelationer (Doss & Christensen, 2006). FAPBI är ett 
självskattningsinstrument om består av 20 items. Den består av fyra delskalor; 
1.”tillgivenhet”, 2.”närhet”, 3.”krav” och 4.”kränkning”. Respondenten ombeds 
skatta frekvensen av olika kategorier av positivt beteende, såsom ömhet, och 
olika kategorier av negativt beteende, till exempel kritik. Deltagaren ombeds 
sedan att gradera acceptansen av detta beteende vid denna frekvens (Doss & 
Christensen, 2006). Detta skattas på en tiogradig Likertskala från ”fullständigt 
oacceptabelt” till ”fullständigt acceptabelt” (South et al., 2010). Formuläret är 
vanligt förekommande internationellt i klinisk verksamhet för att mäta grad av 
acceptans och förändring av beteenden under behandling (Doss & Christensen, 
2006). Den svenska versionen har utökats med ett negativt och ett positivt 
beteende och består således av 22 items. Reliabiliteten för den svenska 
versionen för acceptans av positiva- respektive acceptans av negativa beteenden 
är god (Cronbachs α = .85 respektive .81) (Bond & Murray, 2005). 
Reliabiliteten för frekvensen av positiva beteenden, respektive negativa 
beteende har visat sig vara något sämre (.60 respektive .29) (Bond Murray, 
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2005). Aktuell studie använde sig av de 9 items som utgör den negativa 
beteendedelskalan.  
 

The Anger Rumination Scale (ARS). ARS ämnar mäta kognitiva 
processer som uppvisas efter att ilska har triggats eller frambringats hos en 
individ. Närmare avser ARS att mäta tendenser att fokusera sin uppmärksamhet 
på sitt ilskna humör, ältande av tidigare ilskeupplevelser och tänka på orsaker 
och konsekvenser av ilskeepisoder. Det är ett självskattningsinstrument som 
består av 19 items uppdelade på fyra stycken delskalor; 1.”ältande av ilska”, 
2.”tankar på hämnd”, 3.”minnen av ilska” och 4.”förståelse för orsaker” 
(Maxwell, Sukhodolsky, Chow & Wong, 2005). Respondenten ombeds att 
skatta frågorna på en fyragradig Likertskala från 1 = ”nästan aldrig” till 4 = 
”alltid”. Höga poäng på skalan indikerar en större benägenhet att ilskeruminera 
(Maxwell et al., 2005). I aktuell studie översattes formuläret och en av de fyra 
delskalorna användes, nämligen ältande av ilska (angry afterthoughts). ARS i 
sin originalversion visar sig ha adekvat intern reliabilitet (Cronbachs α = .93) 
och test-retestreliabilitet (r = .77) (Sukhodolsky, Golub & Cromwell, 2001).   
 

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). DERS användes för 
att undersöka om initial grad av emotionsregleringssvårigheter kan moderera 
behandlingsutfallet. Det är ett självskattningsformulär som utvecklades av Gratz 
och Roemer (2004) och som avser mäta svårigheter med emotionsreglering. 
DERS består av 36 items som avser spegla svårigheter inom följande sex 
dimensioner av känsloreglering: 1.”Icke-accepterande av känslomässiga 
reaktioner”, 2.”Svårigheter med att engagera sig i målinriktat beteende”, 
3.”Svårigheter med impulskontroll”, 4.”Brist på emotionell medvetenhet”, 
5.”Begränsad tillgång till känsloregleringsstrategier” och 6.”Brist på 
känslomässig klarhet”. I föreliggande studie användes enbart delskalorna som 
avser mäta svårigheter med impulskontroll och begränsad tillgång till 
känsloregleringsstrategier. Deltagarna ombads skatta dessa items på en 
femgradig Likertskala där 1 = “Nästan aldrig” och 5 = “Nästan alltid. Vissa 
items omvänds, vilket innebär att 1 = “Nästan alltid” och 5 = “Nästan aldrig”. 
Poängen summeras och ju högre poäng desto större svårighet med 
emotionsreglering. Enligt Gratz och Roemer (2004) tyder studier på att DERS 
har hög intern reliabilitet (Cronbachs α = .93), bra test-retestreliabilitet (r = .88) 
för den totala skalpoängen (Gratz & Roemer, 2004). Friberg (2006) översatte 
DERS till svenska och fann att den svenska versionen hade en intern reliabilitet 
på Cronbachs alfa = .92, vilket är i linje med Gratz och Roemers (2004) fynd. 
 

Demografiska faktorer. Den demografiska informationen samlades in i 
samband med förmätningen. Deltagarna fick innan de fyllde i alla 
självskattningsformulär besvara frågor om bland annat ålder, kön, 
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utbildningsnivå, sysselsättningsnivå och antal barn. Se Tabell 1 för en detaljerad 
översikt.  
 

Procedur 
Under rubrikerna Rekrytering och Urval beskrevs den initiala processen kring 
hur vi fick deltagare till projektet, hur förmätningen gick till, 
inklusion/exklusionskritierier och hur urvalsprocessen gick till.  
 
Efter förmätning och telefonintervju gjordes en klinisk bedömning över hur väl 
behandlingen ansågs kunna förändra aktuell problematik, vilket i slutänden var 
avgörande för inklusion och exklusion. Meddelande om exklusion gjordes över 
ett telefonsamtal där även orsak till beslut angavs. De exkluderade informerades 
om vart de kunde vända sig för mer hjälp. Deltagarna som inkluderades i studien 
randomiserades sedan till behandlingsbetingelserna behandling och kontroll. 
Vid randomiseringen användes hemsidorna http://www.random.org och 
http://randomization.com. En utomstående oberoende person ombads att sköta 
randomiseringen. Därefter gjordes oberoende t-test för att säkerställa att de båda 
grupperna (behandlingsgrupp/kontrollgrupp) inte skiljde sig åt med avseende på 
förmätningsskattningar. Detta gjordes för att säkerställa att grupperna var 
likvärdiga i förhållande till varandra.  
 
Deltagarna fördelades sedan till IVIN-projektets sex behandlare. Dessa har alla 
en avslutad grundläggande psykoterapiutbildning i KBT och var 
psykologstudenter som gick termin tio på Linköpings universitet. Behandlarna 
ringde deltagarna och gav besked om vilken behandlingsbetingelse de blivit 
randomiserade till, besvarade eventuella frågor och informerade återigen om att 
behandlingen var frivillig och att de när som helst kunde avbryta den. 
Behandlarna informerade om att en samtyckesblankett kommer att skickas och 
att den ska skickas tillbaka efter påskrift. Deltagarna fick tillgång till det 
internetadministrerade krypterade kontakthanteringssystemet där all kontakt 
mellan behandlare och deltagare sköttes. Deltagarna loggade in med personliga 
koder och en ny sms-kod för varje inloggning. Alla deltagare i 
behandlingsgruppen påbörjade behandlingen den 5:e mars.  
 
När behandlingen avslutades den 28:e april 2014 ombads deltagarna i både 
behandlings- och kontrollgruppen att fylla i eftermätningen som innehöll samma 
instrument som förmätningen förutom CQ, AUDIT och PTDS som togs bort då 
dessa inte längre var intressanta inom ramen för denna studie. Därefter gjordes 
en telefonuppföljning där deltagarna fick beskriva hur de upplevt att antingen få 
behandling eller stå på väntelista. De fick också frågor angående förbättringar 
eller försämringar och hur dessa har visat sig. Utifrån detta samtal gjordes en 
CGI skattning.  
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Behandlingsgrupp 
Behandlingsgruppen fick under åtta veckors tid (från 14-03-05 till 14-04-28) 
arbeta med åtta olika moduler som utformats av författarna till denna uppsats, 
samt fyra andra psykologstudenter i IVIN-projektet, med inspiration hämtad 
från PIA- och IRIS-projektet (Andersson & Gustafsson, 2008; Olsson & 
Wiklund, 2013; Pettersson & Sandgren, 2013). Detta gjordes i samarbete med 
Leg. Psykolog Dan Rosenqvist och Leg. Psykoterapeut Kjell Nordén som 
arbetar på mottagningen Alternativ till våld i Jönköping, samt våra handledare 
Hugo Hesser och Gerhard Andersson vid Linköpings universitet. Varje modul 
kan liknas vid ett kapitel i en bok och innehöll texter, psykoedukativa filmer och 
frivilliga övningsuppgifter med tillhörande obligatoriska hemuppgifter som 
deltagarna fick arbeta med.  
 
Behandlingsgruppen fick tillgång till modulerna som PDF-filer via 
internetplattformen http://www.iterapi.se/sites/ivin/ och de fick ta del av en ny 
behandlingsmodul varje vecka under förutsättning att de slutfört förra veckans 
hemuppgifter som bestod av några frågor och övningar kopplade till modulens 
innehåll. Deltagarna fick dock tillgång till en ny modul tidigast den veckan som 
modulen planerades skickas ut, exempelvis modul 1 fick de tidigast vecka 1, 
modul 2 fick de tidigast vecka 2, osv. Många av deltagarna hade av olika skäl 
svårigheter att skicka in sina svar i avsedd tid och behandlarna var således 
tvungna att vara flexibla till när en ny modul skulle tilldelas.  
 
Regelbundet skickades påminnelser ut till de deltagare som ännu inte slutfört 
hemuppgifter eller veckoskattningar i tid via kontakhanteringssystemet. Utöver 
detta kontaktades även deltagare genom e-post då vissa deltagare hade tekniska 
problem med portalen och behövde nås utanför denna. Andra kontaktades även 
per telefon då svar uteblivit från kontaktsystemet samt vanlig e-post. Under 
behandlingens gång slutade en del av deltagarna vara aktiva och kontaktades 
också via e-post och telefon. De personer som inte hade fullföljt alla moduler 
vid behandlingens slut fick då tillgång till alla kvarvarande moduler.   
 
