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1 Kursen ”Att möta våldsutövande män” 

Under våren 2008 och hösten 2009 gav Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitet kursen ”Att möta våldsutövande män: utbildning för socialtjäns-
tens personal”, på uppdrag av Stockholms stad. Då uppdragsutbildningen var 
en ny kurs genomfördes en utvärdering parallellt med att kursen gavs. Den 
här rapporten ger en beskrivning av kursens innehåll och uppläggning och 
redovisar vad som framkommit i utvärderingen. Författare är Maria Eriks-
son, kursansvarig, och Lena Sohl, kursamanuens med särskilt ansvar för 
utvärderingen. Rapporten är upplagd så att först redovisas kursmål, genom-
förande och innehåll. Därefter följer ett kapitel om utvärderingen där såväl 
kursdeltagare som chefer/arbetsledare och kollegor fått lämna synpunkter. 
Sedan sammanfattas våra slutsatser. Kurslitteraturen redovisas i sist i rappor-
ten. 

Kursmål 
Utbildningen var såväl teoretisk som praktisk och den var upplagd som en 
grundläggande utbildning för socialtjänstens personal. Fokus skulle ligga på 
de delar av arbetet med våldsutövande män som ligger utanför behandlings-
insatser. Direkt påverkans- och behandlingsarbete skulle vara en fråga för en 
eventuell fortsättningskurs. Tidigare kunskaper i ämnet mäns våld mot kvin-
nor krävdes inte. Förkunskaps- och behörighetskrav var en akademisk 
grundutbildning eller motsvarande samt att den studerande på något sätt 
kommer i kontakt med våldsutövande män i sitt arbete. Urvalet av deltagare 
skedde i samråd med Stockholms stad.  

Utbildningsmålen var att de studerande skulle förvärva forskningsförank-
rade kunskaper och färdigheter som är användbara för verksamhetsnära ar-
betsledning och utredande funktioner inom socialtjänsten. För att få exa-
men skulle de studerande ha: 

• förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för 
att som handläggare inom socialtjänsten bemöta män som utövar 
våld mot kvinnor och barn i nära relationer, 

• förvärvat förmåga till att självständigt urskilja, formulera och lösa 
problem, samt förmåga till självständiga och kritiska bedömning-
ar i handläggningen av ärenden där män använder våld, 
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• förvärvat de teoretiska och praktiska kvalifikationer som gör ho-
nom/henne lämplig att planera och följa upp olika slag av behand-
lingsinsatser riktade till våldsutövande män, här ingår att ha för-
värvat grundläggande kunskaper om upplägg och innehåll i olika 
påverkans- och behandlingsprogram riktade till våldsutövande 
män, inklusive fördelar och begränsningar, 

• förvärvat förmåga att följa kunskapsutvecklingen på området ar-
bete med våldsutövande män, 

• förvärvat kunskaper och praktisk förmåga att bemöta och bedöma 
olika grupper våldsutövande män, i första hand med utgångspunkt 
i ålder, etnicitet samt föräldraskap. 

Genomförande 
Kursen omfattade 15 högskolepoäng (motsvarar 10 veckors heltidsarbete) 
och lästes på kvartsfart. Det innebar att kursen gavs över två terminer med 
7,5 högskolepoäng per ter min och att deltagarna skulle ägna drygt en dag i 
veckan åt studierna. Som kommer att diskuteras längre fram i rapporten vi-
sade det sig i praktiken vara svårt för deltagarna att få den tiden för sina stu-
dier.  

Undervisningen gavs i form av heldagar varannan vecka förlagda till 
Uppsala. Varje kurstillfälle inleddes med en runda med tankar inför dagen, 
och avslutades med en runda. Däremellan behandlades dagens tema (se vida-
re nästa avsnitt) genom föreläsningar och diskussioner i helgrupp och/eller 
diskussioner i mindre grupper. Vid vissa tillfällen medverkade också inbjud-
na gästföreläsare. Mellan undervisningstillfällen arbetade studenterna med 
vissa uppgifter. Det handlade dels om att läsa kurslitteraturen, dels om ett 
utvecklingsprojekt grundat i det egna arbetet, samt om en reflektionsdagbok 
en gång mellan kurstillfällena. Från början var det tänkt att deltagarna skulle 
arbeta med ett utvecklingsprojekt per termin. Det visade sig emellertid att 
alla arbetsledare inte gav deltagarna det utrymme för studierna som det ur-
sprungliga kursupplägget förutsatte. Därför reviderades upplägget något för 
att göra det möjligt för så många av deltagarna som möjligt att ändå genom-
föra utbildningen. Det handlade om att studenterna i stället för ett projekt per 
termin fick arbeta med ett projekt, vilket i gengäld fick bli lite mer omfattan-
de.  

Det maximala studentantalet per kurs var satt till 30. I praktiken var det 
27 studenter som startade på kursen. Av dessa avbröt 2 deltagandet i ett ti-
digt skede (1 för att det var svår att förena studier med arbetet). De övriga 25 
(9 kvinnor och 16 män) följde kursen som helhet. I februari 2010 hade 10 
genomfört samtliga av de moment som krävdes för att de ska kunna tillgodo-
räkna sig högskolepoäng, för 12 återstod vissa delar eller kompletteringar, 
och för 3 saknades mer omfattande delar. 
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Kursen var som sagt tänkt som en grundutbildning och upplagd för en 
målgrupp utan förkunskaper i ämnet. Den tid kursdeltagarna hade arbetat 
inom socialtjänsten varierade från 8 månader till 35 år. Det visade sig också 
att en stor andel av dem hade en betydande erfarenhet av arbete med just 
våldsutövande män. Det gav en bra blandning av mer och mindre erfarna 
deltagare, vilket bidrog på ett mycket positivt sätt till dynamiken i gruppen 
och till utbildningen som helhet. 

Innehåll 
Under den första terminen (1-7,5 högskolepoäng) låg fokus på teori och en 
grundläggande förståelse samt de olika stegen i handläggningen av ärenden 
där män utövar våld mot kvinnor och barn i nära relationer. Under den andra 
terminen (7,5-15 högskolepoäng) låg fokus på metoder och modeller för 
förändring av ett våldsbeteende samt på föräldraskap. Kursen var uppdelad i 
fyra delmoment: Teori och forskningsläge; Handläggningsprocessen; Inter-
ventionsmodeller; samt Mäns våld och föräldraskap. 

Moment 1: Teori och forskningsläge 
Det första delmomentet behandlade våldsfältets historik, FN:s arbete med 
frågan och utvecklingen i Sverige under de senaste decennierna. Det tog 
även upp forskningsläge och utvärderingar när det gäller arbete med vålds-
utövande män. En introduktion till olika interventionsmodeller gavs också. 
Fyra kurstillfällen ingick i momentet:  

1. Kursintroduktion; Introduktion till kunskaps- & praktikfältet mäns 
våld mot kvinnor och barn - Maria Eriksson (Sociologiska institutio-
nen) 

2. Teoretiska perspektiv – Maria Eriksson (Sociologiska institutionen) 
3. Kunskapsläge & utvärdering – Maria Eriksson (Sociologiska institu-

tionen) 
4. Översikt över interventionsmodeller – Maria Eriksson (Sociologiska 

institutionen) 

Moment 2: Handläggningsprocessen 
Det andra momentet hade fokus på handläggningsprocessers olika delar, från 
screening och upptäckt av våld, till bedömning (såväl av våld, risker, kvin-
nors och barns säkerhet, som av lämpliga insatser), avslutning och uppfölj-
ning. Momentet behandlade även motivationsarbete och MI samt arbetsteam, 
handledning och annat stöd i arbetet med våldsutövande män. Fyra kurstill-
fällen ingick:  
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1. Handläggningsprocesser; motivationsarbete – Maria Eriksson (Soci-
ologiska institutionen); Sarah Åhlén (tidigare Botkyrka kommun) & 
Roberto Furberg (Kriminalvården/Frivården) 

2. Säkerhetsarbete; Riskbedömning – Lars Naumburg (Norrtälje kom-
mun) 

3. Utmaningar & stöd i arbetet – Keith Pringle (Sociologiska institutio-
nen) 

4. Att avsluta och följa upp - Maria Eriksson (Sociologiska institutio-
nen) 

Utvecklingsprojekt, del 1 
Under terminen planerade och påbörjade också kursdeltagarna sina utveck-
lingsprojekt. Projekten skulle utgå från något som varje kursdeltagare upp-
fattade att hon/han behövde utveckla i sitt eget arbete med våldsutövande 
män. Vissa projekt genomfördes enskilt, medan andra genomfördes tillsam-
mans med någon eller ett par medstuderande. Deltagarna fick enskild hand-
ledning för att sätta igång projekten, via e-post och telefon och/eller i anslut-
ning till kurstillfällena. Vid terminens nionde och sista träff presenterade alla 
deltagarna sina utvecklingsprojekt för varandra och de fick då möjlighet att 
få kommentarer också från de andra kursdeltagarna. Projekten hade följande 
teman: 

1. att skapa ett screening formulär och utvärdera hur det skulle kun-
na användas i det fortlöpande arbetet inom socialpsykiatrin 

2. att pröva CTS-2 (Conflict Tactics Scale, version 2) som sceening-
instrument inom ramen för drog- och alkoholbehandlingspro-
grammet CRA (Community Reinforcement Approach) 

3. att utveckla en modell för arbetet med mäns våld mot kvinnor och 
barn, inklusive manualskiss för tre inledande motivationssamtal  

4. att utveckla en modell för att inom barnavårdsarbetet ringa in 
barn som känner av hot/våld/rädsla i sin familj eller i den ome-
delbara närmiljön 

