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Abstract 
 

Syftet med denna uppsats var dels att kartlägga vilken professionell hjälp våldsamma män kan 
få i Stockholms län samt hur dessa verksamheter förklarar problemet mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer. Undersökningen består delvis av webbaserad information samt sju halvstruk-
turerade intervjuer med verksamheter där alla var professionell utbildade i socialt arbete. Re-
sultaten analyserades utifrån ett strukturellt, socialpsykologiskt och individuellt perspektiv. 
Andra teorier som har använts är de som handlar om relationsvåld och maktlöshet med olika 
orsaksförhållanden såsom samhällsrelaterade och våldsrelaterade. Även en samarbetsmodell, 
samt tidigare forskning användes vid analysen av resultaten. Resultaten av undersökningen 
visar att för att förklara och få en helhetssyn på fenomenet mäns våld mot kvinnor i nära rela-
tioner behövs flera teorier och perspektiv. Även ett samarbete mellan olika myndigheter och 
organisationer måste till för att på sikt minska våldet män utsätter kvinnor för i nära relatio-
ner. Detta för att trygga säkerheten för de våldsutsatta kvinnorna och deras barn samt för att 
dessa verksamheter ska få tag på de män som har detta våldsamma beteende. Detta är angelä-
get eftersom våld ärvs från generation till generation, när familjen är barnens livsmiljö blir 
också föräldrarna deras förebilder.   
 
 
 
 
Sökord: batterers, violence, manligt våld, kartläggning, Stockholms län, behandlingsverk-
samhet 
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1. Inledning 

Först under 1990-talet blev mäns våld mot kvinnor ett erkänt problem på den politiska arenan, 

i media och i allmänhetens medvetande. År 1998 skärpte Sveriges Riksdag lagstiftningen när 

det gäller våld mot kvinnor efter förslag i kvinnofridspropositionen. Då infördes bland annat 

brottsrubriceringen kvinnofridskränkning och socialtjänstlagen utökades med nya bestämmel-

ser. Regeringen inrättade även år 2000 ett Nationellt Råd för Kvinnofrid som har i uppdrag att 

fungera som ett rådgivande organ för frågor som rör våld mot kvinnor och uppmärksamma 

problemområden som behöver åtgärdas (SOU 2002:71, s 73-74). Just på grund av att kvinno-

våldskommissionen har fokuserat sitt arbete på våld som män utsätter kvinnor för i nära rela-

tioner har det erkänts som ett samhällsproblem i Sverige (SOU 2004:121, s 66)   

 

Vi kan idag se att det våld män utsätter kvinnor för i nära relationer ökar trots att det är en 

kriminell och avvikande handling. Detta beror troligtvis både på att det regelrätta våldet ökar 

men även på att kvinnor har blivit mer benägna att anmäla de brott de utsätts för (Brå-rapport, 

2002:14, s 6). Det dödliga våldet män utsätter kvinnor för minskar. Trots detta dödas sexton 

kvinnor av män de haft eller har en nära relation till varje år (Brå- rapport, 2001:11, s 6). Det-

ta kan vi inte få slut på om vi inte angriper problemet från flera håll. Att arbeta med männen 

är en åtgärd som kan motverka och förebygga våld mot kvinnor. Att vi hjälper och skyddar de 

utsatta kvinnorna och barnen är primärt men hjälper bara för stunden. Kvinnomisshandel är 

ett mansproblem där kvinnor och barn är offer för mannens problematik. Detta våld begränsas 

inte bara till de fysiska övergreppen i äktenskapet utan det fortsätter genom förföljelser, hot 

och manipulation långt efter en separation mellan paret (Eliasson, 2000, s 9). Om vi erbjuder 

hjälpt till våldsamma män att ändra sitt beteende så hjälper vi samtidigt de kvinnor och barn 

som utsätts för våld från män (Eliasson, 2002, s 10). 