Deltagarna fick feedback på hemuppgifterna genom ett slutet 
kontakthanteringssystem via internetplattformen. Behandlarnas främsta uppgift 
var att validera och stötta deltagarna under behandlingens gång, samt se till att 
de förstått principerna och förstärka deras arbete mot förändring. Det var vanligt 
att deltagarna halkade efter i behandlingen och detta bemöttes med validering 
kring de svårigheter det kan innebära att göra förändringar i sitt liv och att det 
tar tid och övning att behärska nya färdigheter. Därutöver handlade mycket av 
kontakten om att motivera till fortsatt arbete och svara på frågor och funderingar 
kring behandlingen. Behandlarkontakten var individuellt anpassad efter 
deltagarnas önskningar och behov genom att de var välkomna att höra av sig så 
ofta de önskade och de fick svar inom 24 timmar under veckodagar och vid 
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möjlighet under helgdagar. Behandlarna blev i så stor utsträckning som möjligt 
samma person som deltagare under tidigare delar av processen haft kontakt med. 
Vid behov hade behandlarna möjlighet till klinisk handledning av en legitimerad 
psykolog och en legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av behandling 
av personer som har svårigheter med att reglera ilska, aggressioner eller 
utagerande beteenden. Handledning gavs även vid förfrågan av två legitimerade 
psykologer med lång erfarenhet av internetadministrerad KBT-behandling. 
Behandlarna i studien stöttade också varandra och hade kontakt sinsemellan för 
att diskutera funderingar rörande behandlingen.  
 
Sammanfattning av behandlingen 
Behandlingen riktade sig till personer som upplever svårigheter med att reglera 
ilska, aggressioner eller utagerande beteenden. Alla moduler baserades på 
kognitiv beteendeterapi (KBT), där vissa var mer inspirerade av Alternativ till 
våld (ATV), Dialektisk beteendeterapi (DBT), kognitiv terapi (KT) och 
beteendeterapi (BT). Modul 1 och 2 riktade främst in sig på psykoedukation 
kring våld och krisstrategier för att bryta den omedelbara risken för våld. 
Successivt introducerades därefter känsloreglering i modul 3 och 4, hantering av 
tankar i modul 5 och kommunikationsfärdigheter i modul 6. Modul 7 och 8 
rundade av behandlingen med repetition av de strategier som introducerades 
under behandlingen, beteendeaktivering och planering av vidmakthållande av 
det patienterna lärt sig under behandlingen. För mer utförlig information om 
modultexterna, se Appendix B. Längden på modultexterna varierade mellan 15-
23 sidor exklusive hemuppgifter och 20-27 sidor inklusive hemuppgifter. Den 
totala mängden text var 219 sidor inklusive hemuppgifter och den 
genomsnittliga modulen var ca 20 sidor lång exklusive hemuppgifter.  
   
Kontrollgrupp  
Kontrollgruppen fick besked om att deras behandling förväntades börja den 7:e 
maj 2014 och delgavs information om hur man loggar in på portalen samt hur 
man kan ta kontakt med sin behandlare genom IVIN-portalens 
kontakthanteringssystem. Även deltagarna i kontrollgruppen var välkomna att 
höra av sig så ofta de önskade och fick även de svar inom 24 timmar under 
veckodagar och vid möjlighet under helgdagar. Kontrollgruppen stod på 
väntelista medan deltagarna i behandlingsgruppen fick sin behandling, vilket 
innebar att de varje vecka fick ett standardiserat mail genom kontaktsystemet 
där behandlaren frågade hur veckan varit, samt påminde om vikten av att fylla i 
veckoskattningen. Kontrollgruppen fick samma behandling som 
behandlingsgruppen och deras behandling påbörjades 2014-05-07 och 
avslutades 2014-06-30.  
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Etiska aspekter 
Föra att få genomföra forskning som avser människor måste en etikprövning 
göras. Därmed författades en etikansökan som skickades in till Regionala 
etikprövningsnämnden i Linköping för formell etikgranskning och 
godkännande. IVIN-projektet godkändes av etikprövningsnämnden i februari 
2014 och bedömdes därmed uppfylla rådande krav och etiska riktlinjer. Nedan 
redogörs för och diskuteras de risker som identifierades i etikansökan.  
 
Risk för allvarligt fysiskt våld 
Eftersom ett av inklusionskriterierna för denna studie var att man skulle uppleva 
svårigheter med att reglera ilska, aggressioner eller utagerande beteenden fanns 
också risk för fortsatt användande av våld under studiens gång. Trots att 
utförande av allvarligt fysiskt våld var ett exklusionskriterium, fanns ändå viss 
risk att detta inte skulle upptäckas. För att hantera risk för allvarligt fysiskt våld 
gjordes en noggrann bedömning av aktuell våldsrisk genom både 
självskattningsformulär och telefonintervju där deltagarna dels ombads beskriva 
våldet och dels ge ett muntligt löfte om att inte utöva allvarligt fysiskt våld 
under de åtta veckorna som behandlingen pågick. Deltagarna fick även besvara 
frågor om sin familjesituation som syftade till att undersöka om det fanns barn 
som for illa av våldsutövandet i hemmet. Deltagare som bedömdes vara i 
riskzonen för att använda allvarligt fysiskt våld, eller som själv blev utsatt för 
allvarligt fysiskt våld exkluderades från studien och hänvisades vidare till annan 
hjälpinstans. Detta gjordes eftersom forskargruppen inte bedömdes kunna 
bära ansvar för, eller garantera deltagarnas och deras anhörigas säkerhet, då 
behandlingen genomfördes på distans. För att följa upp risken för allvarligt våld 
fick deltagarna besvara självskattningsformuläret MMEA varje vecka. Vid 
misstanke om förvärrat våld rådgjorde behandlarna det eventuella fallet med 
projektets kliniska handledare. Dock gjordes inga sådana upptäckter under 
behandlingens gång.  
 
Risk för inklusion av deltagare med allvarlig depression eller hög suicidalitet 
En annan risk som identifierades var att inklusion av deltagare med behov av 
specialiserad psykiatrisk vård skulle kunna ske. För att hantera denna risk 
informerades deltagarna redan på IVIN-projektets hemsida om att det inte var 
lämpligt att delta i IVIN-projektet om de led av svårare psykiatrisk problematik 
eller suicidalitet. Det gjordes även en noggrann och detaljerad bedömning av 
detta utifrån relevanta item på självskattningsformuläret PHQ-9, samt den 
strukturerade intervjun M.I.N.I. (Se underrubriken Instrument). Om psykiatrisk 
problematik eller suicidrisk förelåg gjordes under behandlingskonferenserna en 
bedömning av allvarlighetsgraden av projektansvarig psykolog. Vid misstanke 
om svårare psykiatrisk problematik eller suicidrisk uppmanades deltagaren att 
söka annan, eller mer akut vård, på hemorten eller att ringa Nationella 
hjälplinjen. Ingen deltagare exkluderades på grund av suicidrisk i föreliggande 
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studie, varken initialt eller under själva behandlingen. Deltagarna uppmanades 
under behandlingens gång att meddela upplevda svårigheter till sin behandlare 
via kontakthanteringssystemet och vid behov kontaktades projektets 
huvudansvarige som då ingrep för åtgärder.  
 
Risk för negativa reaktioner av exklusion 
För att minska risken för negativa reaktioner hos deltagare som exkluderades 
från studien fanns en tydlig beskrivning av både inklusions- och 
exklusionskriterier på projektets hemsida. Under telefonintervjun informerades 
deltagarna om att de inte var garanterade en plats i studien utan att en 
bedömning av huruvida behandlingen ansågs vara lämplig för aktuell person 
skulle komma att göras under kommande behandlingskonferenser. Alla 
exkluderade deltagare kontaktades via telefon av någon av projektets sex 
behandlare som angav orsak till exkludering utifrån de uppsatta inklusions- och 
exklusionskriterierna, samt besvarade eventuella frågor. Deltagarna fick tydliga 
rekommendationer om vilken hjälp som istället bedömdes vara lämplig, samt 
var och hur denna skulle kunna sökas och erhållas.  
 
Risk för negativa reaktioner av inklusion i kontrollgrupp 
För att minska risken för negativa reaktioner av att bli inkluderad i 
kontrollgrupp fick studiens deltagare information om studiens upplägg med 
randomisering till kontroll- respektive behandlingsgrupp på både hemsidan och 
under telefonintervjun. Deltagarna som randomiserades till kontrollgrupp 
kontaktades av en av projektets sex behandlare via telefon och informerades om 
att de blivit randomiserade till kontrollgrupp. De fick även information om att 
deras behandling skulle starta den 7:e maj och att de fram tills dess fick 
möjlighet att hålla kontinuerlig kontakt med projektet och en behandlare via 
hemsidans kontakthanteringssystem.  
 
Dataintegritet 
För att förebygga eventuell oro inför datasäkerhet fanns en beskrivning över 
hanteringen av personuppgifter och personlig information tillgänglig via IVIN-
projektets hemsida som intressenter fick ta del av innan de bestämde sig för att 
anmäla sig till studien. Alla deltagare tilldelades en studiekod som användes för 
att avidentifiera deltagarna. För att logga in på IVIN-plattformen och ta del av 
behandlingen och kontakthanteringssystemet krävdes den personliga 
studiekoden, ett personligt lösenord, samt en engångskod som skickades till 
mobilnumret som deltagaren angivit vid registreringen. För att skydda 
deltagarnas integritet i kontakten mellan deltagare och behandlare användes ett 
slutet kontakthanteringssystem där både deltagare och behandlare behövde 
lösenord för att logga in. I enstaka fall då det inte gick att nå deltagarna via 
kontakthanteringssystemet skickades meddelanden till deras angivna e-post. Det 
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fanns dock information om hur deltagare kunde gå tillväga för att skapa en 
krypterad e-postadress. För att all data skulle förbli avidentifierad användes 
studiekoden för varje deltagare för att bearbeta och analysera det insamlade 
datamaterialet, vilket medför att deltagarna inte kommer att kunna identifieras i 
efterhand. Eftersom resultatet av studien dessutom kommer att sammanställas 
och presenteras på gruppnivå kommer inga deltagarspecifika uppgifter att kunna 
urskiljas eller spåras. 
 

Kvantitativ databearbetning  
Statistiska analyser genomfördes med hjälp av programmet SPSS version 21. 
Samtliga analyser gjordes utifrån de deltagare som fyllt i både för- och 
eftermätning. Deskriptiva analyser användes för att kartlägga medelvärden, 
standardavvikelser och range för respektive prediktor, samt för 
huvudutfallsmåtten för de två olika grupperna och alla deltagare sammantaget. 
Huvudutfallsmåtten beräknades utifrån individuella värden vid eftermätningen 
kontrollerat för förmätningen på MMEA och AQ-RVS. För att undersöka den 
modererande effekten av valda prediktorer gjordes en multipel regression för 
varje undersökt variabel. 
 