5. att undersöka om en screening kan ge mer information om före-
komsten av våldserfarenheter bland de familjer Ungdomsenheten 
träffar och att underlätta samtalen med klienterna kring våld  

6. att pröva ett frågeformulär till kvinnliga klienter för att upptäcka 
och kartlägga erfarenhet av våld i nära relationer  

7. att undersöka kännedom om och förhållningssätt till ämnet kvin-
nofrid/våldsutövande män på Enheten för hemlösa  

8. att utveckla nya former för partnerkontakt, riskbedömning och 
uppföljning  

9. att bidra till utvecklingen av nya samarbetsformer kring kvinno-
fridsarbetet i den egna kommunen  
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10. att utveckla en modell för att upptäcka våld i arbetet med hemlösa 
kvinnor  

11. att skapa en modell för att öka beredskapen för att hantera latenta 
hot i det sociala arbetet med våldsutövande män  

12. att kartlägga vilken typ av stöd stadsdelarna kan erbjuda våldsut-
övande män som sitter häktade  

13. att utveckla en modell för samordning av inledande VASKA-
samtal (5 samtal med fokus på våldet, ansvaret, sammanhanget, 
konsekvenserna och alternativen till våld) och behandlingspro-
grammet ALVIK (alternativa lösningar vid konflikter)  

14. att utveckla samordningen mellan barnavårdsutredningar och ar-
betet inom Järva manscentrum 

15. att genom ett fall beskriva en modell för arbete med våldsutövan-
de män och deras partners och barn, inom ramen för en lågtrös-
kelverksamhet  

16. att skapa ett underlag för att starta en gruppverksamhet för vålds-
utövande män  

17. en genomföra litteraturstudie om män som använder våld i nära 
relationer  

Moment 3: Interventionsmodeller 
Kursens tredje moment gick närmare in på olika modeller för att förändra 
mäns våldbeteende, i grupp och individuellt. Det tog upp såväl manualbase-
rade program, exempelvis IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme, 
Kriminalvården), som processinriktade interventioner. Frågan om ålder, 
etnicitet och kultur behandlades också. Kurstillfällena hade följande teman: 

1. Utvärdering av hösten & introduktion till interventionsmodeller – 
Maria Eriksson (Sociologiska institutionen) 

2. Grupp- och processorienterat arbete med våldsutövande män – 
Marius Råkil (Alternativ til Vold, Oslo) 

3. IDAP – Mari-Anne Tobiasson (Kriminalvården) 
4. Anti-förtryckande praktik – Maria Eriksson (Sociologiska institu-

tionen) 

Moment 4: Mäns våld och föräldraskap 
Kursens fjärde och sista delmoment tog upp mäns våld och föräldraskap. 
Kurstillfällena behandlade såväl barnperspektiv och perspektiv på barn, 
barns perspektiv på sina våldsutövande pappor, våldsutövande mäns proble-
matiska praktiker som föräldrar, bedömningar av föräldraskap, samt lämpli-
ga insatser. Även här diskuterades både manualbaserade program och mer 
grupp- och processorienterade interventioner: 
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1. Mäns våld och föräldraskap I: Kunskapsläge – Maria Eriksson 
(Sociologiska institutionen) 

2. Mäns våld och föräldraskap II: Utredning och bedömning – Maria 
Eriksson (Sociologiska institutionen) 

3. Pappa-programmet, Mansmottagningen mot våld Uppsala/MVU 
– Mikael Nordh (MVU) 

4. Manualbaserade program för pappor, exemplet Caring Dads –  
Sarah Åhlén (tidigare Botkyrka kommun) 

Utvecklingsprojekt, del 2 
Under den andra terminen arbetade kursdeltagarna vidare med sina utveck-
lingsprojekt. De skrev en projektrapport som presenterades och diskuterades 
vid kursens sista och avslutande kurstillfälle i början av juni 2009.  



 11 

2 Utvärdering  

Då uppdragsutbildningen var en ny kurs genomfördes en utvärdering i flera 
steg parallellt med att kursen gavs. Utvärderingen bestod av följande: en 
enkät om de studerandes förväntningar och behov vid kursstart (bilaga 1), 
kursutvärdering vid halvtid (bilaga 3) och vid avslutning av kursen (bilaga 
4), samt en enkät till kursdeltagarna (bilaga 5), deras chefer (bilaga 6) och 
kollegor (bilaga 7) ungefär ett halvår efter att kursen avslutats. Dessutom 
ingår de reflektionsdagböcker kursdeltagarna skrivit efter varje kurstillfälle i 
underlaget för bedömningen av kursen. Tillsammans med den muntliga åter-
koppling kursdeltagarna lämnat i avslutningsrundan vid varje kurstillfälle 
har dagböckerna fungerat som en löpande utvärdering och de bidrog till ju-
steringar av framförallt upplägget, men även innehållet till viss del, redan 
under tiden som kursen genomfördes. Ett exempel när det gäller kursens 
form är att efter hand som gruppen lärde känna varandra fördes diskussio-
nerna mer i helgrupp än vad som ursprungligen planerats, eftersom många 
kursdeltagare föredrog den formen framför smågruppsdiskussioner. Ett annat 
exempel som gäller innehållet är att kurstillfället om anti-förtryckande prak-
tik utvecklades så att det inte bara handlade om problematisering av bemö-
tandet av/ arbetet med män från minoritetsgrupper (oavsett interventionsmo-
dell), utan även kom att behandla problematisering av själva interventions-
modellerna och de kulturspecifika antaganden (exempelvis om män, våld, 
familj, behandling) som kan finnas ”inbyggda” i olika interventioner och 
program. 

Deltagarnas förväntningar vid kursstart 
Som framgått ovan var förkunskapsnivån när det gäller ämnet mycket skif-
tande bland kursdeltagarna. Medan vissa uppgav att de i stort sett inte hade 
några teoretiska kunskaper i ämnet alls, hade andra på olika sätt studerat 
frågan på högskolenivå. Detsamma gäller graden av erfarenhet av praktiskt 
arbete med våldsutövande män, som varierade från “möten med stort antal 
våldsutövande män” till i stort sett ingen erfarenhet, även om deltagaren i 
och för sig kommer i kontakt med frågan i sitt arbete (se vidare Bilaga 2). 
Den här bredden speglas också i förväntningarna på kursen. 

När det gäller de förväntningar som deltagarna uttryckte i enkäten vid 
kursstart kan man se att fördjupade kunskaper när det gäller att möta vålds-
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utövande män återkommer, samt en vilja att få praktiska redskap att använda 
i sitt arbete. De fördjupade kunskaperna som deltagarna önskade sig syftade 
inte enbart till att tillägna sig teori, utan också att få möjlighet att omsätta 
dessa kunskaper i sin yrkesutövande praktik. Konkreta önskemål när det 
gäller detta var att få tillgång till ”bra bedömningsinstrument vid familje-
våld”, men också förhoppningar om att kunna bygga upp en mansmottagning 
inom den verksamhet där man arbetar. Vad som också framkom var en öns-
kan om ”en enhetlig värdegrund”, för personer som arbetar med våldsut-
övande män.  

Önskemålen om vad kursdeltagarna skulle vilja lära sig mer om handlde 
bland annat om att få ökad kunskap när det gäller vilka metoder och arbets-
sätt som fungerar och som man kan använda sig av vid mötet med våldsut-
övande män. Det framkom också en önskan om att få kunskap om ett full-
ständigt behandlingsprogram, där man får ta del av hur man kan gå tillväga, 
från det första mötet med en familj där mannen utövat våld till uppföljning.  

Återkommande i enkätsvaren var också en vilja att lära sig mer om att 
upptäcka vilka tecken eller signaler på att det förekommer våld som finns. 
Men även få veta mer om hur man kan arbeta för att motivera till förändring 
hos männen, och få kunskap om samtalstekniker som man kan använda för 
att tala med männen om våldet. I fråga om män som utövar våld framkom i 
svaren en önskan om att veta ”vilka mekanismer som gör att vissa män går 
över gränsen”, och ”vilka olika typer av män slår?”. I enkäten uttrycktes 
önskemål om att få veta mer om vilka män som är mottagliga för hjälp, och 
att få kunskap om hur man kan arbeta för att komma förbi männens försva. 
Bedömning av risker för återfall nämns också, och specifikt att få lära sig 
mer om vilka olika bedömningsverktyg som finns, som exempelvis SARA. 
Andra teman var behandlingsmodeller för olika etniska grupper, samt en 
önskan om att veta mer om makt- och könsperspektiv.  

Synpunkter i halvtid 
I kursutvärderingen i halvtid ställdes frågor om följande områden, där delta-
garna skulle ange om de instämde helt (5) eller helt tog avstånd (1) från på-
ståendena:  

1. Kursintroduktionen var så tydlig att det gick att följa studierna  
2. Kurslitteraturen har varit värdefull för min kunskapsutveckling  
3. Kursens arbetsformer har varit värdefulla för min kunskapsutveck-

ling  
4. Kursen har uppmuntrat till självständigt kritiskt tänkande  
5. Undervisningstillfällena kännetecknades av ett gott och konstruktivt 

arbetsklimat  
6. Läraren (lärarna) stimulerade inlärningen genom att:  

a) förmedla engagemang för kursen  
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b) undervisa på ett klart och begripligt sätt  
c) vara tillgänglig(a) och ge snabb respons  
d) bemöta studenterna med respekt  

7. Jag har lärt mig mycket på kursen hittills  
Dessutom ställdes ytterligare några frågor med fasta svarsalternativ och ett 
antal öppna frågor (se bilaga 3).  