 

1.1 Problemformulering 
Under våren 2004 gjorde Länsstyrelsen i Stockholm en kartläggning över hur socialtjänstens 

arbetar med att hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn, på uppdrag av regeringen. Denna 

kartläggning resulterade senare i en rapport som utgavs 2005. Kartläggning visar att social-

tjänsten själva anser att mer insatser behövs för de våldsbenägna männen. De saknar både 

metoder för hur de ska arbeta med dessa män samt verksamheter som riktas till männen. Soci-

altjänsten anser även att de inte har tillräckliga kunskaper om männen, kvinnorna eller barnen 

i familjer där våld förekommer. Inom alla områden anser de att behovet av hjälp är större än 
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de tillgångarna som finns avsatta till insatser. Trots allt är det vanligt att socialtjänsten kontak-

tar mannen om det finns barn med i bilden för att få honom att söka hjälp hos exempelvis 

Manscentrum i Stockholm (Christiansson, 2005, s 2-9). Denna kartläggning samt erfarenheter 

från mitt arbete med våldsutsatta kvinnor fick mig att vilja se om någon förändring till det 

bättre skett i Stockholms län sedan dess. Samtidigt som det inte finns någon samlad erfarenhet 

om och hur dessa verksamheter tänker om och arbetar med våldsamma män. 

 

Ett flertal av de verksamheter som finns runt om i Sverige och riktar sig till män i kris, arbetar 

inte endast med män som brukar våld utan även andra kriser män kan råka ut för i livet. Dessa 

verksamheter drivs ofta som ideella föreningar och enligt mina informanter tampas många av 

dessa med ekonomiska svårigheter. Många startas eftersom behovet är stort men många tving-

as lägga ner när de inte får verksamheten att gå ihop ekonomiskt, vilket betyder att många 

kommuner inte har någonstans män kan vända sig. Detta utgör ett stort hot och en säkerhets-

risk för våldsutsatta kvinnor och barn. Det borde vara kommuners skyldighet att inrätta ett 

kriscentrum dit män kan vända sig och där de även har kapacitet att söka upp våldsamma 

män. De första verksamheterna som startade med behandling för män som använder våld mot 

kvinnor hade sett att polisingripanden och fängelsestraff inte ledde till någon förändring av 

mannens våldsbeteende. För att få stopp på detta våld påbörjade de istället en försöksverk-

samhet av behandling för att på så sätt pröva om detta kunde ändra våldsamma mäns beteen-

den (Isdal & Råkil, 2002, s 69-70)  

 

I kartläggningen som länsstyrelsen i Stockholm gjorde gick det även att utläsa att av de kvin-

nor som har varit utsatta för våld i nära relationer som socialtjänsten känner till har 85 % barn 

(Christiansson, 2005, s 2). För barnen skulle det betyda mycket om deras pappa blev hjälpt 

och inte bara straffad. Det skulle betyda att de kunde gå vidare och få krisbearbetning för det 

de varit med om samt ha en relation till deras far i framtiden. På Bågens verksamhet i Stock-

holm inom BUP händer det ofta att de tvingas säga nej till att behandla barn på grund av att 

barnens pappa sagt nej till det. Trots att han kan sitta i fängelse flera år på grund av misshan-

del så har han rätt till detta om föräldrarna har gemensam vårdnad (Ekbom & Landberg, 2002, 

s 48). Men om han får behandling och insikt i att det han har gjort är fel kanske han istället 

skulle bli empatisk och positivt inställd till att barnen skulle få hjälp att komma över det som 

hänt detta skulle även kunna betyda att de skulle kunna ha ett hygglig umgänge i framtiden. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är explorativt och deskriptivt för att kartlägga vilka möjligheter 

det finns för våldsamma män att få professionell behandling och hjälp med sitt våldsproblem i 

Stockholms län samt hur dessa verksamheter ser på problemet mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer. Vidare tänker jag även undersöka hur tillgängliga dessa verksamheter är för våld-

samma män, vilket vill säga hur kommunerna informerar om verksamheter riktade till våld-

samma män på sina hemsidor.   

 

Frågeställning är:  

 

1. Hur ser tillgängligheten ut till var och vilka verksamheter våldsamma män kan vända 

sig för att få hjälp att ändra sitt beteende på Internet? Vilka kommuner har denna in-

formation på sina hemsidor i Stockholms län? 