I den multipla regressionsanalysen kontrollerade vi för förmätningen genom att 
använda denna som en prediktor på utfallsmåttet (som en ANCOVA, där 
kovariatet är förmätningen). Genom att inkludera förmätningen i regressionen så 
kan vi kontrollera för förmätningens påverkan på utfallet och se vilken effekt 
prediktorerna har på utfallet utöver effekten av förmätningen. 
Regressionsanalysen inkluderar en huvudeffekt av grupp, huvudeffekt av 
prediktorvariabeln och interaktionseffekt mellan grupp och prediktor. För att 
testa om det finns en moderationseffekt så måste vi titta på interaktionseffekten 
mellan variabeln grupp (behandling eller kontroll) och den undersökta 
prediktorvariabeln (som exempelvis, ålder, nivå av depressiva symptom och 
tidigare våld) har på utfallsmåtten.  
 
För att kunna göra en tolkning av den ostandardiserade betakoefficienten (b) så 
har vi använt oss av centrerade värden av prediktorvariablerna. Detta görs 
genom att transformera prediktorn till en avvikelse runt en fixerad punkt. Denna 
punkt blir noll då man tar varje individs värde och subtraherar detta med 
gruppens medelvärde. Alltså blir alla medelvärden för variablerna 0.  
 
Den linjära ekvationen för multipel regression vi använde i vår analys ser ut på 
följande vis: 

𝑌! = 𝑏! + 𝑏!(betingelse) + 𝑏!(prediktor) + 𝑏! betingelse (prediktor) + 
𝑏!(förmätning)+ 𝜀!  
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Y står för den variation vi vill försöka förklara med vår regressionsmodell. I 
detta fall är de beroende variablerna skattat emotionellt våld (MMEA) och 
aggression (AQ-RVS). 𝑏! är det värde Y antar när de övriga betakoefficienter är 
0 och då vi centrerat variablerna vill det säga när alla variabler har ett 
genomsnittligt värde. Alla betakoefficienter anger riktningen och styrkan av 
relationen, det vill säga hur många enheter variabeln Y ändras när den oberoende 
variabeln ändras en enhet. 𝑏! anger medelvärdesskillnaden mellan 
behandlingsgrupp och kontrollgrupp, 𝑏! anger lutningskoefficienten för de 
undersökta variablerna, 𝑏! anger lutningskoefficienten för interaktionseffekten 
mellan huvudeffekt av grupp och huvudeffekt av undersökt prediktor och 𝑏! är 
lutningskoefficienten för förmätningen som vi kontrollerar för. 𝜀𝔦 är feltermen 
för vår modell, det vill säga avvikelsen från den predicerade linjen. 

För att kunna tolka en signifikant interaktionseffekt gjordes simple slopes analys 
där vi tittar på regressionsekvationen för utfallet som funktion av både 
prediktorn och behandlingsgrupp (dvs. moderationseffekten). Tolkningen av 
moderatorn görs utifrån en standardavvikelse under medelvärdet, medelvärdet 
och en standardavvikelse över medelvärdet för hela gruppen av deltagare. Både 
centrering och simple slopes analys gjordes automatiskt med hjälp av verktyget 
PROCESS i SPSS (Hayes, 2013). 
 

Resultat 
 

Bortfall 
Av de ursprungliga 65 deltagarna svarade 59 på eftermätningen. Detta bortfall 
hanterades med Complete cases analysis, vilket innebär att bortfallet 
exkluderades från de statistiska beräkningarna. Detta gjordes med antagandet 
om att så lite saknad data inte skulle påverka resultaten. Utav de 59 deltagare 
som svarade på eftermätningen ingick 28 deltagare i behandlingsgruppen och 31 
i kontrollgruppen. Innan studien påbörjades hoppade en person i 
kontrollgruppen av till följd av att ha blivit randomiserad till kontrollgrupp. Inga 
deltagare exkluderades under studiens gång, men en person i 
behandlingsgruppen hoppade av till följd av en privat händelse. Efter studiens 
slut genomförde 58 deltagare en avslutande telefonadministrerad intervju. För 
grafisk presentation av urvalsprocessen och bortfall, se Figur 3. Vid studiens 
start avsåg vi undersöka om variabeln personlighetsstörningar mätt med M.I.N.I. 
kunde moderera utfallet. Dock var antalet individer med personlighetsstörningar 
för få (n=5) och ingen statistisk analys kunde genomföras. 
 

Sammanfattning av resultat av utfall och mediation i aktuell 
behandlingsstudie 

Inom ramen för IVIN-projektet genomfördes som tidigare nämnt ytterligare två 
studier. Den ena var en behandlingsstudie som undersökte effekten av IVIN-
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behandlingen (Engstrand & Jeppsson, 2014). Sammanfattningsvis pekade 
resultaten på signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupp och kontrollgrupp 
på samtliga utfallsmått som avsåg mäta psykiskt och fysiskt våld, aggressioner, 
relationstillfredställelse, depressiva symtom samt ångestsymtom. 
Behandlingsgruppen förbättrades därmed signifikant i relation till 
kontrollgruppen efter IVIN-behandlingen med genomgående medelstora 
effektstorlekar (d= .53 - .77). Den observerade signifikanta skillnaden på det 
klinikeradministrerade bedömningsinstrumentet Clinical Global Impressions-
Improvement Scale (CGI-IS) gick i linje med ovanstående indikation på 
förbättring till behandlingsgruppens fördel (Engstrand & Jeppsson, 2014). För 
en mer utförlig skildring av effekten av IVIN-behandlingen, se Engstrand och 
Jeppsson (2014). 
 
Den andra studien var en mediationsstudie som undersökte om förbättring i 
emotionsreglering, acceptans av partnerns negativa beteenden och 
ilskeruminering kunde mediera behandlingsutfallet (Bäcke & Pollak, 2014). 
Författarna fann att signifikant förbättring i känsloreglering medierade utfallet 
vad gäller minskat våld och ökad relationstillfredställelse (Bäcke & Pollack, 
2014). För en mer utförlig skildring av IVIN-behandlingens mediationseffekter, 
se Bäcke och Pollack (2014). 
 

Beskrivning av hur resultatet presenteras 
Resultatet kommer att presenteras i två olika tabeller, en för utfallsmåttet 
MMEA (se Tabell 3) och en för utfallsmåttet AQ-RSV (se Tabell 4). 
Huvudeffekt av prediktor, huvudeffekt av grupp, samt interaktionseffekten dem 
emellan kommer att presenteras för varje enskild prediktor. En sammanfattande 
tolkning av resultatet kommer att presenteras efter respektive tabell. Resultatet 
redovisas på gruppnivå och samtliga resultat i föreliggande studie baseras som 
tidigare nämnt på deltagare som fyllt i både för- och eftermätningen. För 
respektive prediktor redovisas även deskriptiv data (Se Tabell 2).  
 
Huvudutfallsmåtten utgörs av individernas eftermätningsvärden justerade för 
deras förmätningsvärden i MMEA- respektive AQ-RSV- poäng. En negativ 
interaktionseffekt tyder på att ett högt värde på variabeln modererar ett bättre 
behandlingsutfall, det vill säga i genomsnitt lägre eftermätningsvärde för 
behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Ett positivt samband tyder 
däremot på att höga värden på variabeln modererar ett sämre behandlingsutfall, 
vilket innebär en mindre medelvärdesskillnad i poäng på utfallsmåttet mellan 
behandling- och kontrollgrupp.   
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Tabell 2 
Deskriptiv data för respektive undersökt prediktor 

 
 
Prediktor 

Kontrollgrupp 
(n=33) 

Behandlingsgrupp 
(n=32) 

Total  
(n=65) 

M 
(SD) 

Range M  
(SD) 

Range M  
(SD) 

Range 

PHQ9 7.48 
(5.45) 

0-21 8.78 
(5.93) 

1-22 8.12 
(5.69) 

0-22 

GAD-7 
 
AUDIT 

6.55 
(4.00) 

0-16 7.41 
(5.39) 

1-21 6.97 
(4.72) 

0-21 

6.03 
(5.43) 

0-22 4.84 
(5.49) 

0-24 5.45 
(5.45) 

0-24 

PTDS  𝟏 0.64 
(0.49) 

0-1 0.69 
(0.47) 

0-1 0.66 
(0.48)  

0-1 

CTS-2S 5.24 
(3.69) 

0-15 4.22 
(2.87) 

0-11 4.74 
(3.33) 

0-15 

MMEA 22.18 
(14.18) 

0-50 20.06 
(16.40) 

1-62 21.14 
(15.23) 

0-62 

FREDA 13.27 
(9.87) 

1-42 14.63 
(9.88) 

0-39 13.94 
(9.82)  

0-42 

AQ-RVS 34.73 
(13.22) 

6-59 34.66 
(14.80) 

8-74 34.69 
(13.91)  

6-74 

CTS-2S  𝟐 3.42 
(3.35) 

0-12 2.81 
(3.04) 

0-12 3.12 
(3.19) 

0-12 

MMEA  𝟐 19.18 
(17.66) 

0-65 16.78 
(14.90) 

0-62 18.00 
(16.28) 

0-65 

CQ 36.33 
(3.81) 

25-40 35.94 
(4.46) 

20-40 36.14 
(4.12) 

20-40 

FAPBI 6.09 
(2.61) 

0.00-
9.00 

5.97 
(2.87) 

0.38-9.00 6.03 
(2.72)  

0-9 

ARS 15.24 
(4.99) 

7-24 14.81 
(5.09) 

6-24 15.03 
(5.00)  

6-24 

DERS 38.82 
(12.73) 

16-64 36.47 
(11.74) 

18-63 37.66 
(12.22)  

16-64 

Ålder 38.00 
(10.70) 

19-66 35.72 
(7.29) 

21-50 36.88 
(9.18)  

19-66 
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Kön 0.48 
(0.51) 

0-1 0.38 
(0.49) 

0-1 0.43 
(0.50) 

0-1 

  𝟏 = variabeln är dikotomiserad, 0 = ingen tidigare traumatisk händelse, 1 = en 
eller flera traumatiska händelser 
  𝟐 = deltagarens skattning av sin partners våld 
  

Moderatorer för behandlingsutfall 
Nedan presenteras resultatet för huvudeffekt av prediktor, huvudeffekt av grupp 
och interaktionseffekt dem emellan på utfallsmåttet MMEA. 