23 av kursdeltagarna fyllde i halvtidsutvärderingen. Genomgående in-
stämde deltagarna helt eller delvis med påståendena. I några enkäter hade 
deltagarna fyllt i att de instämmer helt på samtliga frågor. De frågor där det 
förekom att en del av deltagarna inte helt instämde i påståendet gällde främst 
fråga 1 (kursintroduktionens tydlighet), och fråga 2 (kurslitteraturens värde-
full för kunskapsutveckling), fråga 4 (kursen uppmuntrat till självständigt 
tänkande) och 6 c (lärarna tillgängliga och ge snabb respons).  

I enkäten ingick också två frågor som gällde hur kurslitteraturens uppfat-
tats angående svårighetsgrad och omfattning. När det gäller svårighetsgraden 
uppfattade huvuddelen av deltagarna den som lagom. Ett fåtal har dock be-
dömt den som för svår. När det gäller omfattningen på kurslitteraturen gäller 
däremot att cirka hälften av deltagarna uppfattade att mängden litteratur har 
varit för stor, den andra hälften bedömer också omfattningen som lagom.  

När det gäller hur många timmar per vecka deltagarna i genomsnitt ägnat 
åt kursen varierar svaren mellan 1 timme och 13 timmar. Här kan vi alltså se 
att en del av kursdeltagarna ägnat betydligt mindre tid åt kursen än vad som 
varit tänkt (kvartsfart motsvarar cirka 10 timmar per vecka). Genomsnittet 
för samtliga som svarade på kursvärderingen var strax under 8 timmar. 

En fråga handlade om hur deltagarna hittills upplevt utbildningen i rela-
tion till de förväntningar de hade på kursen. Svaren är genomgående positi-
va, både när det gäller kursinnehåll och lärarinsatser, och flera deltagare tog 
upp att kursen har överträffat deras förväntningar. En kommentar gäller att 
personen hade förväntat sig att få konkret kunskap, men att ”utvecklingspro-
cessen överträffat förväntningarna”. I ett svar nämndes också att kurslittera-
turens internationella fokus är något positivt. Däremot förekommer kom-
mentarer om att det är för omfattande mängd kurslitteratur och att tiden inte 
räcker till. En kommentar innefattar att deltagaren önskat sig mer när det 
gäller genus.  

I halvtidsenkäten fanns också en fråga om vad deltagarna skulle vilja lära 
sig mer om när det gäller att möta våldsutövande män. Här återkom frågor 
om bemötande av männen, motivation och behandling. Samtal med män som 
utövat våld togs upp som något som man vill lära sig mera om. I ett svar 
nämndes en önskan om att lära sig mer om interventionsmodeller för unga 
män, som inte nödvändigtvis är pappor. Ett annat svar tog dock upp just 
våldsutövande män som fäder, och våldets påverkan på barnen som deltaga-
ren hoppas på att få veta mer om den kommande terminen.  

När det gäller behandling av männen uttrycktes flera önskemål, bland an-
nat att få veta mer om gruppbehandling, men också att få ett ”färdigt pro-
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gram med manualer, evidens, diplom”. Det framkom också önskemål om att 
få veta mer om hur länder som Kanada, Storbritannien och USA arbetar med 
frågor om mäns våld.  

Något som framkom som ett önskemål var att utbildningen ska innehålla 
mer dokumentärt material, och som exempelvis individuella berättelser av 
män som lyckats förändra sitt beteende och upphört med att utöva våld. Ett 
annat förslag gäller att det vore bra att få se en session på film/video om 
bemötandet av en våldsam man.  

På frågan om vad som deltagarna hittills uppskattat på kursen nämndess 
kursens struktur och upplägg. Även samverkan och sammanhållningen mel-
lan kursdeltagarna, samt samverkan med lärare tas upp som något positivt. 
Här lyftes också engagemanget i gruppen fram som något positivt, och den 
samlade kompetens i socialt arbete som gruppen besitter. Diskussionerna i 
grupp togs också upp som något som uppskattats. Kurslitteraturen nämndes 
också i flera av svaren, samt föreläsningarna. Även ”det pedagogiska geni-
draget med en reflektionsdagbok” tas upp av en deltagare.  

När deltagarna svarade på frågan vad som skulle kunna förbättras med 
kursen framkom i flera svar en vilja att få mer tid för kursen inom arbetets 
ram. I ett svar nämns att informationen om tidsåtgången skulle kunna för-
bättras. Dessa svar kan kopplas till vad deltagarna svarat på en tidigare fråga 
i enkäten, om hur det gått att kombinera studierna med arbetet. Där framkom 

i flera enkätsvar att deltagarna uppfattar detta som svårt och stressande, 

eftersom de inte har haft möjlighet att studera på arbetstid utan istället fått 

ägna helger åt att läsa inför kursen. Ett enkätsvar nämner att det behövs 
förankring hos cheferna att utbildningen kräver tid. Även under ”övriga 
kommentarer” framkom att det borde ha framgått tydligt att arbetet med 
kursen skulle ske på arbetstid, och att det varit svårt att få tiden att räcka till 
för att både skriva reflektionsdagböckerna och läsa litteraturen. 

När det gäller vad som skulle kunna förbättras nämns att få läsa mer litte-
ratur, men i ett svar önskas det motsatta – det vill säga mindre litteratur. Det 
framkommer önskemål om att få litteraturhänvisningar, för att underlätta 
läsningen genom att veta vad som är viktigast att fokusera på.  

Flera av de ”övriga” kommentarerna är positiva när det gäller både led-
ningen av kursen och stämningen i gruppen. Några kommenterar att kursen 
borde ges igen, och i ett svar föreslås att kursen borde bli en ordinarie kurs i 
grundutbildningen på Sociologiska institutionen.  

Synpunkter vid avslutning  
I kursutvärderingen i slutet av kursen ställdes samma frågor som i halvtids-
värderingen. 19 personer svarade. De instämde genomgående helt eller del-
vis med påståendena. Det finns endast en student av alla deltagare på kursen 
som på en fråga (fråga 2 Kurslitteraturen har varit värdefull för min kun-
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skapsutveckling) har angivit 3 som svarsalternativ. I övrigt har alla studenter 
antingen angivit 4 eller 5 (instämmer helt). Kursen har alltså sammantaget 
fått mycket goda omdömen från deltagarna.  

3 kursdeltagare angav att de helt instämmer (5) på alla ovanstående frå-
gor. Den fråga där flest deltagare (10 stycken) angivit 4 är fråga 1, om kurs-
introduktionens tydlighet. Därefter är det fråga 2 (kurslitteraturen värdefull 
för kunskapsutveckling), fråga 3 (Kursens arbetsformer värdefulla för min 
kunskapsutveckling) samt fråga 6c (vara tillgänglig(a) och ge snabb respons) 
där flest studenter angivit 4 som svarsalternativ.  

När det gäller frågan om läraren (lärarna) stimulerade inlärningen genom 
att förmedla engagemang för kursen har en deltagare antecknat i kanten att 
även kursdeltagarna var en viktig del när det gäller engagemanget för kur-
sen.  

Två frågor om hur kurslitteraturens uppfattats när det gäller svårighets-
grad och omfattning fanns med i enkäten. På frågan om svårighetsgrad upp-
fattade huvuddelen av deltagarna den som lagom. Ett fåtal (2 personer) har 
bedömt litteraturen som för svår. När det gäller omfattningen av kurslittera-
turen har drygt hälften av deltagarna (10 stycken) bedömt den som för stor. 
Men det är också så att knappt hälften (8 stycken) bedömer den som lagom. 
En deltagare har skrivit att kurslitteraturens omfattning var för liten.  

När det gäller hur många timmar per vecka deltagarna i genomsnitt ägnat 
åt kursen varierar svaren mellan 1,5 timmar och 14 timmar. De flesta delta-
garna anger att de har lagt ner cirka 7-10 timmar på kursen, vilket ligger i 
linje med vad som varit tänkt (ca 10 timmar per vecka). 

På frågan om hur det har gått att kombinera kursen med arbetet anger ett 
flertal att det har varit svårt att kombinera. Återkommande i svaren är att 
deltagarna skriver att de har fått använda sin fritid för att kunna hinna med 
kursen, eftersom de haft samma ordinarie arbetsuppgifter som tidigare. En 
deltagare angav att det var svårt de första månaderna, men att det därefter 
har fungerat utan problem eftersom personen haft möjlighet att styra sin tid 
mer fritt. En student angav kort och gott att det har gått bra. En annan att det 
har varit både svårt och lätt, detta eftersom mycket i arbetet sker med liten 
framförhållning och det då är svårt att planera.  

En fråga gällde också hur studenterna upplevde kursen som helhet, i rela-
tion till de förväntningar de hade innan. Flera deltagare har angivit att kursen 
överträffade deras förväntningar. En skrev att kursen både ”berikat kun-
skapsmässigt” och ”i processen att känslomässigt ta in detta svåra. Inspire-
rande och gett kraft”. En annan sa ”mina förväntningar infriades inte. Dels 
p.g.a förändrade omständigheter på arbetsplatsen men också p.g.a mina allt-
för höga målsättningar.” Ytterligare en annan deltagare skriver att det är ”en 
av de bästa kurser jag gått”, och någon att kursen har varit ”betydligt bättre” 
än förväntat. En deltagare tog upp att hon var kritisk innan kursens början, 
eftersom hon funderade över om ”de våldsutövande männens ansvar skulle 
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bli förminskat men tvärtom har konsekvent ansvarsfrågor lyfts fram. Alltså 
kvinnofrid och barnfridsfrågor!”.  