2. Vilken problematik har de män som söker denna hjälp? 

3. Hur förklarar de problemet mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

4. Hur arbetar de med våldsamma män, hur ser de på orsakerna till mäns våld? 

5. Har de någon samverkan med andra organisationer eller myndigheter? 

 

1.3 Min förförståelse  
Min förförståelse är relativt stor trots att jag varken har träffat eller arbetat med våldsamma 

män däremot har jag under de senaste åren arbetat med våldsutsatta kvinnor och barn på ett 

skyddat boende i Stockholm. Under den tid jag arbetat där har jag även läst mycket litteratur 

om ämnet. Många av de kvinnor som kommer dit för att få hjälp och skydd har lämnat man-

nen flera år tidigare, trots detta fortsätter han att förfölja, trakassera, hota och misshandla dem. 

I samtal med de våldsutsatta kvinnor jag träffar där, kommer det ofta fram att de inte vill man-

nen något illa trots det han har utsatt dem och deras barn för. De inser att mannen har stora 

problem men vill att han ska få hjälp och inte bara ett straff. Även om dessa kvinnor aldrig 

mer vill se mannen vill de att barnen någon gång i framtiden ska kunna träffa sin pappa.  

 

Nationella Rådet för Kvinnofrid skriver i sin rapport från 2002 att det kommer att ha stor be-

tydelse att mer offensiva insatser riktas mot männen som utsätter kvinnor för misshandel för 

att få kvinnofrid (SOU 2002:71, s 97-98). Vilket även skulle betyda att färre barn skulle be-

höva växa upp i familjer där det förekommer våld.  
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De våldsutsatta kvinnorna som bor på det skyddade boendet där jag arbetar vill även kunna 

känna sig trygga när de ska flytta ut till en egen bostad, vilket de har svårt att göra om mannen 

inte ändrar sitt beteende och får vård i samband med fängelse. Om mannen har kvar sitt våld-

samma beteende efter fängelsestraffet får kvinnan och barnen fortsätta gömma sig, vilket kan 

betyda att de måste flytta långt, till en annan stad och få kvarskrivning på den gamla adressen 

samt skyddade personuppgifter. Med kvarskrivning menas att de enligt folkbokföringen är 

skrivna och bor kvar på sin gamla adress. Barnen måste bryta upp från vänner och skola, i den 

nya klassen får deras namn inte stå på en klasslista och de får aldrig vara med på ett skolfoto. 

Trots alla försiktighetsåtgärder de vidtar kommer de alltid att få vara oerhört aktsamma och ha 

ett öga i nacken. Våra samarbetspartners, såsom andra organisationer och myndigheter, spelar 

en viktig roll i vårt arbete med att stödja dessa utsatta kvinnor. Genom polisen får vi reda på 

om mannen är häktad och när han släpps, vilket kan vara avgörande för om kvinnan vågar gå 

ut eller inte. Polisen inom brottsoffermyndigheten är ett stöd till kvinnan samt hennes anhöri-

ga, genom dem hålls hon uppdaterad om vad som händer under utredningen. Socialtjänsten 

tryggar hennes placering samt utreder barnens situation. De kan även hjälpa till med ekono-

miskt bistånd om kvinnan står utan egna medel, samt att en del kommuner och stadsdelar har 

en kvinnorådgivning där de kan få stöd och en samtalskontakt. Dessa olika organisationer och 

myndigheter har vi en daglig kontakt med vilket underlättar vårt arbete och kvinnans ställ-

ning.    

 

1.4 Problemets omfattning  

Våld är ett av de största hoten i välden för människors hälsa och rättigheter. Mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer är ett ultimat uttryck för det patriarkala system som råder i Sverige 

och världen, där kvinnor fortfarande har en underordnad ställning gentemot männen (de 

Vyldner, 2004, s 5). Mäns våld och övergrepp gentemot kvinnor är nästan alltid ett tecken på 

makt. Denna makt släpper han inte ifrån sig av fri vilja utan han vill bevara den samtidigt som 

han anser att det är hans rätt. Om han upplever att han har mist denna makt så kan han ta till 

våld och hot för att få makten igen (Jalmer, 2002, s 5). Det är informella normer som styr en 

del mäns uppfattningar om vad som är manligt. Många män som misshandlar kvinnor i nära 

relationer ser våld som ett sätt att förstärka sin manlighet. En förändring av uppfattningen på 

vad som är manligt måste ske på flera plan och inte bara hos den enskilt våldsutövande man-
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nen. Denna förändring måste även ske i miljöer med historiska patriarkala mönster (Jalmert, 

2003, s 255). 