Tabell 3 
Resultat på utfallsmåttet MMEA 

Prediktor Huvudeffekt av 
prediktor (SE) 

Huvudeffekt av 
grupp (SE) 

Interaktions-
effekt (SE) 

PHQ-9 0.19 (0.31)  -6.79 (3.02)* 0.83 (0.56) 
GAD-7 -0.22 (0.36) -6.45 (2.30)* 1.20 (0.68)  
AUDIT -0.36 (0.35) -7.53 (3.18)* -0.21 (0.72) 
PTDS  𝟏 1.37 (3.17) -6.60 (3.05)* -4.41 (6.25) 
CTS-2S 1.21 (0.57)* -5.76 (2.81)* -1.40 (0.96) 
FREDA 0.36 (0.19) -7.18 (2.97)* -0.02 (0.32) 
AQ-RVS 0.04 (0.12) -6.58 (3.05)* 0.15 (0.24) 
CTS-2S  𝟐  0.54 (0.56) -6.08 (3.09) 0.05 (1.11) 
MMEA  𝟐 -0.07 (0.12) -6.41 (3.01)* 0.28 (0.21) 
CQ 0.21 (0.40) -6.49 (2.98)* -1.34 (0.81) 
FAPBI 0.65 (0.59) -6.53 (2.92)* -2.43 (1.15)* 
ARS 0.10 (0.30) -6.56 (2.96)* 1.23 (0.56)* 
DERS 0.04 (0.14) -6.50 (3.03)* 0.36 (0.27) 
Ålder -0.36 (0.18)* -7.19 (2.95)* 0.04 (0.36) 
Kön -8.08 (2.96)** -7.53 (2.89)* 1.33 (5.83) 
  *= p < .05, ** = p < .01 
  𝟏 = variabeln är dikotomiserad, 0 = ingen tidigare traumatisk händelse, 1 = en    
eller flera traumatiska händelser 
  𝟐 = deltagarens skattning av sin partners våld 
 
Tabell 3 visar att det fanns en signifikant negativ interaktionseffekt mellan 
FAPBI och grupp, b = -2.43, 95 % CI [-4.73, -0.12], t = -2.11, p < .05. Den 
negativa interaktionseffekten innebär att höga nivåer av acceptans för partnerns 
negativa beteenden modererar ett bättre behandlingsutfall mätt i MMEA. Detta 
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vill säga i genomsnitt lägre eftermätningsvärde för behandlingsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. Tabellen visar även att det fanns en signifikant positiv 
interaktionseffekt mellan ARS och grupp, b = 1.23, 95 % CI [0.03, 2.44], t = 
2.06, p < .05. En positiv interaktionseffekt tyder på att ett lågt värde på ARS 
modererar ett bättre behandlingsutfall mätt i MMEA. De som ilskeruminerar 
mycket vid förmätningen tycks inte dra nytta av behandlingen. För att förtydliga 
och förstå interaktionseffekten undersöker vi simple slope analysen för var och 
en av de signifikanta moderatorerna.   
 

 
* = p < .05 
Figur 4. Simple slope analys för interaktionseffekten av acceptans för partnerns 
negativa beteenden visat i medelvärden vid eftermätningen på MMEA som 
funktion av grupp och förmätningsvärden på FAPBI, där ns = ej signifikant och 
SD = standardavvikelse. 
 
Figur 4 visar att individer som befinner sig en standardavvikelse över 
medelvärdet på FAPBI och på medelvärdet vid förmätningen får ett bättre 
behandlingsutfall på MMEA vid eftermätningen i jämförelse med 
kontrollgruppen. De individer som befinner sig på en standardavvikelse under 
medelvärdet på FAPBI skiljer sig inte ifrån kontrollgruppen i eftermätning på 
MMEA. Därmed drar individer som har högre acceptans för sin partners 
negativa beteenden vid behandlingens start nytta av behandlingen och får ett 
bättre behandlingsutfall på MMEA till skillnad från personer som har låg 
acceptans för sin partners negativa beteenden.  
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* = p < .05 
Figur 5. Simple slope analys för interaktionseffekten av ilskeruminering som 
visar medelvärden vid eftermätningen på MMEA som funktion av grupp och 
förmätningsvärden på ARS, där ns=non signifikan och SD= standardavvikelse.  
 
Figur 5 visar att ju högre poäng deltagaren skattar på ARS vid förmätningen, 
desto sämre utfall på MMEA vid eftermätningen. Individer som befinner sig en 
standardavvikelse över medelvärdet på ARS vid behandlingens start tycks få ett 
sämre behandlingsutfall på MMEA till skillnad från individer som befinner sig 
en standardavvikelse under medelvärdet.  
 
Tabell 3 visar att det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt mellan 
resterande undersökta prediktorer (PHQ-9, GAD-7, AUDIT, PTDS, CTS-2S, 
FREDA, AQ-RVS, CTS-2S  𝟐, MMEA  𝟐, CQ, DERS, ålder, kön,) och grupp 
(alla p > .05). Dock fanns det en tendens till en positiv interaktionseffekt mellan 
av GAD-7 och av grupp (b = 1.20, 95 % CI [-0.17, 2.57], t = 1.75, p = .09), 
vilket tyder på att ju högre poäng deltagaren skattade på GAD-7 vid 
förmätningen, desto sämre behandlingsutfall på MMEA vid eftermätningen 
jämfört med kontrollgruppen. Tendensen pekar mot att personer som anger hög 
nivå av ångestsymtom vid behandlingens start får ett sämre behandlingsutfall på 
MMEA till skillnad från personer som anger låg nivå av ångest.  
 
Det fanns även en tendens till en negativ interaktionseffekt mellan CQ och 
grupp, b = -1.34, 95 % CI [-2.97,0.29], t = -1.65, p = .10, vilket tyder på att ju 
högre deltagaren skattar på CQ vid förmätningen, desto bättre behandlingsutfall 
på MMEA vid eftermätningen. Tendensen indikerar att personer som har högre 
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motivation vid behandlingens start få ett bättre behandlingsutfall på MMEA till 
skillnad från personer som har låg motivation. Tendenserna innebär att 
interaktionseffekten närmade sig uppsatt signifikansnivå men var inte statistiskt 
säkerställd och ska tolkas därefter.  
 
Tabell 3 visar dessutom att det fanns en huvudeffekt av prediktorerna CTS-2S (b 
= 1.21, 95 % CI [0.07, 2.34], t = 2.14, p < .05), ålder (b = -0.36, 95 % CI [-0.71, 
-0.01], t = -2.05, p < .05) och kön (b = 8.08, 95 % CI [-14.01, -2.14], t = -2.73, p 
< .01). Detta innebär att ju fler våldsamma beteenden deltagarna rapporterade 
vid förmätningen desto mer emotionellt våld rapporterade de vid studiens slut 
oavsett grupp. Resultatet tyder dessutom på att högre ålder och att vara av 
manligt kön predicerade mindre rapporterat emotionellt våld vid studiens slut 
oavsett grupp.  
 
Nedan presenteras resultatet för huvudeffekt av prediktor, huvudeffekt av grupp 
och interaktionseffekt dem emellan på utfallsmåttet AQ-RVS. 

Tabell 4 
Resultat på utfallsmåttet AQ-RVS 

Prediktor Huvudeffekt av 
prediktor (SE) 

Huvudeffekt av 
grupp (SE) 

Interaktions-
effekt (SE) 

PHQ-9 0.23 (0.20) -5.66 (1.87) ** 0.47 (0.08) 
GAD-7 0.23 (0.24) -5.65 (1.89) ** 0.27 (0.08)  
AUDIT 0.11 (0.22) -5.16 (1.99) * 0.28 (0.47) 
PTDS  𝟏 0.18 (2.01) -547 (1.90) ** -3.89 (3.93) 
CTS-2S -0.55 (0.32) -6.13 (1.85) ** -1.35(0.62) * 
MMEA -0.03 (0.07) -5.58 (1.86) ** -0.27 (0.13) * 
FREDA -0.09 (0.11) -5.41 (1.87) ** -0.30 (0.20) 
CTS-2S  𝟐 0.09 (0.35) -5.34 (1.96) ** 0.29 (0.70) 
MMEA  𝟐 0.02 (0.07) -5.41 (1.92) ** -0.02 (0.13)  
CQ -0.26 (0.26) -5.49 (1.87) ** -0.63 (0.53)  
FAPBI -0.32 (0.37) -5.37 (1.88) ** 0.86 (0.74)  
ARS 0.05 (0.22)  -5.42 (1.92) ** 0.07 (0.39) 
DERS -0.04 (0.11) -5.54 (1.92) ** 0.02 (0.17) 
Ålder -0.11 (0.12) -5.70 (1.87) ** -0.42 (0.23)   
Kön -0.37 (2.01) -5.50 (1.92) ** -0.17 (3.91)  
* = p < .05, ** = p < .01 
   𝟏 = variabeln är dikotomiserad, 0= ingen tidigare traumatisk händelse, 1= en  
eller flera traumatiska händelser 
  𝟐 = deltagarens skattning av sin partners våld 
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Tabell 4 visar att det fanns en signifikant negativ interaktionseffekt mellan CTS-
2S och grupp, b = -1.35, 95 % CI [-2.59, -0.12], t = -2.19, p < .05. Den negativa 
interaktionseffekten innebär att höga nivåer av våld mätt i CTS-2S vid 
förmätningen modererar ett bättre behandlingsutfall mätt i AQ-RVS, det vill 
säga i genomsnitt lägre eftermätningsvärde för behandlingsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen hos de individerna med mer våldsamma beteenden. Tabellen 
visar även att det fanns en signifikant negativ interaktionseffekt mellan MMEA 
och grupp, b = -0.27, 95 % CI [-053, -0.00], t = -2.00, p = .05.  Den negativa 
effekten betyder att de individer som skattat högre än genomsnittet på 
emotionellt våld vid förmätning dra mer nytta av behandlingen. För att förstå 
och förtydliga interaktionseffekten undersöker vi återigen simple slope analysen 
för var och en av de signifikanta moderatorvariablerna.   
 