När det gäller om kursen har haft någon betydelse i deltagarnas praktiska 
arbete svarade många av deltagarna ja. En man angav att det har blivit ”lätta-
re att prata om våld. Lättare att det utan att mannen (och kvinnor) går i för-
svar”. Just att det har blivit lättare att tala om våld är något även andra stu-
denter tar upp. En annan att hon nästan varje dag har ”direkt nytta av dessa 
nya kunskaper”. Ytterligare ett exempel är en deltagare som sa att han har 
fått tydligare fokus i barnutredningar ”på faderns brister (i förhållande till 
moderns)”. En annan skrev att han har lättare att ”kunna beskriva våldets 
konsekvenser för barn och kvinnor i utredningar” och ytterligare en annan 
deltagare svarade att ”genom utvecklingsprojektet finns en möjlighet att 
arbeta fram ett systematiskt sätt att fråga om våld”.  

En deltagare uppgav att han själv inte arbetar med klienter just nu, men att 
kursen ändå har haft betydelse när det gäller dessa frågor på hans arbetsplats. 
En annan tog upp en liknande sak, det vill säga att kursen har påverkat dis-
kussionerna på arbetsplatsen. Flera av deltagarna tog upp att ämnet har blivit 
mer levande i arbetsgruppen, och att de har nytta av kunskaperna i diskus-
sioner med kollegor, där de kan få en rådgivande funktion. Ett annat exem-
pel: ”Trygghet och kunskap i mötet med männen men också i mötet med 
kollegor och uppdragsgivare 

En man skrev att han kände av collusionsbegreppet [att gå in i nega-
tiv/problematisk allians med mannen] redan när han började arbeta med 
kvinnofrid: ”Nu fick jag ett namn och en teori kring detta.” En man skrev att 
de våldutövande männen har försökt bagatellisera våldet men att han har 
kunnat ge feedback när det gäller vad våldet får för konsekvenser. En annan 
att han presenterat och drivit frågan på sin arbetsplats och att han nu har 
planer när det gäller hur upptäckt och insatser ska implementeras.  

Den student som uppgav att det inte gått bra att kombinera kursen med 
arbetet, och som på frågan om uppfyllda förväntningar skrev att hans för-
väntningar inte infriats uppgav att kursen inte har haft så mycket betydelse i 
hans praktiska arbete.  

En fråga handlade om vad deltagarna har tyckt varit bra med kursen. Det 
är flera av deltagarna som nämnde att undervisningen och föreläsarna har 
varit bra, och det är också så att flera tog upp att diskussionerna har varit bra 
och att gruppen har fungerat bra. En student skrev att kursen har varit hel-
täckande med ”tydligt upplägg från screening och upptäckt till behandlings-
modeller och barnperspektivet.” En deltagare uppgav att det har varit bra 
innehåll, på grund av ”direkt koppling” till hennes egna arbetsuppgifter. Hon 
skrev också att reflektionsdagböckerna har varit bra, vilket också andra del-
tagare tog upp. Flera nämnde också att utvecklingsprojektet har varit bra. En 
deltagare skrev: ”Marias fantastiska pedagogiska förmåga samt hennes för-
medlande av föreläsare med olika teman och metoder”. Lärarens kunskap 
och engagemang är något som även betonades av andra deltagare. En delta-
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gare nämnde att det varit bra att få veta om olika behandlingsmetoder, men 
att det också varit bra att upptäcka ”fallgropar när man möter män med 
våldsproblematik.”  

När det gäller vad som skulle kunna förbättras med kursen skrev en delta-
gare att mer tid från arbetsgivarens sida vore bra. Från två olika deltagare 
kom förslaget att det bör implementeras hos chefer hur omfattande kursen är. 
En deltagare tog upp att det vore bra om även chefer fick gå kursen, för att 
detta tänkande ska föras in i organisationerna även från chefsnivå. En annan 
tog upp att ett ”strängare” urval av kurslitteratur vore bra, på grund av tids-
bristen. Från en annan deltagare kom förslaget att litteraturen skulle dels ut i 
början av kursen. En deltagare tog upp att etnicitetsperspektivet skulle tas 
upp mer och att det är viktigt att få mer tid till detta. En tog upp att det vore 
bra med utrymme för ”alternativa förklaringsmodeller”. När det gäller själva 
undervisningsformerna kom ett förslag från en deltagare om att man skulle 
kunna ha med rollspel på kursen, för att få ”träning och övning i mötet med 
männen.”  

På den fråga där deltagarna fått utrymme för egna kommentarer tog en 
deltagare upp att det borde ha funnits mer tid att prata om barnperspektivet. 
En student tog upp att det, om kursen ska ges igen, vore bra att se till att 
anpassa studietakten till den tid som arbetsgivaren är beredd att ge för att 
undvika känslan av att inte hinna med, som flera deltagare har upplevt. En 
annan tog upp att det varit svårt att hinna med att skriva reflektionsdagböck-
erna och sa att det vore bra om de skulle ha varit mindre omfattande, som en 
sida. En skrev: ”Kursen har varit en upplevelse!. När kommer fortsättning-
en?” En föreslog en fortsättning med fokus på behandling och de svårigheter 
som finns med det. Flera deltagare tackar för kursen, och lämnar positiva 
kommentarer om att det var ”roligt, stimulerande och tankeutvecklande”, 
som en person uttryckte det. En annan deltagare skrev att ”kursen borde vara 
obligatorisk på socialhögskolan och alla barnavårdsutredare skulle få ta del 
av den.” 

Uppföljning efter avslutad kurs 
Kursen avslutades i början av juni 2009. För att få synpunkter efter att delta-
garna haft möjlighet att få lite perspektiv på kursen och dess innehåll fick de 
också svara på en enkät i anslutning till den återträff som genomfördes i 
Uppsala i mitten av november 2009. 17 kursdeltagare (6 kvinnor och 11 
män) var närvarande och svarande på enkäten. 

Den första frågan var ”så här ett halvår efter att kursen avslutades, vad 
tycker du om kursen som helhet?” Kommentarerna var genomgående positi-
va och deltagarna lyfte redan här fram en rad olika exempel på vad de lärt 
sig under kursen. Några exempel på kommentarer är att ”jag upplever att jag 
ökat mina kunskaper om hur man kan arbeta med våldsutövande män men 
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även rörande våldsutsatta kvinnor och barns situation. Därför tycker jag att 
kursen har varit mycket bra”, att kursen har varit ”fantastiskt bra. Har fått en 
fundamental betydelse för min förmåga att bedöma och analysera hotfulla 
situationer såväl för klienter som hotfulla situationer för kollegor”. ”Mycket 
bra! Fått ut mycket mer än ”15 hp” – kursen känns större och har gett mer 
kunskap” och vidare att ”som helhet var den genomarbetad. Bra med olika 
föreläsare. Kompakt teoridel inledningsvis, kanske dela upp ännu mera. Hög 
kvalitet på utbildningen”. En lite liknande kommentar ges av en annan delta-
gare som skrev att ” Om kursen tycker jag att den växte efter hand. Mycket 
fakta/ statistik ledde vidare till bemötande och behandlingsalterna-
tiv/möjligheter”. Flera deltagarna lyfte också fram att gruppen som helhet 
varit väldigt bra och att de har haft väldigt trevligt också: ”Otroligt givande. 
Bra struktur från kursledningen. En fantastiskt kul grupp med så mycket 
kompetens i socialt arbete”. Som helhet var kommentaren alltså att kursen 
var ”mycket bra och hade väldigt hög nivå både teoretiskt och genom dis-
kussioner i gruppen”. 

Nästa fråga löd: ”Om du tänker på perioden efter att kursen avslutades, 
har kursen haft någon betydelse i ditt praktiska arbete, i synnerhet när det 
gäller att möta våldsutövande män?” Vidare, ”om ja, på vilket sätt kursen har 
haft betydelse i ditt praktiska arbete?” Överlag är svaren jakande. Betydelsen 
handlar dels om att kursen har givit mer kunskap om dessa män och hur pro-
blematiken bakom kan se ut, och om att det har blivit möjligt att ”se” mönst-
ren i mäns beteende på ett nytt sätt. En deltagare uttrycker det på följande 
sätt: ”Ja! I varje möte med kvinnor/män/barn som varit i familjer där det 
förekommit våld. I förståelsen av våldets mekanismer. I förmågan att ställa 
mer detaljerade frågor”. En annan deltagare ger en liknande kommentar: “Ja! 
Frågar mer, frågar mer relevant, sätter stopp för nedvärderande kommenta-
rer, förminskande etc”, ”Det har lett till att jag tydligare sett det psykiska 
våldet och bättre kunnat beskriva konsekvenserna för barnen i familjerna”. 
Kursen verkar också ha bidragit till en större säkerhet: ” Jag känner att med 
mera kunskap så har jag fått en större trygghet i mötet med männen” och 
”När jag utreder familjer där det förekommit eller förekommer våld är jag 
säkrare på hur jag ska hantera detta”.  

Vidare uppgav vissa kursdeltagare att de också kunnat fungera som en 
resurs på arbetsplatsen: ”Tror jag blivit bättre i mina egna möten med klien-
ter. Blir ibland använd av kollegor som rådgivare och/eller ombedd att med-
verka i deras möten”. Ett par andra exempel: ”Collusionbegreppet [att gå i 
problematisk/negativ allians med mannen], mer struktur i samtalen, tydligare 
agenda, samt att kunna vara ’kunskapsbank’ för kollegor”; ”Jag har kunnat 
använda detta vid föreläsningar och informationer både i egen arbetsgrupp 
och externt. Bra litteratur att hänvisa till för andra kollegor.”. Samtidigt 
framgick det att flera av deltagarna önskar att fler på den egna arbetsplatsen 
ska få tillfälle att gå kursen: ”Ibland kan jag dock känna mig lite ensam med 
kunskapen, att det vore bra om fler fick gå utbildningen. Försöker dela med 
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mig.” Just ensamhet är ett tema som återkom, ”och att veta att det finns män-
niskor som också arbetar med våld får mig att känna min mindre ensam”, 
vilket pekar på behovet av ett sammanhang när man ska arbeta med dessa 
många gånger utmanande frågor. 