 

Våld i nära relationer är i stor utsträckning dolt och utövas ofta i hemmet, där det inte finns 

några vittnen till händelserna. Det är sällan en enstaka händelse utan följer ett mönster av 

övergrepp. Där det grova fysiska våldet är en del av mönstret där mannen i allt ökande takt 

utövar dominans, makt och kontroll över kvinnan (Amnesty, 2004, s 5). Våldet mannen utsät-

ter kvinnan för är inte impulsivt utan noga planerat. Han vet var, när och hur han ska slå hen-

ne (Isdal 2001, s 89 ; Jalmert, 2002, s 6-7).  

 

När mannen brukar våld i nära relationer utför han inte bara en kriminell handling utan även 

ett förtroendebrott. En kvinna som lever med en man hon älskar har ingen beredskap att för-

vänta sig något annat än respekt och kärlek. En kvinnas känsla av trygghet och säkerhet rub-

bas allvarligt när hon utsätts för övergrepp i sitt eget hem av en man som varit en trygghet i 

livet för henne (Eliasson, 2003, s 30). Hemmet är den säkraste platsen för män att befinna sig 

men den mest osäkra och farligaste platsen för en kvinna att vara (Dobash & Dobash, 1992, s 

264-269).   

 

En amerikans studie (Mears, 2003) visar att kvinnomisshandel är ett enormt problem med 

stora konsekvenser för offren, deras barn och familjer, samt samhället i stort. Många offer för 

kvinnomisshandel kommer aldrig till kännedom för polis, kvinnojourer, sjukhus eller andra 

sociala instanser. Så när offret väl tar kontakt med någon av dessa instanser är det otroligt 

viktigt att de samarbetar med andra myndigheter eller organisationer för att undvika att kvin-

nan åter blir misshandlad av mannen. De representerar en unik chans att ingripa i våldsspira-

len och få stopp på våldet. Detta är nödvändigt för att kunna ingripa effektivare och på sikt 

realistiskt minska kvinnomisshandeln. Om mannen inte får några konsekvenser för sina hand-

lingar slutar han inte att slå bara av sig själv (Mears, 2003, s 144). 

 

Metell (2002) beskriver våldet män utsätter kvinnor för i nära relationer och de konsekvenser 

det får för barnen som en epidemi. En epidemi som i första hand angriper dem som är mest 

sårbara och dem som är extra mottagliga för smittan. Detta gäller även för våldet män utsätter 

kvinnor för i nära relationer. Det drabbar framför allt barnen. Barnen är de som är mest sårba-

ra och mottagliga för de bi- och följdverkningar våldet för med sig. Våldet för med sig allvar-

liga konsekvenser och följdverkningar både för barnets nutid och för barnets framtid samt för 
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kommande generationer. De som förmedlar denna epidemi till barnen är i huvudsakligen de-

ras fader. Denna epidemi måste minskas och förintas samt komma under kontroll. Makten att 

göra detta ligger hos regeringen och riksdagen (Metell, 2002, s 159). Lagstiftarna måste se 

mer allvarligt på vilka konsekvenser våld män utsätter kvinnor för i nära relationer får för 

barnen och ge mer ekonomiska anslag och direktiv till kommunerna att arbeta mot mäns våld 

mot kvinnor. Detta genom att kommunerna ska ha behandlings alternativ för våldsbrukande 

män samt se till att män och kvinnor samarbetar i detta för att minska konsekvenserna för de 

barn som är utsatta för våld i familjen. De måste även utreda hur dessa våldsamma män fun-

gerar som fäder, hur våldet de utsätter kvinnan för påverkar deras barn. 