 
* = p < .05 
Figur 6. Simple slope analys för interaktionseffekten av våldsamma beteenden 
visat i medelvärden vid eftermätningen på AQ-RVS som funktion av grupp och 
förmätningsvärden på CTS-2S, där ns = ej signifikant och SD = 
standardavvikelse. 
 
Figur 6 visar att individer som befinner sig en standardavvikelse över 
medelvärdet skattat på CTS-2S vid förmätning tycks få ett bättre 
behandlingsutfall på AQ-RVS vid eftermätningen. Individer som skattade en 
standardavvikelse under medelvärdet i frekvens av våldsamma beteenden 
förbättras inte signifikant i sin aggressivitet i jämförelse med kontrollgruppen. 
Det tyder alltså på att personer som skattade högre frekvens av våld innan 
behandlingen tycks få ett bättre behandlingsutfall vad gäller aggressivitet till 
skillnad från individer som skattade låg frekvens av våld.    
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*= p < .05 
Figur 7. Simple slope analys för interaktionseffekten av emotionellt våld visat i 
medelvärden vid eftermätningen på AQ-RVS som funktion av grupp och 
förmätningsvärden på MMEA, där ns = ej signifikant och SD = 
standardavvikelse. 
 
Figur 7 visar att individer som befinner sig en standardavvikelse över 
medelvärdet på MMEA vid förmätningen får ett bättre behandlingsutfall mätt i 
AQ-RVS i jämförelse med kontrollgruppen. De individer som befinner sig en 
standardavvikelse under medelvärdet mätt i MMEA vid förmätningen förbättras 
inte signifikant i jämförelse med kontrollgruppen. Individer som initialt skattar 
att det använder mycket emotionellt våld vid behandlingens start tycks få ett 
bättre behandlingsutfall på aggressivitet till skillnad från individer med initialt 
låg frekvens av emotionellt våld. 
 
Tabell 4 visar att det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt mellan 
resterande undersökta prediktorer (PHQ-9, GAD-7, AUDIT, PTDS, FREDA, 
CTS-2S  !, MMEA  !, CQ, FAPBI, ARS, DERS, ålder, kön,) och grupp (p > .05). 
Dock fanns det en tendens som pekar på att ålder har en modererande effekt på 
utfallet mätt i AQ-RVS, b = -0.42, 95 % [-0.88, 0.29], t = -1.88, p = .07. En 
tendens som pekar mot att ju äldre man är desto bättre behandlingsutfall får man 
på instrumentet AQ-RVS. Än en gång är det viktigt att påpeka att tendenserna 
inte är statistiskt säkerställda och ska tolkas därefter.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att behandlingen passar bättre för de 
individer som vid förmätningen anger hög grad av acceptans för sin partners 
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negativa beteenden, hög frekvens av våldsamma beteenden och emotionellt 
våld. De visar också att individer som ilskeruminerar mycket innan 
behandlingens start har svårare att ta dra nytta av behandlingen. Som tidigare 
nämnt finns det tendenser till att hög nivå av ångest modererar ett sämre 
behandlingsutfall och att behandlingen passar bättre för de personer som är 
motiverade till förändring vid behandlingens start, samt att man drar mer nytta 
av behandlingen ju äldre man är. 

 
Diskussion 

 
Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultaten utifrån respektive frågeställning. 

Kan kliniska bakgrundsvariabler såsom initial grad av depression och ångest, 
personlighetsstörning, initial grad av alkoholkonsumtion, upplevelse av 
tidigare trauma och frekvens av våldsamma beteenden och aggressivitet 
moderera behandlingsutfallet?  
Av de undersökta kliniska bakgrundsvariablerna visade resultaten att variablerna 
frekvens av fysiskt våld och emotionellt våld hade en modererande effekt på 
behandlingsutfallet aggressivitet. De båda våldsvariablerna hade en negativ 
signifikant effekt, vilket innebär att de individer som hade relativt hög frekvens 
av initialt våld drog större nytta av behandlingen än de som skattat lägre 
frekvens av våld. Utöver de signifikanta fynden visade resultaten på en tendens 
(p < .10) att individer med hög initialt skattad ångest inte tar till sig 
behandlingen lika bra som de som skattar lägre nivåer av ångest. Övriga 
undersöka variabler (depression, aggressivitet, tidigare trauma, 
alkoholkonsumtion) visade sig inte ha någon signifikant modererande effekt på 
behandlingsutfallet.  
 
Det finns ett behov att undersöka under vilka omständigheter och för vem en 
internetadministrerad individuell KBT-behandling fungerar. Det här är enligt vår 
vetskap den första studie som gör just detta, vilket gör det svårt att jämföra med 
tidigare studier och bygga på redan existerande kunskap. Resultaten ger oss 
dock helt ny kunskap som tyder på att individer med olika initiala nivåer av våld 
responderar olika på interventionen. Interventionen visade sig ha ett positivt 
utfall för de personer som initialt rapporterade högre frekvens av våldsamma 
beteenden, vilket innebar att behandlingen fungerade bättre för dessa individer. 
Vid låga nivåer av våld fanns det ingen signifikant förändring i jämförelse med 
kontrollgruppen vid eftermätningen. Resultatet kan möjligtvis förklaras utav 
låga värden vid förmätningen vilket lämnar lite utrymme för förändring. En 
annan förklaring kan vara att de med låga nivåer av utövande av våld redan har 
funnit strategier att hantera sin ilska och aggressioner och därför inte är i lika 
stort behov av denna behandling. Dock kan detta resultat verka motstridigt då 
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allvarlighetsgrad av våld i tidigare studier visat sig predicera återfall (Goodman 
et al., 2000: Murphy et al., 2003). Detta skulle kunna förklaras utifrån att den 
population vi undersökte skiljer sig från tidigare studiers populationer. Detta då 
stickprovet i aktuell studie hade relativt låga nivåer av våld och där ingen 
individ som inkluderats i studien blivit dömd till vård. I förlängningen kan detta 
fynd peka på att man vid denna typ av behandling ska exkludera personer som 
utövar väldigt låg frekvens av våld och de som utövar för allvarligt våld, 
alternativt utveckla behandlingen så att den bättre passar en bredare grupp av 
våldsutövare. Den påvisade modererande effekten kan också tänkas bero på att 
de som utövar våld förbättras mycket i direkt anslutning till behandlingsavslutet, 
men vid senare uppföljning faller tillbaka i gamla beteenden (Herman et al., 
2014). Detta är något vi inte kunnat undersöka inom ramen för denna studie men 
som skulle bidra med viktig information till området. Det är viktigt att tolka 
resultatet utifrån den grupp vi undersökt, att komma ihåg att formulering som 
”mycket våld/högre frekvens av våld” är i relation till aktuellt stickprov. I andra 
studier skiljer sig ”mycket våld” säkerligen från mycket våld i aktuell studie. 
 
Tendensen att initialt höga ångestsymptom modererar ett sämre utfall är inte en 
signifikant säkerställd effekt och ska tolkas med stor försiktighet. Tendensen 
kan tänka förklaras genom att behandlingen inte riktar in sig på ångest i någon 
hög utsträckning. Ångest kan tänkas stå i vägen för att individen ska kunna ta till 
sig behandlingen som i sig också kan väcka en del ångest i arbetet att ta ansvar 
och närma sig det som är svårt. Ser man på våld som ett upplevelsebaserat 
undvikande kan ångestproblematik göra det extra svårt att ta till sig 
behandlingen. Mer fysiska symptom och högre känslomässig uppvarvning, som 
är vanligt i samband med hög ångestnivå, kan bidra till större svårigheter att 
reglera ilska och aggressivitet och därmed resultera i större svårigheter att ta till 
sig behandlingen. Detta är dock bara spekulationer och resultatet för 
ångestsymptoms påverkan på utfallet är ej signifikant och därför kan inga 
slutsatser heller dras.  
 
Att resterande undersökta prediktorer inte visade på någon signifikant 
modererande effekt kan bero på olika saker. Naturligtvis kan ett misslyckande 
att hitta statistisk signifikans för en interaktion uppstå på grund av brist i 
statistisk power, otillförlitliga mått eller icke-linjära interaktioner. I föreliggande 
studie var det en utmaning att överhuvudtaget hitta några effekter då samplet var 
relativt litet. Power att upptäcka interaktionseffekter är ofta låg på grund av små 
effektstorlekar. Det kan därför krävas stora stickprov för att det ska finnas en 
tillräcklig varians, eller att effekten är tillräckligt stor för att modererande 
effekter ska kunna upptäckas. Detta verkar vara fallet med exempelvis tidigare 
trauman, där största delen av samplet tidigare hade varit med om en eller flera 
traumatiska händelser (n=43, 66.16 %). Därigenom minskade möjligheten att 
hitta några skillnader i denna dikotomiserade variabel. Desamma kan tänkas 
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vara orsaken till att ingen signifikant interaktionseffekt påvisades för variabeln 
alkoholkonsumtion, som i tidigare forskning visat sig vara en riskfaktor för 
återfall i våldsamma beteenden (Fals-Stewart, 2003; Leonard, 2005).  
 
Den ursprungliga idén var att undersöka om personlighetsstörning hade en 
modererande effekt på behandlingsutfallet då dessa ofta är återkommande 
undersökta variabler (Dutton, et al., 1997; Gerhart et al., 2013). På grund av att 
det endast var ett fåtal individer i studien som bedömdes lida av en 
personlighetsstörning (5 stycken) gick detta inte att undersöka.   
 
Att depressiva symptom inte hade någon signifikant effekt på utfallet kan 
diskuteras. En tidigare studie pekar på att depressiva symptom kan predicera 
bättre behandlingsutfall (Palmer et al., 1992) vilket motsäger de små tendenser i 
vårt resultat som skulle kunna indikera att högre nivåer av depressionssymptom 
gör det svårare att ta till sig behandlingen. Inte heller initial aggressivitet visar 
sig har någon signifikant moderationseffekt på behandlingsutfallet mätt i 
emotionellt våld. Detta resultat kan tänkas innebära att oavsett initial 
aggressivitet fungerar behandling, då det ändå fanns en bra variation i 
stickprovet. Resultatet går i linje med den begränsade forskning som finns där 
man inte funnit att aggressionshistoria predicerar behandlingsutfallet (Goodman 
et al., 2000).  