Ett annat återkommande tema var hur kursen har hjälp deltagarna att ut-
veckla nya sätt att arbeta, vilka ska implementeras i den egna verksamheten. 
Ett återkommande exempel är implementering av screening vid alla nya 
ärenden och vid alla uppföljningar. Samtidigt framgick det av svaren att 
deltagarnas arbetssituation inte alltid givit dem möjligheter att använda sina 
nya kunskaper. En deltagare sa exempelvis om betydelsen ”tyvärr endast på 
det individuella planet”, en annan svarade: ”inte så mycket tyvärr. Mina 
kunskaper bär jag ju med mig men i min nuvarande profession kommer des-
sa sätten sällan till användning”. 

Enkäten innehöll också en fråga om det var något i kursinnehållet som va-
rit särskilt användbart och svaren tyder på att det varit ett brett spektrum av 
inslag på kursen som upplevt som särskilt användbara. Några svarar att ”Det 
mesta har varit användbart i mitt dagliga arbete. Jag kan använda mig av 
olika saker från olika delar när jag träffar olika män”, medan andra pekar ut 
specifika teman, som föräldraskap (”eftersom jag jobbar med barn och ung-
dom var det allra viktigaste ”våldsamma män som fäder”. Det var också en 
del jag kunde minst om sedan tidigare”), vikten av att arbeta systematiskt för 
att upptäcka våld (”jag har tagit fasta på vikten av screening och hur använd-
bart det är för att ’hitta’ våldet”), ”säkerhetsfrågor (”Säkerhetsbedömning för 
kvinnor och barn, själva våldsprocessen, ’våldscirkeln’ ”), och partnerkon-
takt (”det jag främst tagit med mig är att jag fått till partnerkontakt”). För 
andra har diskussionerna om hinder och möjligheter i arbetet med våldsut-
övande män varit särskilt viktiga: ”Den övergripande insikten blev att det 
faktiskt går att hjälpa männen i fråga och att det också är nödvändigt för att 
råda bot på helheten”, och ”Att se både hinder och möjligheter i arbetet med 
våldsutövande män och i kvinnofridsarbetet. Collusion-risken exempelvis 
mycket användbart perspektiv.” En del lyfter också fram olika teoretiska 
frågor, som genusperspektivet och att kursen diskuterat olika teoretiska per-
spektiv: ”genom de olika teoretiska synsätten på våldet har jag fått fördjupad 
förståelse både för orsakerna och vad man kan göra samt de hinder som finns 
för att komma till rätta med våldet”, ”genuskunskapen – mäns våldsutövande 
både fysiskt, psykiskt, sexuellt, + strukturellt i samhället. Samt vad kan jag 
göra för att motverka könsmaktsordningen”, och att ”bredden har varit gi-
vande. Att tänka kring genus, makt och kontroll, olika teoretiska perspektiv 
samt att ta del av aktuell forskning”. Slutligen pekar några deltagare på själ-
va upplägget på kursen: ”Mycket bra teoretiskt innehåll. Intressanta och 
givande diskussioner samt reflektionsdagboken som gjorde att utbildningen 
levde hela tiden trots att vi träffades glest” och någon menar att ”utan helhe-
ten hade inte polletten fallit ner ordenligt”.  
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Ytterligare en enkätfråga gällde om det var något som hade kunnat kortas 
ner eller skulle behöva tillkomma om kursen ges igen. Den övergripande 
tendensen i svaren är att kursdeltagarna i stort sett varit nöjda, de svarade till 
exempel ”i mitt perspektiv skulle inte mycket eller inget behöva ändras. Allt 
under kursen var (är) väldigt användbart”, ”bra, kan finnas detaljer som kan 
förbättras men kommer inte på något konkret för tillfället” och ”svårt att 
säga. Allt blev ju en process till fördjupad kunskap.” De saker som ändå 
lyftes fram som utvecklingsområden var bland annat våldsutsatta kvinnors 
situation och deras behov (en kommentar grundad på diskussioner som förts 
under kursen), våldets inverkan på föräldraskapet (hos både män och kvin-
nor), fler praktiska exempel, något slags implementering av frågeställningar 
även med kollegor under kursens gång, mer om kulturer, om kvinnors våld 
mot partner och ungas/söners våld mot mammor och partners. Överlag frå-
gade deltagarna efter mer av de inslag som funnits på kursen. De delar som 
möjligen kunnat göras på ett annat sätt är den inledande teoridelen som upp-
levts som lite tung, och några deltagare uppfattade det som svårt att utveck-
lingsprojektet både skulle vara ”akademiskt” och ”praktiskt”: det skulle vara 
grundat i det egna arbetet och samtidigt förankrat i aktuell forskning och 
teori. Någon tyckte att den engelskspråkiga litteraturen fått för stor plats. Det 
framgår också att det finns ett stort intresse för att fördjupa sig i praktiskt 
behandlingsarbete.  

Slutligen fanns också möjlighet att ge ytterligare kommentarer. Dessa var:  
• TACK för två intressanta terminer. Bra upplägg och intressanta före-

läsningar 
• Den goda stämningen i utbildningsgruppen har spelat stor roll för in-

lärningen och förståelsen av problematiken 
• I övrigt vill jag bara säga att jag tycker att kursen har varit mycket 

givande och är glad för att jag fick möjlighet att gå den. 
• Välkomnar en fortsättningskurs!! Hoppas kursen permanentas i 

kursutbudet 
• Bra att träffa andra som har ett intresse för dessa frågor. Möjlighet 

att starta nätverk. Hjälpa varandra med konsultationer. Respektfullt 
bemötande av lärare och kursdeltagare 

• Kul, lärorikt, stimulerande och inspirerande 
• Intressant ämne, trevliga studiekamrater, duktig lärare och en fantas-

tisk miljö. Jag har bara lovord 
• En kunskap som jag alltid kommer att bära med mig 
• Bra och engagerande utbildning 
• Kanske mera barnperspektiv 
• Tack 
• Ett stort tack till Laila Väisänen [ansvarig Stockholms stad] och till 

Maria Eriksson. Vi ser fram emot fortsättningskursen 
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• Kursen har vidgat mitt eget yrkesperspektiv på ett grundläggande 
sätt, försöker fortsättningsvis att få praktiskt användning för mina 
kunskaper 

• Stockholms stad och dess olika stadsdelar borde vara mycket bättre 
på att ta vara på den kunskapsinhämtning som skett. På något sätt 
borde Laila [Väisänen] och SAF [Socialtjänst- och arbetsmarknads-
förvaltningen] sätta press på stadsdelarna vad gäller ”Att möta 
våldsutövande män” 

• En spännande och lärorik kurs, engagerad lärare samt trevlig atmo-
sfär vid förkovrandet 

Synpunkter från chefer/arbetsledare och kollegor  
Som framgått ovan menade vissa kursdeltagare att de kunnat sprida sina nya 
kunskaper till resten av arbetsplatsen, medan andra inte uppfattade att deras 
kunskap tas tillvara. För att också ge perspektiv på kursens eventuella bety-
delse sett ur chefers/arbetsledares och kollegors perspektiv ställdes frågor 
om kursens betydelse även till dessa grupper. I januari skickades en enkät ut 
per e-post till 19 chefer och 23 av kursdeltagarnas kollegor. Kontaktuppgif-
terna inhämtades från kursdeltagarna. Totalt 9 chefer och 10 kollegor svara-
de på enkäten. Enkäten till chefer/arbetsledare bestod av 5 frågor med fasta 
svarsalternativ, där de svarande fick ta ställning till om ett påstående ”stäm-
mer helt”, ”stämmer delvis”, ”stämmer endast till en liten del”, ”stämmer 
inte alls”, eller ”vet inte”. De gavs också möjligheter att ge kommentarer 
efter varje fråga. Enkäten avslutades med en öppen fråga (se bilaga 6). Enkä-
ten till kollegor var uppbyggd på ett liknande sätt, och bestod av 4 frågor 
med fasta svarsalternativ och en öppen fråga (se bilaga 7).  

Synpunkter från chefer/arbetsledare  
När det gäller enkäten till chefer/arbetsledare var första fråga huruvida be-
slutet att låta medarbetaren/na gå kursen i första hand fattades för att öka 
hela arbetsgruppens kompetens om mäns våld mot kvinnor. Här instämde 6 
svarande helt eller delvis, medan 3 svarade att det endast stämmer till en 
liten del eller ”vet ej”. De kommentarer som gavs handlade om att beslutet 
att låta medarbetaren/na gå kursen också var ett sätt att stimulera och kompe-
tensutveckla dessa personer, att detta varit ett sätt att säkerställa kompetens-
nivån inom ett förhållandevis nytt arbetsområde för socialtjänsten och ett sätt 
att tillföra ny kompetens på stadsdelen runt våldsproblematik, samt att de 
medarbetare som gått kursen på sikt skulle kunna göra speciella insatser i 
kvinnofridsarbetet. 

Nästa påstående att ta ställning till var att arbetsgruppen har kunnat dra 
stor nytta av det medarbetaren/kursdeltagaren lärt sig under kursen, i arbetet 
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med att möta våldsutövande män. Här menade 8 svarande att detta stämmer 
helt eller delvis, medan en menade att det stämmer endast till en liten del. Av 
kommentarerna framgår att i något fall har ingen regelrätt återrapportering 
skett till arbetsgruppen, men att båda kursdeltagarna uppmärksammar frågan 
”i generella verksamhetsfrågor och när det gäller individuella klienter”. En 
chef/arbetsledare uppgav att hon/han tagit del av det skrivna material som 
deltagarna producerat under kursen. De svarande gav flera exempel på nya 
rutiner och organisatoriska förändringar för att ta tillvara på det kursdelta-
garna lärt sig. Samtidigt finns något exempel där chefen/arbetsledaren fram-
står som mer avvaktande när det gäller kursens nytta: ”Arbetet är långsiktigt 
och målgruppen är smal jmf med det stora inflödet av annan vuxenproblema-
tik inom socialtjänsten, för tidigt att uttala sig hur en personals kunskaper har 
påverkat en hel arbetsgrupps kunskapsnivå”. 