        

1.5 Begreppsförklaringar 

Alla människor har en egen tolkning av vad de menar med ordet våld. Vanligen är ordet våld 

förknippat endast med fysiska handlingar. Med begreppet våld menar jag både psykiskt, fy-

siskt och sexuellt våld. När vi utgår från denna större definition så får vi en mer regelrätt bild 

på hur våldsutsatta kvinnors vardag ser ut. Isdal (2001) definierar våld på ett bra sätt som jag 

ansluter mig till.  

Han skriver: 

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, 

smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå 

från att göra något den vill”. (a.a. s 34)  

 
Med nära relationer menar jag en nuvarande eller före detta make, sambo, fästman eller pojk-

vän till den våldsutsatta kvinnan.  

 

1.6 Avgränsningar 
Jag har valt att fokusera min studie på mäns våld mot kvinnor i nära relationer i Stockholms 

län. Detta utesluter våld mellan män och kvinnor som brukar våld samt våld mellan andra 

familjemedlemmar såsom syskon eller barnmisshandel. Det utesluter även våld i samkönade 

relationer och våld där parterna är okända för varandra. Vidare undersöker jag endast enheter 

med professionellt anställda således inte volontärverksamheter. 
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2. Teorier och tidigare forskning 
Efter en genomgång av litteratur samt forskning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

hittar jag många möjliga förklaringsmodeller till detta våld. Enligt Rikscentra för män i Upp-

sala måste mäns våld mot kvinnor i nära relationer förstås utifrån en helhetssyn. Där olika 

faktorer och perspektiv samspelar för att våldet ska uppstå (Internet, 060512). Även enligt 

Isdal (2001) måste flera olika faktorer samspela för att våld ska uppstå (a.a. s 199). Den stora 

mängd teorier och forskning jag presenterar i detta kapitel ligger tillgrund för att fånga dessa 

olika faktorer och perspektiv som samspelar för att våld ska uppstå i nära relationer. De ligger 

även till grund för frågorna i intervjuundersökningen samt fyller en viktig funktion i bearbet-

ningen och analysen av mina informanters svar. De dominerande perspektiven i litteraturen 

och forskningen är strukturella, socialpsykologiska, individpsykologiska och maktlöshetsteo-

rin. Dessa teoribildningar beskriver jag här nedan.  

 

2.1 Strukturellt perspektiv 
Det strukturella perspektivet är i dag det mest framträdande för att förklara mäns våld mot 

kvinnor i nära relation. Den präglar den slutgiltiga kvinnofridsreformen, EU: s arbete med 

våld mot kvinnor samt i FN: s handlings plan för våld mot kvinnor (SOU 2002:71, s 41-45).  

Lundgren m. fl.2001 förklarar mäns våld mot kvinnor genom feministiska teorier, som en del 

av det patriarkala systemet som råder i samhället, vilket i sin tur resulterar i en maktobalans 

mellan könen. Ett samhälle som fördelar makten mellan män och kvinnor olika, där männen 

är överordnade kvinnorna. Denna överordning gäller både ute i samhället samt inom familjen 

där våldet blir ett sätt för män att vidmakthålla både sin kontroll och makt över kvinnor. Mäns 

våldshandlingar mot kvinnor i nära relationer kan därmed ses som ett uttryck för manlig över-

ordning och kvinnlig underordning (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001, s 

15). Enligt detta perspektiv lider alla kvinnor under ett kvinnoförtryck, alla män förtrycker 

alla kvinnor. Men det är bara vissa män som slår och vissa kvinnor som blir slagna andra inte 

(Hydèn, 1999, s 28). Detta perspektiv dömer alla män till att vara förtryckare. Lundgren 

(2004) menar även att män som misshandlar kvinnor i nära relationer grundar och konstruerar 

sin maskulinitet genom detta våld och inte tillsammans med andra män på arbetsplatsen eller 

på sin fritid (a.a. s 40).  

 

Enligt könsmaktsordningen är mannen normen för det normala och allmängiltiga detta leder i 

sin tur till att många män anser att de ska ha makt över kvinnor eftersom de är det överordna-
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de könet. Om männen förlorar denna makt kan en del ta till våld för att återfå sin ”rättmätiga” 

makt. När han återfått makten både använder och visar han den för att få henne att känna sig 

underordnad honom (Jalmert, 2002, s 5-7). 