 
Kan initial grad av upplevt våld av partner moderera behandlingsutfallet?  
Ingen signifikant moderationseffekt hittades på grad av upplevt våld av partner 
på behandlingsutfallen. Ingen tidigare studie har undersökt detta enligt vår 
vetskap. I ljuset av att det är vanligt att båda parter i en relation utövar våld 
(Whitaker et al., 2007) tillsammans med att man sett att IBCT haft positiva 
effekter på par där båda utövar milda nivåer av fysiskt- och psykiskt våld 
(Simpson et al., 2008), var det ändå intressant att undersöka en möjlig 
moderationseffekt. Det icke-signifikanta resultatet skulle med stor försiktighet 
kunna tolkas som att behandlingen fungerar lika bra oavsett vilken nivå av våld 
partnern till individen utövar. Detta är bara en spekulation och inga sådana 
slutsatser kan dras utifrån ett icke-signifikant resultat. För att spekulera vidare 
skulle det kunna vara så att om den ena partnern minskar sitt våld kan det i sin 
tur minska triggers för den andra partnern som då kan reducera utövandet av sitt 
eget våld och sammantaget minska det ömsesidiga våldet. Det skulle också 
kunna vara ett resultat av att partnern som går i behandlingen delar med sig av 
sina nyinlärda strategier och på så sätt förbättras utfallet även för dessa 
individer, trots rapporterat ömsesidigt våld vid förmätningen.  
 
Kan initial grad av motivation till förändring moderera behandlingsutfallet?  
Resultaten visade att det fanns en tendens till att initial grad av motivation till 
förändring vid förmätningen modererade behandlingsutfallet, vilket i detta fall 
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innebar att ju mer motiverade individerna var desto mer nytta drog de av 
behandlingen.  
 
Det itemsformulär som användes för att fånga motivation till förändring var inte 
validerat då frågor plockades ut från CQ för att minska antalet screeningfrågor. 
Resultaten av CQ är inte heller statistiskt säkerställt och det är därför viktigt att 
komma ihåg att de ska tolkas med viss tillförsikt. Fyndet går dock i linje med 
tidigare forskning som visat att motivation till förändring är centralt för utfallet 
av handlingsinriktade behandlingar som KBT, speciellt internetadministrerad 
sådan (De Graaf et al., 2010; Westra, 2011). Tidigare studier har även funnit att 
individer som inte erkänner att det finns ett problem och som inte har några 
planer på att göra aktiva försök till beteendeförändring rapporterade färre 
beteenden som visade på förändringsprocesser jämfört med individer som var 
mer motiverade att förändras (Eckhardt et al., 2004). Då deltagarna sökte till 
IVIN-studien på egen hand kan detta ha bidragit till att den urvalsgrupp som 
undersöktes var mer motiverad till förändring jämfört med normalpopulationen. 
Det var dock svårt att minska denna risk då frivillighet att delta i studien var ett 
krav från etiknämnden för att få genomföra denna studie. Eftersom variansen i 
vår undersökningsgrupp var liten skulle vi ha behövt en större 
undersökningsgrupp för att undersöka om denna tendens till att motivation till 
förändring modererar behandlingsutfall var en verklig effekt.  
 
Kan initial grad av de olika copingstrategierna acceptans av partnerns 
negativa beteende, ilskeruminering eller emotionsreglering moderera 
behandlingsutfallet? 
Resultaten visade att initial grad av acceptans av partnerns negativa beteenden 
och initial grad av ilskeruminering modererade behandlingsutfallet. I detta fall 
innebar det att individer som hade hög grad av acceptans för sin partners 
negativa beteenden och individer som hade en låg grad av ilskerminering vid 
förmätningen tycktes dra nytta av behandlingen. Dessa individer använde 
signifikant mindre emotionellt våld vid eftermätningen jämfört med 
kontrollgruppen. Resultaten visade däremot att initial grad av 
emotionsregleringsfärdigheter inte modererade behandlingsutfallet. 
 
Eftersom vårt sample är relativt litet och dessa interaktionseffekter ändå är 
signifikanta tyder det på att effekten är stark och att initial grad av acceptans av 
partnerns negativa beteenden och ilskeruminering modererar behandlingsutfallet 
vad gäller emotionellt våld. Dessa fynd är i linje med tidigare forskning. Vad 
gäller acceptans av partnerns negativa beteenden har South et al. (2010) funnit 
att hög acceptans kan leda till förändringar av eget beteende, vilket skulle kunna 
förklara varför dessa individer fått ett bättre behandlingsutfall och därmed 
minskat sitt användande av emotionellt våld. Langer & Lawrence (2009) 
menade att våldsutövande är nära förknippat med upplevelsebaserat undvikande 
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och att ett viktigt inslag i behandling bör vara acceptans, vilket stöds av vårt 
fynd. Simpson et al. (2008) fann att IBCT var effektivt vid behandling av par 
där låga till moderata nivåer av fysisk aggression fanns och vår studie visar att 
hög grad av acceptans av partnerns beteende är viktigt för att kunna dra nytta av 
IVIN-behandlingen och därmed minska sitt användande av emotionellt våld. Det 
är dock svårt att uttala sig om varför acceptans av partnerns negativa beteenden 
modererar behandlingsutfallet. Vi har inte undersökt detta men tänker att en 
möjlig förklaring skulle kunna vara att om man kan acceptera sin partners 
negativa beteenden så har man lättare att ta till sig färdighetsträningen som 
IVIN-behandlingen erbjuder. Att kunna ta ansvar för sina egna beteenden och 
inte lägga skulden på sin partner, har som tidigare nämnts, visat sig vara ett 
viktigt steg för att kunna göra en beteendeförändring (Eckhardt et al., 2004).  
 
Vad gäller ilskeruminering har tidigare forskning funnit att ruminering är 
associerat med en ökning av aggression och aggressiva beteenden (Bushman, et 
al., 2005; Collins & Bell, 1997; Verona, 2005). Vi har inte hittat någon tidigare 
studie som undersökt om ilskeruminering modererar behandlingsutfallet för 
personer som utsätter sin partner för våld, men ansåg ändå att detta var 
intressant att undersöka. En möjlig förklaring till den funna moderationseffekten 
skulle kunna vara att IVIN-behandlingen inte lämpar sig för de som ruminerar 
mycket då behandlingen inte riktar in sig så mycket på detta. En annan tanke 
som är i linje med resultaten är att individer som ilskeruminerar mycket skulle 
kunna behöva andra interventioner innan de påbörjar IVIN-behandlingen. Man 
kan spekulera i ett eventuellt samband mellan ruminering och låg grad av 
acceptans. Dessa skulle möjligen kunna fungera på motsatt vis där acceptans är 
en funktionell copingstrategi som ger utrymme till mer förändring och 
ilskeruminering är en aversiv copingstrategi som gör det svårare att förändras.  
 
Vi kunde inte hitta någon signifikant interaktionseffekt som visade att initial 
grad av emotionsreglering modererade behandlingsutfallet. Inom IVIN-
projektets ramar gjorde Bäcke och Pollak (2014) en studie och fann att 
emotionsreglering hade en medierande effekt på behandlingsutfallet. Således 
verkar emotionsreglering vara en verksam mekanism i behandlingen trots att det 
inte modererade behandlingsutfallet. Man skulle kunna spekulera i att initial 
grad av emotionsreglering inte hade någon betydelse för behandlingsutfallet då 
deltagarna fick arbeta med färdighetsträning i emotionsreglering under flera 
moduler under behandlingens gång. 
 

Kan någon av de demografiska variablerna ålder eller kön moderera 
behandlingsutfallet?  
Resultaten visade att det fanns en tendens (p < .10) till att ålder modererade 
behandlingsutfallet, vilket i detta fall innebar att ju äldre individerna var desto 
mer nytta drog de av behandlingen. Denna tendens skulle kunna peka på att ju 
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äldre individerna var vid behandlingens start desto mindre aggressiva var de vid 
behandlingens slut, jämfört med kontrollgruppen. Detta resultat är dock inte 
signifikant och inga slutsatser kan dras. Den demografiska variabeln kön 
modererade inte behandlingsutfallet. Dock visade resultaten att högre ålder och 
att vara av manligt kön predicerade mindre rapporterat emotionellt våld vid 
studiens slut oavsett grupp. 
 
Det finns skralt med tidigare forskning kring vad som modererar 
behandlingsutfall för personer som utsätter sin partner för våld. Det finns en 
jämn fördelning mellan könen, vilket ökar chansen för att finna signifikanta 
interaktionseffekter. Då dessa inte hittades skulle detta möjligen kunna bero på 
att samplet var för litet och därmed hade för låg power för att upptäcka detta. En 
annan möjlig tolkning skulle kunna vara att varken kön eller ålder modererar 
behandlingsutfallet. Eftersom det fanns en tendens till att ålder modererade 
utfallet skulle möjligen denna tendens kunna vara signifikant i ett större 
stickprov.  
 

Metoddiskussion 
Mätmetoder 
Både huvudutfallsmåtten och prediktorvariablerna i IVIN-studien baserades på 
självskattningsformulär som deltagarna fick fylla i på den internetadministrerade 
plattformen före och efter behandlingen. Detta kan kritiseras då självskattningar 
ökar risken för att deltagarna misstolkar och skattar frågorna på ett godtyckligt 
sätt. Eftersom för- och eftermätningen var omfattande och tidskrävande kan 
detta ha bidragit till att de blivit godtyckligt ifyllda. Vid den avslutande 
telefonintervjun uttryckte några deltagare att det var svårt att svara adekvat på 
frågorna, vilket skulle kunna bekräfta denna tanke.  
 