Ytterligare en fråga gällde om arbetsgruppen kunnat dra nytta av det 
medarbetaren/kursdeltagaren lärde sig redan medan kursen pågick. Också 
här svarade 8 att detta stämmer helt eller delvis, medan 1 menade att det 
stämmer endast till en liten del. I kommentarerna sägs bland annat att ”Efter-
som kursen var så inspirerande för dem redan från början var de väldigt bra 
på att flika in ’frågan’ i många av våra generella diskussioner”. Deltagandet 
har också påverkat remitteringsrutiner, rutiner inom mottagning och vid 
utremittering av ärenden med våld.  

En fråga handlade om kursen motsvarat chefernas/arbetsledarnas förvänt-
ningar på kursens nytta för arbetsgruppen/arbetsplatsen, och här svarade 6 att 
det stämmer helt, 1 att det stämmer delvis och 2 vet ej. Av kommentarerna 
framgår att några chefer inte hade särskilt klara förvätningar på kursens nyt-
ta, de sa exempelvis ”Hade inte väldigt klara förväntningar mer än kunskaps-
inhämtning om frågan”, och ”hade ingen särskild förväntan annat än att det 
behövde genomföras och att det var bra tillfälle för oss att genomföra det”. 
Någon uppgav också att det är svårt att avgöra i dagsläget och att detta är 
något som kan besvaras först längre fram.  

Enkäten innehöll också en fråga om huruvida chefen/arbetsledaren gärna 
skulle se att fler av medarbetarna på arbetsplatsen får möjlighet att gå kur-
sen, om den ges igen. Här stämde 5 helt och 2 delvis in i påståendet, medan 
2 inte vet. Kommentarena var att det “beror på bedömningen då” och att det 
är “svårt att ta ställning till frågan idag. Dock är det ju helt klart att vi måste 
skaffa oss mer kompetens att bemöta, stödja och hjälpa mannen i dessa ären-
den”. En kommentar var också att det finns ett behov av att någon från vux-
enenheten går denna utbildning och att det är viktigt med förståelse för pro-
blematiken vid samverkan. 

De kommentarer som lämnades i den öppna frågan handlar om att chefer-
na uppfattat att det varit en hög nivå på utbildningen, att det varit intressant 
att höra medarbetaren berätta om kursen och att det ”har varit mycket mat-
nyttigt för stadsdelens kvinnofridsarbete!”. En annan kommentar handlar om 
kursens ”timing” när det gäller arbetsgruppens utvecklingsarbete: ett svar är 
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att för närvarande har utvecklingsarbetet när det gäller våld i nära relationer 
fokus på intern organisation och arbets- och samverkansprocesser, och där-
för mindre fokus på kompetensutveckling, ”dock blir det mer fokus på det 
längre fram under året och då får vi diskutera kompetensfrågorna”. 

Sammantaget kan man konstatera att de flesta av de chefer/arbetsledare 
som svarade på enkäten var mycket positiva, även om det också finns något 
exempel på en mer avvaktande inställning. Det framgår också att vissa che-
fer inte haft några särskilda förväntningar på kursens nytta.   

Synpunkter från kollegor 
Kursdeltagarnas kollegor fick också frågan om i vilken grad de själva kunnat 
dra nytta av det deras kollega lärt sig. Av de 10 som svarade på enkäten in-
stämde 5 helt och 3 delvis i att de kunnat dra stor nytta av det kollegan lärt 
sig, medan 2 uppgav att det endast stämmer till en liten del. Av kommenta-
rerna framgår att nyttan dels kan handa om att få stöd i egna möten med 
våldsutövande män - möten som kan upplevas som svåra - om att kunna 
hänvisa de egna klienterna vidare till medarbetaren som gått kursen, och om 
att förstå mer om hur utsatta kvinnor reagerar på hot och våld samt vilken 
lång process det kan vara att komma vidare. Vidare har kollegorna fått kun-
skap förmedlad genom föreläsningar i olika fora. Någon kommenterar att 
arbetet med våldsutövande män är ett stort utvecklingsområde för Stock-
holms stad, men att det går långsamt ”inte minst p g a det dåliga budgetläget 
i många stadsdelar” – ”men utbildningen och de kunskaper kollegorna fått 
ska vi försöka hålla vid liv”. Någon kommenterade att hon/han inte möter 
våldsutövande män särskilt mycket, och ett par andra att nyttan framförallt 
handlar om att nyfikenheten på frågan väckts: ”Nyttan har varit att mina 
kunskaper och nyfikenhet är väckts och tycker att det är viktigt att hitta kär-
nan till problematiken och då behövs mer kunskaper och insatser för män-
nen”. Kollegorna fick även en fråga om arbetsgruppen som helhet kunnat dra 
nytta av kursen, och här är svaren inte lika tydligt jakande, 2 uppgav att det 
stämmer helt, 5 att det stämmer delvis och 2 att det endast stämmer till en 
liten del. 1 vet inte eftersom hon/han inte arbetade i gruppen då. 

Även kollegorna fick frågan om de kunnat dra nytta av kunskapen redan 
medan kursen pågick och här uppgav 1 att det stämmer helt, 5 att det stäm-
mer delvis, 1 att det endast stämmer till en liten del och 2 att de inte vet. Av 
kommentarerna framgår att vissa kollegor inte fanns i arbetsgruppen då. 
Andra kommentarer framhåller hur viktig kursen var redan medan den på-
gick.  

Kollegorna fick också en fråga om de själva skulle vilja gå kursen om den 
ges igen. Här är det 2 som uppger att det stämmer helt, 3 att det stämmer 
delvis, 1 att det endast stämmer till en liten del, 1 att det inte stämmer alls 
och 3 att de inte vet. I kommentarerna säger en kollega att ”det har väckt ett 
intresse hos mig, så om möjlighet ges vill jag gärna gå den”, en annan att 
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innehållet verkar bra och att kollegan som gick kursen ”var helt lyrisk över 
alla diskussioner och tid att reflektera”, och ytterligare en annan att hon eller 
han ”skulle absolut kunna tänka mig att gå kursen, men då ska ja veta att jag 
även kommer att kunna praktisera mina kunskaper, att det finns ett intresse 
på arbetsplatsen att ta till vara kompetensen. Tyvärr har det inte varit riktigt 
så på [stadsdelen] […] förhoppningsvis kommer det att ske en förändring”, 
och ytterligare en säger att ”ämnet är intressant och viktigt. Men det behövs 
även en plan för hur ska det implementeras i staden och stadsdelsförvalt-
ningarna”. En kollega kommenterade också att ”som småbarnsförälder vill 
jag helt enkelt inte prioritera studier på delvis fritid. Det får gärna komma 
längre fram då kunskapen i ämnet är mkt viktig i vårt arbete!” I svaren på 
den här frågan kan man alltså se en del ekon av den kritik som kommit från 
kursdeltagarna när det gäller villkoren för studierna och brister i hur nya 
kunskaper tas tillvara. Detta tycks ha fått en viss avskräckande effekt på en 
del av kursdeltagarnas kollegor.  

I övrigt kommenterade de som fyllde i enkäten att ”socialsekreterare är en 
yrkesgrupp som studerar nästan hela yrkeslivet parallellt med att arbeta. Jag 
har fått många bra akademiska vidareutbildningar, men det har faktiskt ald-
rig hänt under mina 18 år i Stockholms stad att kollegor varit så otroligt nöj-
da och lyriska över en utbildning! Det gäller även kollegorna i andra stads-
delar - så jag kan bara gratulera och hoppas att du får ansvara för fler utbild-
ningssatsningar!” Vidare att ”kursen känns viktig och jag hoppas att kompe-
tensen inte försvinner utan lever vidare i de olika stadsdelarna och på så sätt 
kanske får andra att se värdet av att jobba med problematiken så det sprids 
vidare- ringar på vattnet. Hoppas det kommer att ske en uppfölj-
ning/utvärdering av deras arbete längre fram också”, samt att det är ”viktigt 
att kursen ska finnas kvar och ny start en gång per år, att kursen utvecklas ut 
i från socialtjänstens uppdrag och behov”. 
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3 Slutsatser och förslag inför framtida kurser  

Helhetsbedömningen av den här uppdragsutbildningen är att den har funge-
rat mycket bra. Deltagarna har genomgående uttryckt att de är väldigt nöjda 
och engagerade i det ämne som kursen behandlar. Så var fallet både i halv-
tid, vid avslutningen av kursen och ett halvår senare. Vidare har såväl kurs-
deltagarna själva som en hel del av deras chefer och kollegor uttryckt att de 
(eller arbetsgruppen de ansvarar för) har kunnat dra nytta av kursinnehållet i 
det sociala arbetet inom Stockholms stad. 

Samtidigt finns det naturligtvis delar som skulle kunna utvecklas, exem-
pelvis har vissa uppfattat den inledande teoridelen som lite tung. En del del-
tagare har uttryckt önskemål om mer dokumentärt material i kursen, och det 
skulle till exempel kunna läggas inledningsvis. Kommentaren om doku-
mentärt material kom framförallt i halvtidsutvärderingen. Under kursens 
första halva fick deltagarna inte heller ta del av lika mycket material och 
exempel från praktiskt arbete med våldsutövande män, som de fick under 
kursens andra halva. Det kan vara en förklaring till att detta önskemål inte 
återkom så tydligt i utvärderingen i samband med avslutningen av kursen.  