 

2.2 Socialpsykologiskt perspektiv 

Det socialpsykologiska perspektivet riktar in sig på sociala miljöer, sociala roller, familjesy-

stem och andra sociala sammanhang för att förklara mäns våld mot kvinnor (Hearn, 1998, s 

23). Detta perspektiv handlar om relationer mellan människor hur de skapar och vidmakthål-

ler sociala identiteter, i den ingår teorier om roller och kommunikation (Payne, 2002, s 218-

219). Här riktas fokus på samspelet mellan parterna i relationen, där orealistiska för väntning-

ar från mannen på relationen kan leda till våld. Enligt Campbell (1993) är det de par som grä-

lar mycket samtidigt, de par där det är mest troligt att våld förekommer eller kommer att ske i 

framtiden. De män som börjar med att knuffa sin partner är också de män som är de mest tro-

liga att övergå i att misshandla och hota sin partner. Våld tycks ge upphov till nytt våld 

(Campbell, 1993, s 117). Mannen är vanligtvis den starkare med mer makt och kvinnan den 

svagare med lägre makt. Detta våld händer vanligtvis endast inom relationen samtidigt som 

den våldsamme mannen endast är våldsam i hemmet och sällan annars i livet. Detta våld 

hänger inte ihop med svag självkontroll utan mannen visar detta först när han kommer hem 

(Isdal, 2001, s 191-193).  

 
Inom detta perspektiv kan även den våldsutövande mannens orsaksförklaring till våldet härle-

das ur mannens sociala arv. Mannens våldsutövande förklaras då genom förhållanden i hans 

barndom (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001, s 14). Våldet är ett inlärt 

beteende där det sociala arvet förs vidare från en generation till nästa generation (Nordborg, 

2000, s 17). Barn som har blivit utsatta eller har bevittnat våld i hemmet anser Isdal (2001) är 

en av de största enskilda faktorerna till varför män tar till våld. Andra orsaker i barns upp-

växtvillkor som leder till att män tar till våld kan vara brist på omsorg, förlust, avvisning och 

trauma som i sin tur kan skapa en maktlöshetskänsla (a.a. s 199). Även enligt Campbell 

(1993) är en av de starkaste orsaksförklaringarna till varför män brukar våld i nära relationer 

att de var exponerade för våld som barn. Pojkar som fick se sin fader misshandla sin moder i 

barndomen hade tre gånger större risk att själva misshandla sin partner i vuxen ålder. Dessa 

pojkar som misshandlade sin partner i vuxen ålder lärt sig att aggressivitet, hot och våld beta-

lar sig (Campbell, 1993, s 105) Utlösande faktorer hos våldsamma män kan vara asociala be-
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teenden så som missbruk eller kriminalitet.  Det kan även vara män som är socialt utslagna 

eller arbetslösa (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001, s 14).   

 

Relationsvåldet kommer ur en känsla av vanmakt som kan vara relationell eller personlig. 

Den relationella vanmakten handlar ofta om vissa specifika problem i nära relationer såsom 

beroende av den andra parten, närhet och trygghet. Denna vanmakt kan även uppkomma ur en 

orealistisk förväntan på sin partner i relationen och maktsystemet som råder mellan dem. Den 

personliga vanmakten finns ofta i problem med svag självtillit, känslan av att känna sig liten 

och förminskad samt personlig osäkerhet och problem med gränssättningar i det dagliga livet 

utanför relationen. Stället för att få tillbaka självkänsla blir hemmet. Där känner mannen att 

han kan bestämma och våldet ger honom en känsla av betydelse och makt (Isdal, 2001, s 191-

193).  