En ytterligare risk med att basera sina resultat på självskattningsformulär är att 
deltagarna över- eller underdriver sina symtom. Tidigare forskning har visat att 
många individer som utsatt sin partner för våld bagatelliserar eller minimaliserar 
det våld de utfört (Henning et al., 2005; Isdal, 2001), vilket bekräftar att det kan 
vara problematiskt att endast använda självskattningsformulär som mätmetod 
för den här undersökningsgruppen. Resultaten kan således ha blivit påverkade 
av att våra mått endast utgjorts av självskattningsformulär. Det vore därmed 
önskvärt att ha använt även andra mätmetoder. Tidigare studier som undersökt 
liknande grupper har förutom självskattningsformulär även använt sig av 
information från våldsutövarens partner och polisrapporter för att öka validiteten 
(Smedslund, et al., 2012). Andra tänkbara sätt skulle kunna vara att göra en 
klinisk bedömning av deltagarnas problematik i form av exempelvis 
semistrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju (M.I.N.I.) gjordes innan 
beslut om inklusion och exklusion för att avgöra om individen var i behov av 
annan behandling. Dessutom gjordes en klinisk intervju (CGI-IS) efter 
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behandlingen för att bedöma om deltagarna förbättrats eller försämrats. Dock 
användes inte dessa mätinstrument som utfallsmått eller prediktorvariabler. Man 
skulle även ha kunnat göra beräkningar på fler utfallsmått än de två vi använde 
eftersom det kan vara svårt att fånga alla typer av våldsbeteende med dessa. Ett 
utökande av antal eller typ av mätmetoder bedömer vi som svårgenomförbart på 
grund av studiens redan stora innehåll av olika mätmetoder. 
 
Mätinstrumenten som användes i aktuell studie var validerade och reliabla med 
undantag för motivation till förändring då fyra utav tio frågor från CQ valdes ut 
för att mäta denna prediktorvariabel. Resultaten för motivation till förändring 
bör därmed tolkas med försiktighet. Att vissa instrument (CTS-2S, MMEA, 
ARS) översatts av oss i IVIN-projektet kan också vara problematiskt eftersom 
det är svårt att avgöra om instrumenten efter översättning mäter det de avser att 
mäta. Vi har även kortat ner originalversionen av vissa instrument (FAPBI, 
ARS, DERS), vilket gör dessa instruments validitet osäker. Då utfallsmåtten 
testats mest på män kan det vara svårt att avgöra hur valida de är för vår 
undersökningsgrupp eftersom den bestod av både män och kvinnor. Vi har 
använt oss av MMEA och AQ-RSV som utfallsmått vilket gör att vi uttalar oss 
om förbättringar på emotionellt våld och aggressioner. Detta kan ses som en 
brist då det hade varit intressant att också se på fysiskt våld som utfall. Denna 
grupp uppvisade mest problem med emotionellt våld och aggressioner vilket 
ledde fram till beslutet att använde dessa som utfallsmått. Trots dessa brister har 
vi med hjälp av våra mätinstrument fått en bred bild av hur våldet ser ut. Denna 
studie är som sagt den första i sitt slag, vilket gjorde det svårt att välja 
instrument som använts vid liknande tidigare forskning. 
 
Den analysmetod som användes i denna studie var multipel regressionsanalys. 
Fördelen med denna metod är att mer komplexa analyser kan göras jämfört med 
en ANCOVA. Nackdelen med multipel regressionsanalys är att risken för typ 1-
fel ökar när man gör flera analyser, det vill säga att man hittar en signifikant 
moderationseffekt i samplet som inte finns i populationen. Därmed bör 
signifikanta interaktionseffekter tolkas med försiktighet. Då studien har en 
explorativ ansats är det svårt att göra på något annat sätt och risken för att blåsa 
upp typ 1-felet är en risk vi fick ta för att kompensera för låg statistisk power 
som funktion av få antal deltagare. För att begränsa risken för typ I-fel, är det 
viktigt att genomföra uppföljningsstudier för att verifiera att interaktioner kan 
replikeras med nya data. Trots ovan presenterade metodologiska brister kan 
föreliggande studies resultat bidra till forskning kring moderatorer inom 
internetbehandling för personer som har svårigheter att reglera ilska, 
aggressioner eller utagerande beteenden. 
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Intern validitet  
Intern validitet avser att uttala sig om den experimentella betingelsen har orsakat 
den observerade effekten eller om det är andra variabler som har ett förklarande 
värde på den beroende variabeln. Det mest effektiva sättet att öka den interna 
validiteten är att använda sig av en randomiserad kontrollerad studiedesign, 
vilket föreliggande studie använde. Randomisering gjorde att tänkbara 
störvariabler fördelades jämt mellan behandlings- och kontrollgrupp. Studien 
använde sig av en kontrollgrupp som stod på väntelista, vilket ökar 
tillförlitligheten då man kontrollerar för tid och på så sätt en spontanförbättring.  
Randomiseringen av deltagarna syftar till att skillnader mellan de två 
studiegrupperna vad gäller betingelserna i förmätningen inte ska påverka 
utfallet.  
 
En positiv aspekt av den interna validiteten i studien var att de 65 deltagarna i 
studien behandlades av sex olika behandlare. Detta minskade risken för att 
behandlingseffekterna på utfallet kan attribueras till behandlaregenskaper. 
Att behandlingsgruppen fick ta del av på förhand utformade 
behandlingsmoduler ökar även det den interna validiteten då denna 
standardisering av behandling minskade risken för skillnader i utförande. Att 
alla behandlare har varit med och utformat de åtta behandlingsmodulerna, fått 
samma information om hur behandlingskontakten och feedback ska se ut i form 
av validering, stöttning och kontrollerande av att deltagarna förstått principerna 
rätt, stärker den interna validiteten. Det kan trots allt ha förekommit en del 
skillnader i vad deltagarna har fått utöver den standardiserad feedback, då vissa 
deltagare var mer aktiva med att ställa frågor än andra. Den interna validiteten 
försvagas när inte alla i behandlingsgruppen har genomgått hela behandlingen 
men ändå får vara med som underlag till analysen. Sammantaget kan denna 
studie anses ha en hög intern validitet vilket dock alltid tyvärr sker på bekostnad 
av en hög extern validitet. 
 
Extern validitet 
Extern validitet, även kallat generaliserbarhet, behandlar huruvida resultaten 
från studien kan gälla även andra populationer och situationer (Borg & 
Westerlund, 2006). Resultatet är endast generaliserbart till individer som ligger 
inom det spann som finns representerat i samplet på moderationsvariabeln. 
Vissa upplägg i studien begränsar resultatens generaliserbarhet. För det första 
utgör studiens inklusion- och exklusionskriterier en begränsning då den 
naturliga variationen som finns i verkligheten inte representeras helt och hållet i 
samplet.  Bland annat exkluderades de individer som utövar allvarligt fysiskt 
våld, bedömdes suicidala, substansberoende/missbruk, de som utövat våld mot 
barn och de som gick i pågående psykologisk behandling som bedöms inverka 
på den behandling som gavs inom ramen för aktuell studie. 
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En andra aspekt i studiens upplägg som begränsar generaliserbarheten är 
rekryteringsprocessen som krävde att individerna själva sökte sig till studien och 
ansåg sig klara av en internetadministrerad behandling och således hade tillgång 
till internet genom dator eller läsplatta. Samplet kan anses vara skevt gällande 
utbildningsnivå. I samplet hade 62.5 procent en eftergymnasial utbildning på 3 
år eller mer i jämförelse med ca 25 procent av den vuxna befolkningen i Sverige 
(25-64 år) (Statistiska centralbyrån, 2013). Detta gör det svårt att generalisera 
resultatet till hela befolkningen. Sättet studien annonserades på kan tänkas 
begränsa samplets varians till de som använder sig av sociala medier, läser DN, 
aftonbladets internetupplaga eller appversionen av Expressens. Kriteriet att 
individerna behövde tala, läsa och skriva svenska minskar även det variationen i 
samplet i jämförelse med den kliniska verkligheten.  
 
För det tredje har studiens hänsynstagande till olika etiska aspekter medfört 
minskad varians i samplet och således begränsat generaliserbarheten. 
Exempelvis har vi exkluderat de individer som utsätter sin partner för allvarligt 
fysiskt våld, samt de som själva blir utsatta för allvarligt fysiskt våld då vi inte 
kunde försäkra oss om deras säkerhet. Även individer med allvarlig depression 
exkluderades och uppmanades söka mer akut vård. Samplet i sig är relativt litet 
vilket gör att variationen och spridningen begränsas på alla undersökta variabler.  
 
Generaliserbarheten till andra kliniska situationer påverkas av behandlarna i 
projektet. Behandlarna var studenter på psykologprogrammets termin 10 vilket i 
många fall innebär en kortare klinisk erfarenhet än i andra kliniska 
sammanhang. Studenter som behandlare kan tänkas skilja sig från andra mer 
erfarna behandlare gällande inställning till moderna behandlingsmetoder och 
följsamhet till en standardiserad behandling. Detta är den första studien i sitt 
slag och det skulle behövas flera studier som replikerar resultatet för att med 
större tillförlitlighet kunna uttala sig något om generaliserbarheten.  
 
Studien har även aspekter som stärker generaliserbarheten. Den geografiska 
spridningen samplet har, tack vare att studien bygger på en internetadministrerad 
behandling, är en sådan styrka. En annan styrka är samplets relativt stora 
åldersspann mellan 19 och 66 år. Individer som inkluderades hade en stor 
spridning i depressiva- och ångestsymtom vilket ökar generaliserbarheten till en 
klinisk grupp då dessa individer ofta lider av depression och ångest (NKVTS, 
2012: Stuart et al., 2006). Samplet bestod av nästan hälften män och hälften 
kvinnor, vilket reflekterar den naturliga variansen då man sett att män och 
kvinnor utövar våld i lika stor utsträckning (Archer, 2000; Lövestad & Krantz, 
2012). Detta kan dock tyckas vara överraskande då majoriteten generellt antas 
vara män. I denna studie är majoriteten kvinnor, vilket kan spegla att vi har 
lyckats nå ut till en bredare grupp och inte bara den gruppen som man generellt 
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anser vara våldsutövare i nära relationer.  Detta kan ha berott på att vi ökat 
igenkänningsfaktorn genom att använda oss av en bredare definition av våld. 
 
Sammanfattningsvis finns det både styrkor och begränsningar och det gör att det 
är svårt att uttala sig om den sammantagna generaliserbarheten av den aktuella 
studien. 
 