Det enda riktiga problem som vi har kunnat se är det faktum att det varit 
svårt för en del kursdeltagare att kombinera studierna med arbete och att 
kursen därför inte gick att genomföra helt som det ursprungligen var tänkt. 
Den här revideringen innebar att kopplingen till den egna praktiken och fär-
dighetsträningen fick mindre plats i kursen än vad som planerats. För oss är 
det tydligt att vi som kursarrangör hade kunnat schemalägga tiden för studier 
på hemmaplan (och inte bara undervisningstillfällena i Uppsala), för att på så 
sätt göra det ännu tydligare för ansvariga chefer vilken tid de studerande 
förväntades lägga på studierna. Uppdragsgivaren Stockholms stad hade ock-
så kunnat förankra kursen ännu mer hos ansvariga chefer/arbetsledare. Om 
kursen skulle ges igen bör någon form av skriftligt avtal med varje arbets-
plats upprättas när det gäller deltagande och tid för studier inom ramen för 
arbetet. 

Vissa kursdeltagare talade redan under kursens gång om att de inte upp-
fattade att deras nya kunskaper togs tillvara ordentligt på deras arbetsplatser. 
Den här kommentaren återkom också efter att kursen avslutats. Liknande 
synpunkter har lämnats även av en del av deltagarnas kollegor. Detta pekar 
på att en ännu tydligare förankring hos ansvariga chefer/arbetsledare vore 
önskvärd. Här noterar vi att en del av de chefer/arbetsledare som svarade på 
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enkäten inte haft så tydliga förväntningar på kursens nytta för arbetsgruppen. 
Flera deltagare har för övrigt också uttryckt att även chefer bör gå kursen.  

Kursen var tänkt som en grundkurs, men som framgått av tidigare avsnitt 
visade det sig att gruppen som gick utbildningen var ganska blandad och att 
vissa hade både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med 
våldsutövande män. Den här blandningen på gruppen bidrog på ett mycket 
positivt sätt till gruppdynamiken och utbildningen som helhet, och det är värt 
att ha det i åtanke om kursen skulle ges igen.  

Redan vid kursstart uttryckte vissa deltagare önskemål om att lära sig mer 
om direkt behandlingsarbete och det önskemålet har återkommit både i kurs-
värderingarna och vid uppföljningen efter avslutad kurs. Vi kan konstatera 
att det finns ett stort intresse för fortsatt utbildning i den här frågan, framför-
allt bland dem som gått kursen men även bland de chefer/arbetsledare och 
kollegor som svarade på enkäten ett halvår efter avslutad kurs.  
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Bilaga 1 Enkät inför kursstart 

Att möta våldsutövande män – utbildning för socialtjänstens 
personal  
 
1. Kön  Man �  Kvinna � 
 
2. Ålder __________ 
 
3. Hur lång tid har du arbetat inom socialtjänsten?   

 
4. Vad har du arbetat med för frågor inom socialtjänsten?  
__________________________________________________________ 
 
5. Vad arbetar du med för frågor inom socialtjänsten just nu?  
__________________________________________________________ 
 
6. Vad har du för praktiska förkunskaper från ditt arbete när det gäller att 
möta våldsutövande män?  
__________________________________________________________ 
 
7. Vad har du för teoretiska förkunskaper när det gäller att möta våldsut-
övande män?   
__________________________________________________________ 
 
8. Vad har du för förväntningar på kursen?  
__________________________________________________________ 
 
9. Vad skulle du vilja lära dig mer om när det gäller att möta våldsutövande 
män?  
__________________________________________________________ 

 
Stort tack för dina svar! 
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Bilaga 2 Deltagarnas förkunskaper 

Deltagarnas praktiska kunskaper vid kursstart, när det gäller att möta vålds-
utövande män, handlade bland annat om följande:  

• barnavårdsutredningar 
• utredande samtal med män som utövar våld mot partner och/eller 

barn 
• möten med våldsutövande män som fäder och som pojkvänner (ton-

årsklienter) 
• handledning från Manscentrum i Stockholm och arbete med sam-

talsserien VASKA 
• utredningar, bland annat i missbruks- och barnavårdsutredningar 
• möten med stort antal våldsutövande män 
• praktiskt stödarbete till kvinnor och barn, möte med männen i akut-

skeden och som kontaktperson vid umgänge med barn. Utredning av 
barns situation i ärenden med familjevåld. Representant i kvinno-
fridsgrupp 

• jourarbete, strukturerade samtal med män som misshandlar 
• möten i arbetet, men inte arbete direkt med deras våldsproblematik 
• familjebehandling i familjeteam, barngruppsledare i flera grupper, 

möten med ca. 50 män/år inom ramen för kvinnofridsarbete  
• ej praktiskt arbete med våldsutövande män, men i kontakt med män 

som utövar våld och med kvinnor som blivit utsatta  
• samtal med män som har misshandlat sin partner, döttrar och systrar  
• nära samarbete med Järva manscentrum  

 
Bland de teoretiska kunskaper när det gäller att möta våldsutövande män 
nämndes följande:  

• inga specifika/knappt inga/mycket lite 
• grundläggande socionomutbildning 
• olika föreläsningar, bl.a. i Norge om ATV, hedersrelaterat våld  
• enstaka föreläsningar och artiklar 
• KBT-utbildning och många andra kurser 
• kortare kurser och konferenser, systemteoretiskt utbildning/KBT 5 p.  
• ART, ATU, MI 
• förskollärarutbildning, familjebehandlarutbildning, gruppledarut-

bildning, näterverksledarutbildning, KBT ”light”, föreläsningar och 
konferenser 
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• kvinnofrid, KBT, MI 
• har på egen hand läst om kunskapsbaserade program i USA som 

handlar om aggression, gått orienteringsutbildning i ART  
• högskolestudier, uppsats om mäns våld i relation till affektteori, ju-

ridiska studier i kvinnofridslagstiftning  
• VASKA-samtal  
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Bilaga 3 Halvtidsutvärdering 

Utvärdering av kursen ”Att möta våldsutövande män – 
utbildning för socialtjänstens personal”  
 
Vi vill gärna ta del av dina åsikter och tankar om kursen så här i halvtid. Vi 
tar också gärna emot förslag på förbättringar.  
 
1. Kön    Man �  Kvinna � 
 
2. Ålder __________ 
 
3. Kommentera påståendena nedan genom att sätta kryss i lämplig ruta: 
Ruta nr 5 om du instämmer helt med påståendet 
Ruta nr 4 om du instämmer delvis med påståendet 
Ruta nr 3 om du inte har någon uppfattning 
Ruta nr 2 om du delvis tar avstånd från påståendet 
Ruta nr 1 om du helt tar avstånd från påståendet 
 
 1 2 3 4 5 
1. Kursintroduktionen var så tydlig att det 
gick att planera studierna. 

     

2. Kurslitteraturen har varit värdefull för 
min kunskapsutveckling. 

     

3. Kursens arbetsformer har varit värdefulla 
för min kunskapsutveckling. 

     

4. Kursen har uppmuntrat till självständigt 
kritiskt tänkande. 

     

5. Undervisningstillfällena kännetecknades 
av ett gott och konstruktivt arbetsklimat. 

     

6. Läraren (lärarna) stimulerade inlärningen 
genom att... 

 

6a. ...förmedla engagemang för kursen. 
 

     

6b. ...undervisa på ett klart och begripligt      
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sätt. 
6c. ...vara tillgänglig(a) och ge snabb re-
spons. 

     

6d. ...bemöta studenterna med respekt. 
 

     

7. Jag har lärt mig mycket på kursen hittills. 
 

     

 
Ringa in det svarsalternativet som närmast motsvarar din uppfattning i föl-
jande frågor. 
 
4. Kurslitteraturen har varit  
a. För lätt  b. Lagom svår  c. För svår 
 
5. Vad anser du om kurslitteraturens omfattning?  
a. För liten  b. Lagom  c. För stor 
 
6. Inklusive undervisningen, hur många timmar per vecka har du i genom-
snitt ägnat åt denna kurs hittills (inläsning, skrivande, o.s.v.)? Ca_______ 
tim/vecka. 
 
7. Hur tycker du att det har gått att kombinera kursen med ditt arbete?  
__________________________________________________________ 
 
8. Hur har du upplevt kursen hittills i relation till de förväntningar du hade 
innan?  
__________________________________________________________ 
 
9. Vad skulle du vilja lära dig mer om när det gäller att möta våldsutövande 
män?  
__________________________________________________________ 
 
10. Följande tycker jag har varit bra med kursen hittills: 
__________________________________________________________ 
 
11. Följande skulle kunna förbättras:  
__________________________________________________________ 
 
 
Stort tack för dina synpunkter! 
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Bilaga 4 Kursutvärdering vid avslutning 

Utvärdering av kursen ”Att möta våldsutövande män – 
utbildning för socialtjänstens personal”  
 
Vi vill gärna ta del av dina åsikter och tankar om kursen som du har gått.  
 
1. Kön    Man �  Kvinna � 
 
2. Ålder __________ 
 
3. Kommentera påståendena nedan genom att sätta kryss i lämplig ruta: 
 
Ruta nr 5 om du instämmer helt med påståendet 
Ruta nr 4 om du instämmer delvis med påståendet 
Ruta nr 3 om du inte har någon uppfattning 
Ruta nr 2 om du delvis tar avstånd från påståendet 
Ruta nr 1 om du helt tar avstånd från påståendet 
 
 1 2 3 4 5 
1. Kursintroduktionen var så tydlig att det 
gick att planera studierna. 