Begränsningar 
Den första uppenbara begränsningen i studien påverkar resultaten såväl som 
generaliserbarheten, nämligen storleken på samplet. Det relativt lilla samplet har 
begränsat den statistiska powern och möjligheten att finna signifikanta 
moderationseffekter. Med ett större sample och mer liberala inklusionskriterier 
hade variationen på samplet blivit större och powern ökat. Exempelvis hade ett 
större sample kunnat göra det möjligt att undersöka intressanta eventuella 
moderatorer som personlighetsstörningar och andra vanliga komorbida tillstånd. 
Mer liberala inklusionskriterier hade även kunnat öka spannet på frekvensen av 
våld representerat i samplet, vilket hade ökat generaliserbarheten till en mer 
våldsam grupp. Detta hade varit önskvärt då det saknas en evidensbaserad 
behandling för denna grupp, men på grund av etiska svårigheter var detta 
ogenomförbart inom ramen för denna studie. 
 
Valet av utfallsmått och prediktionsmått har självklart en påverkan på resultaten 
och är en vanlig begränsning i behandlingsutfallsstudier. I aktuell studie 
användes förutom M.I.N.I. endast självskattningsinstrument. Detta är en 
begränsning då deltagarna lätt kan misstolka och göra en godtycklig skattning 
och kan under- eller överdriva sina problem. För att få en mer rättvisande bild av 
våldet som utövas skulle det vara önskvärt att låta partnern skatta våldet som 
denna utsätts för. För det aktuella samplet finns det också en begränsning i att de 
valda måtten mäter relativt allvarliga nivåer av våld, vilket kan tänkas resultera i 
att vi missar förändringar som sker på mer milda våldsbeteenden. Det finns 
också begränsningar i de prediktionsmått vi har använt, då vi i vissa fall använt 
delar av formulär och översatt några. Detta gör det svårt att vara säker på att vi 
mätt de fenomen vi avsett att mäta.    
 
En tredje begränsning i studien kan tänkas vara den valda analysmetoden där 
endast linjära interaktionseffekter undersöktes. Detta innebär att vi kan ha gått 
miste om icke-linjära interaktionseffekter som hade kunnat visa på intressanta 
resultat och varit till hjälp för fortsatt utveckling av behandling för denna grupp. 

 
Slutsats 

Aktuell studie är den första att undersöka möjliga moderatorer för en 
internetadministrerad individuell KBT-behandling mot ilska, aggressioner eller 
utagerande beteenden i nära relationer. Studien visar på vikten av att undersöka 
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för vem och under vilka omständigheter behandlingen fungerar då spännande 
fynd har hittats. Utifrån tre viktiga och intressanta huvudfynd på 
moderationseffekter på behandlingsutfallet, dras slutsatsen att den utformade 
IVIN-behandlingen passar bäst för individer med initialt hög frekvens av våld, 
låg ilskeruminering och hög acceptans av sin partners negativa beteenden. Trots 
ett fåtal metodologiska brister som diskuterats bidrar föreliggande studies 
resultat till forskningen på moderatorer och till forskning för att utveckla och 
förbättra interventioner för gruppen våldsutövare i nära relationer. Mer 
forskning behövs dock för att bekräfta för vem och under vilka omständigheter 
en sådan behandling fungerar. 
 

Förslag till fortsatt forskning  
Eftersom IVIN-studien är den första i sitt slag rekommenderar vi att resultaten 
replikeras för att kunna verifiera de interaktionseffekter som hittats och för att 
med större säkerhet kunna uttala sig om vilka variabler som kan moderera 
behandlingsutfallet för personer som har svårigheter att reglera ilska, 
aggressioner eller utagerande beteenden. 
 
Det skulle även vara intressant att inkludera personer som utövar högre frekvens 
av våld för att studera moderationseffekten som tydde på att ju högre frekvens 
av våld deltagarna använde desto bättre behandlingsutfall. Om detta påvisas 
skulle det kunna innebära att behandlingen lämpar sig mer för individer som 
utövar högre frekvens av våld.  
 
Det skulle också bidra till den fortsatta utvecklingen om man fortsätter att 
studera de variabler som modererade, samt hade en tendens till att moderera 
utfallet, genom att genomföra randomiserade studier där man experimentellt 
manipulerar den oberoende variabeln. Ett exempel skulle kunna vara att man 
rekryterar personer som ruminerar mycket och låter halva gruppen randomiseras 
till en behandling för ruminering och halva gruppen till IVIN-behandlingen och 
sedan jämföra dessa gruppers resultat.  
 
Då motivation verkar ha en tendens att moderera utfall vore det intressant att 
undersöka om deltagare som genomgått motivationsarbete genom exempelvis 
motiverande samtal innan behandling kan moderera behandlingsutfallet. 
 
Man skulle även kunna fortsätta att fylla kunskapsluckan genom att undersöka 
om olika typer av våld, allvarlighetsgrader av våld, psykiatriska diagnoser 
(framförallt personlighetsstörningar) och partnerns skattade våld modererar 
behandlingsutfallet. 
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Appendix A. Intervjumall 
 

FRÅGOR OM PÅGÅENDE/TIDIGARE BEHANDLING 

! Tidigare behandling  
Har du fått någon tidigare psykologisk behandling?  
OM JA: När då? Vilken typ av behandling (t. ex KBT, samtalsstöd, 
PDT?) Hur länge? För vilken typ av problem? 
 

! Psykiatrisk diagnos 
Har du blivit diagnostiserad med en psykiatrisk diagnos?  
OM JA: Vilken/Vilka? När och hur fick du den diagnosen?  
 

! Medicinering 
Har du ätit medicin för psykiska besvär? 
OM JA: Äter du dem nu? Vilken medicin? Hur länge har du ätit medicin? 
Hur länge har du ätit nuvarande dos? 

 
 

FRÅGOR OM PARRELATION 
! Parrelation 

Är du för närvarande i en parrelation? 
OM JA: Hur ser den relationen ut? Beskriv kort. 
Upplever du att din ilska, aggression eller utagerande beteenden påverkar 
din relation negativt?  
OM JA: Beskriv kort. 
VID OSÄKERHET: Fråga vidare, beskriv relationen kort. 
 

 
VÅLDSHISTORIK OCH FÖRDJUPAD RISKBEDÖMNING 

 
! Dömd för våld 

Har du blivit dömd för utövandet av våld?   
OM JA: Vad för slags brott? När?   
 

! Barn 
Har du barn? 
OM JA: Har du hemmaboende barn? Hur många barn? 
OM NEJ: Finns det barn i din nuvarande relation?  
OM JA på någon av ovanstående: Har barnet kommit emellan när din 
ilska, aggressioner eller utagerande beteenden har riktas mot din partner? 
OM JA: Beskriv den värsta situationen. Har din ilska, aggression eller 
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utagerande beteende riktats mot barnen/barnet? 
OM JA: Beskriv.  
 

! Kan du lova att inte utöva allvarligt fysiskt våld under perioden för 
behandlingen? Förtydliga med ”Inte misshandla din partner så att denna 
har skador eller smärtor som gör ont dagen efter ett bråk”. 
OM NEJ: Exklusion. 
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Appendix B. Sammanfattning av moduler 
 

Modul 1 Deltagarna fick en inledande rational om KBT och beskrivning av 
behandlingsupplägg. De fick fundera kring vad som motiverat dem 
att söka till behandlingen och hur de kan öka sina chanser för att 
genomföra den. De fick även psykoedukation krig olika typer av 
våld samt några första krisverktyg för att snabbt kunna bryta en 
eskalerande våldsspiral. Krisstrategierna som presenterades och som 
deltagarna fick öva på var; time out, andas i fyrkant, enkla 
stopptekniker och en promenad i närvaro.  

 

Modul 2 Fokus i modul 2 låg på hur våld trappas upp. Deltagarna fick öva på 
att identifiera vad som triggar och vidmakthåller deras 
våldsbeteenden med hjälp av en funktionell analys (SORK). De fick 
även information om hur olika livsfaktorer kan göra människor 
sårbara för ilska och aggressioner och de fick vidare fundera över 
hur de kan minska sin sårbarhet. Slutligen fick deltagarna fundera 
kring i vilken värderad riktning de vill leva och identifiera 
behandlingsmål som var i linje med denna.  

    

Modul 3 Modul 3 utgjorde den första av två känsloregleringsmoduler. 
Materialet bestod av psykoedukation om hur affekter och känslor 
fungerar samt hur de påverkar oss människor. Genom övningen 
känslotermometern fick deltagarna lära sig hur det kan kännas i 
kroppen när olika känslor är olika starka och identifiera vad de 
behöver göra när ilskan är på väg att stiga. De fick även arbeta med 
att identifiera känslor och öva på att vara medvetet närvarande i 
vardagen.  

     

Modul 4 Modul 4 var den andra modulen med fokus på känsloreglering. I 
denna modul fick deltagarna lära sig olika strategier för att stå ut 
med, hantera och tänka annorlunda kring svåra känslor. Dessa bestod 
av såväl acceptans som mer konkreta förändringsstrategier. De fick 
därmed öva på att bryta sin stegrande ilska i ett tidigt skede.
     

Modul 5 Temat för modul 5 utgjordes av hur tankar och tolkningar påverkar 
hur vi människor mår och beter oss. Deltagarna fick identifiera 
tankefällor och lära sig olika förhållningssätt till sina negativa 
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automatiska tankar. Teknikerna bestod bland annat av att ifrågasätta 
samt skapa distans till tankarna.  

      

Modul 6 I modul 6 fick deltagarna öva på olika kommunikationstekniker för 
att få färdigheter i att kommunicera sitt budskap och lyssna på vad 
partnern har att säga. De fick bland annat öva på jag-budskap och 
validering. Deltagarna fick även öva på att öka positiv interaktion 
med sin partner genom att planera in stimulerande aktiviteter. 

      

Modul 7 Den sjunde modulen fokuserade på att repetera och öva mer på de 
strategier som behandlingen tidigare fokuserat på, såsom 
krishantering, känsloreglering, tanke- och kommunikationsstrategier. 
Deltagarna fick fundera över vilka strategier de hittills lärt sig och 
vilka de behöver öva mer på för att nå upp till sina mål. Modulen 
syftade således på att öka sådana beteenden som identifierats viktiga 
i linje med deltagarnas värderade riktning.   
    

Modul 8 Under modul 8 fick deltagarna se tillbaka på behandlingens olika 
delar och fundera över vad som fungerat samt blicka framåt och 
förbereda sig på att avsluta behandlingen. De fick information om 
hur de kan hantera och förebygga eventuella motgångar, samt hur de 
kan vidmakthålla de framsteg som de gjort vid behandlingens slut.  

 