     

2. Kurslitteraturen har varit värdefull för 
min kunskapsutveckling. 

     

3. Kursens arbetsformer har varit värdefulla 
för min kunskapsutveckling. 

     

4. Kursen har uppmuntrat till självständigt 
kritiskt tänkande. 

     

5. Undervisningstillfällena kännetecknades 
av ett gott och konstruktivt arbetsklimat. 

     

6. Läraren (lärarna) stimulerade inlärningen 
genom att... 

 

6a. ...förmedla engagemang för kursen. 
 

     

6b. ...undervisa på ett klart och begripligt      
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sätt. 
6c. ...vara tillgänglig(a) och ge snabb re-
spons. 
 

     

6d. ...bemöta studenterna med respekt. 
 

     

7. Jag har lärt mig mycket på kursen. 
 

     

 
Ringa in det svarsalternativet som närmast motsvarar din uppfattning i föl-
jande frågor. 
 
4. Kurslitteraturen har varit  
a. För lätt  b. Lagom svår  c. För svår 
 
5. Vad anser du om kurslitteraturens omfattning?  
a. För liten  b. Lagom  c. För stor 
 
6. Inklusive undervisningen, hur många timmar per vecka har du i genom-
snitt ägnat åt denna kurs hittills (inläsning, skrivande, o.s.v.)? Ca_______ 
tim/vecka. 
 
7. Hur tycker du att det har gått att kombinera kursen med ditt arbete?  
__________________________________________________________ 
 
8. Hur har du upplevt kursen som helhet i relation till de förväntningar du 
hade innan?  
__________________________________________________________ 
 
9 a. Har kursen har haft någon betydelse i ditt praktiska arbete, i synnerhet 
när det gäller att möta våldsutövande män?  
__________________________________________________________ 
 
9 b. Om ja på fråga 9a, beskriv på vilket sätt kursen har haft betydelse i ditt 
praktiska arbete?   
__________________________________________________________ 
 
10. Följande tycker jag har varit bra med kursen: 
__________________________________________________________ 
 
11. Följande kan förbättras:  
__________________________________________________________ 
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12. Övriga kommentarer  
__________________________________________________________ 
 
Stort tack för dina synpunkter! 
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Bilaga 5 Enkät vid återträff 

Utvärdering av kursen ”Att möta våldsutövande män – 
utbildning av socialtjänstens personal”  
 
Vi vill gärna så här ett halvår efter att kursen avslutades ta del av dina åsikter 
och tankar om kursen du har gått  
 
1. Kön  Man □ Kvinna□ 

 
2. Ålder __________ 
 
3. Vad tycker du om kursen som helhet? 
__________________________________________________________ 
 
4a. Efter att kursen avslutades, har kursen haft någon betydelse i ditt praktis-
ka arbete, i synnerhet när det gäller att möta våldsutövande män?  
___________________________________________________________ 

 
4b. Om ja på fråga 4a, på vilket sätt har den haft betydelse i ditt praktiska 
arbete?  
___________________________________________________________ 
 
5. Vad har varit särskilt användbart för dig?  
___________________________________________________________ 
 
6. Finns det något som hade kunnat kortas ner eller skulle behöva tillkomma 
om kursen ges igen?  
___________________________________________________________ 
 
7. Övriga kommentarer  
____________________________________________________________ 

 
Stort tack för dina synpunkter! 
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Bilaga 6 Enkät till chefer/arbetsledare 

Utvärdering av kursen ”Att möta våldsutövande män – 
utbildning av socialtjänstens personal”  
 
På uppdrag av Stockholm stad gav vi vid Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitet under hösten 2008 och våren 2009 kursen ”Att möta våldsut-
övande män – utbildning av socialtjänstens personal” (15 högskolepoäng). 
Syftet med kursen var att ge deltagarna forskningsförankrade kunskaper och 
färdigheter som är direkt relevanta och användbara för olika funktioner inom 
socialtjänsten. Eftersom det här var en ny och skräddarsydd kurs ingår det i 
uppdraget från Stockholms stad att utvärdera kursen. Som ett led i den ut-
värderingen ber vi även kursdeltagarnas chefer/arbetsledare respektive kol-
legor att svara på en kort enkät (6 frågor) om hur de uppfattar kursens rele-
vans för socialtjänsten och då framförallt för den egna verksamhe-
ten/arbetsplatsen. 

Du får den här enkäten eftersom [namn på medarbetare] har gått kursen. 
Vi är mycket tacksamma om du kan svara på frågorna nedan genom att svara 
på det här mailet. Enkätsvaren kommer att sammanställas och redovisas till 
Stockholms stad på gruppnivå, det vill säga, det kommer inte att framgå vad 
enskilda personer sagt.  
 
Hör gärna av dig om du har frågor om kursen eller enkäten. 
 
Med vänliga hälsningar och tack på förhand 
 
Maria Eriksson, Kursansvarig 

 
__________________________________________________________ 
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1. Beslutet att låta den här medarbetaren gå kursen fattades i första hand för 
att öka hela arbetsgruppens kompetens om mäns våld mot kvinnor. 
 
Vänligen sätt ett X vid det svarsalternativ som bäst stämmer in på din åsikt 
 
� Stämmer helt 
� Stämmer delvis 
� Stämmer endast till en liten del 
� Stämmer inte alls 
� Vet ej 
Kommentar:  
__________________________________________________________ 
 
2. Arbetsgruppen har kunnat dra stor nytta av det medarbeta-
ren/kursdeltagaren lärt sig under kursen, i arbetet med att möta våldsutövan-
de män 
� Stämmer helt 
� Stämmer delvis 
� Stämmer endast till en liten del 
� Stämmer inte alls 
� Vet ej 
Kommentar/ett exempel på det är:  
__________________________________________________________ 
 
3. Arbetsgruppen kunde dra nytta av det medarbetaren/kursdeltagaren lärde 
sig redan medan kursen pågick  
� Stämmer helt 
� Stämmer delvis 
� Stämmer endast till en liten del 
� Stämmer inte alls 
� Vet ej 
Kommentar:  
__________________________________________________________ 
 
4. Kursen har motsvarat de förväntningar jag som chef/arbetsledare hade på 
kursens nytta för arbetsgruppen/arbetsplatsen 
� Stämmer helt 
� Stämmer delvis 
� Stämmer endast till en liten del 
� Stämmer inte alls 
� Vet ej 
Kommentar:  
__________________________________________________________ 
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5. Om kursen ges igen ser jag gärna att fler av medarbetarna på den här ar-
betsplatsen får möjlighet att gå kursen  
� Stämmer helt 
� Stämmer delvis 
� Stämmer endast till en liten del 
� Stämmer inte alls 
� Vet ej 
Kommentar:  
__________________________________________________________ 
 
6. Övriga kommentarer  
__________________________________________________________ 
 
Stort tack för dina synpunkter! 
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Bilaga 7 Enkät till kollegor 

Utvärdering av kursen ”Att möta våldsutövande män – 
utbildning av socialtjänstens personal”  
 
På uppdrag av Stockholm stad gav vi vid Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitet under hösten 2008 och våren 2009 kursen ”Att möta våldsut-
övande män – utbildning av socialtjänstens personal” (15 högskolepoäng). 
Syftet med kursen var att ge deltagarna forskningsförankrade kunskaper och 
färdigheter som är direkt relevanta och användbara för olika funktioner inom 
socialtjänsten. Eftersom det här var en ny och skräddarsydd kurs ingår det i 
uppdraget från Stockholms stad att utvärdera kursen. Som ett led i den ut-
värderingen ber vi även kursdeltagarnas chefer/arbetsledare respektive kol-
legor att svara på en kort enkät (5 frågor) om hur de uppfattar kursens rele-
vans för socialtjänsten och då framförallt för den egna verksamhe-
ten/arbetsplatsen. 

Du får den här enkäten eftersom din kollega [namn] har gått kursen. Vi är 
mycket tacksamma om du kan svara på frågorna nedan genom att svara på 
det här mailet. Enkätsvaren kommer att sammanställas och redovisas till 
Stockholms stad på gruppnivå, det vill säga, det kommer inte att framgå vad 
enskilda personer sagt.  
 
Hör gärna av dig om du har frågor om kursen eller enkäten. 
 
Med vänliga hälsningar och tack på förhand 
 
Maria Eriksson, Kursansvarig 

 
__________________________________________________________ 
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1. Jag har kunnat dra stor nytta av det min kollega lärt sig under kursen, i 
mitt eget arbete. 
 
Vänligen sätt ett X vid det svarsalternativ som bäst stämmer in på din åsikt 
� Stämmer helt 
� Stämmer delvis 
� Stämmer endast till en liten del 
� Stämmer inte alls 
� Vet ej 
Kommentar/ge gärna exempel:  
__________________________________________________________ 
 
2. Arbetsgruppen som helhet har kunnat dra stor nytta av det min kollega har 
lärt sig under kursen, i arbetet med att möta våldsutövande män 
� Stämmer helt 
� Stämmer delvis 
� Stämmer endast till en liten del 
� Stämmer inte alls 
� Vet ej 
Kommentar/ett exempel på det är:  
__________________________________________________________ 
 
3. Arbetsgruppen kunde dra nytta av det min kollega lärde sig redan medan 
kursen pågick  
� Stämmer helt 
� Stämmer delvis 
� Stämmer endast till en liten del 
� Stämmer inte alls 
� Vet ej 
Kommentar:  
__________________________________________________________ 
 
4. Om kursen ges igen skulle jag själv vilja gå den  
� Stämmer helt 
� Stämmer delvis 
� Stämmer endast till en liten del 
� Stämmer inte alls 
� Vet ej 
Kommentar:  
__________________________________________________________ 
 
5. Övriga kommentarer  
 
Stort tack för dina synpunkter! 
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