 

De män som använder våld i nära relationer vill styra och kontrollera andra inom familjen, 

som är det maktsystem där de kan stärka och vidmakthålla sin makt. Familjen kan även ha 

ändamålet att stärka det egna självförtroendet för att han ska känna sig viktig och betydelse-

full när han inte känner detta utanför hemmets maktsystem. Våld och maktutövning blir en 

självförstärkelse vilket de ofta själva är omedvetna om eftersom de alltid skyller på orsaken 

till att de tar till våld och hot på andra i det här fallet sin partner. Dessa män använder familjen 

både för att få utlopp för sin frustration samt reparera sina misslyckande i livet utanför famil-

jen. Detta våld är mycket viktigt att synliggöra eftersom det är både skam och tabu belagt 

även för utövaren (a.a. s 191-193)  

 

Hydén (1995, s 50-52) framställer kvinnomisshandel som en socialprocess. Där beskriver hon 

tre olika faser som ingår i våldshandlingen, en förhistoria, själva våldsakten och ett efterspel.  

I dessa olika faser flyttas makten mellan parterna. Mannan är överlägsen och har makt över 

kvinnan under själva våldsakten men i fasen efteråt flyttas makten över till kvinnan och det är 

hon som är överlägsen mannen, moraliskt överlägsen mannen.   

 

2.3 Individualpsykologiskt perspektiv 
Inom det individpsykologiska perspektivet kopplas våldet till den enskilde våldsutövande 

mannen där han betraktas som avvikande. Förklaringar till våldet söks i hans personlighets-

mässiga drag (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001, s 14). Cullberg (1993) 
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beskriver den våldsutövande mannen som en man med låg självkänsla, osäker i sin mansroll 

samt att han är beroende av kvinnan. Faktorer som utlöser att mannen tar till våldet kan vara 

att han känner sig hotad i sin manlighet och trott sig förlorat kontrollen. Andra faktorer är 

kvinnans frigörelse, svartsjuka samt mannens och kvinnans olika syn på sexualitet (a.a. s 446-

449).    

 

Cullberg (1993, s 446) har fokuserat sin forskning på de våldsutövande männen. Han anser att 

våldsamma män som misshandlar kvinnor i nära relationer hör hemma inom psykiatrin eller 

rättspsykiatrin. Detta bekräftas av Brå som skriver att varje år dödas sexton kvinnor av en 

man de har eller haft en nära relation med (BRÅ 2001:11, s 6). En majoritet av de våldsmän 

som dödar kvinnan lider av en psykisk sjukdom eller störning och en av fyra begår självmord 

i samband med att kvinnan dör. Många av dessa våldsmän har låg social status och är krimi-

nellt belastad sedan tidigare (a.a. s 7). Det vanligaste motivet till att döda kvinnan gärnings-

mannen uppger är svartsjuka och separationsproblem. Detta våld sker oftast i deras gemen-

samma hem eller i någon av parternas bostad, utan vittnen (a.a. s 21-22).  

 

Gondolf (1999) har gjort en undersökning om våldsamma mäns olika karaktärsdrag för att se 

om dessa påverkar utgången av lyckade eller misslyckade behandlingsprogram. Han anser att 

de karaktärsdragen hos män som ingår i ett behandlingsprogram bidrar med påverkar utgång-

en av programmet och därmed borde ingå när de utvärderar effekten av behandlingen. Vilket 

kan göra att ett behandlingsprogram kanske anses mer effektivt än ett annat endas på grund av 

att vissa karaktärsdrag inte finns med såsom alkoholmissbrukande män. Han fann även att en 

fjärde del av männen i undersökningen led av psykiska problem. Hälften var alkoholmissbru-

kare. Detta gör att han konstaterar att dessa män behöver mer och annan behandlig än vad 

dessa program idag kan erbjuda (Gondolf, 1999, 1277-1290). 

  

2.4 Maktlöshetsteorin 

Enligt Isdal (2001) uppfattar maktlöshetsteorin våld som ett sätt att övervinna vanmakt som 

sedan i sin tur blir ett skäl till att ta till våld. Vanmakten samt sättet att övervinna den måste 

kopplas ihop med makt- och maktlöshetsförhållanden som den våldsamme mannen lever med, 

vilket vill säga hans sociala villkor (a.a. s 198). Våldet är för stunden ett försök till att genere-

ra en känsla av kontroll och makt. Men det är främst den maktlöses desperata försök att ta sig 
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ur något han hamnat i utan att riktigt vet hur han hamnade där samtidigt som han har en käns-

la av att han inte kan påverka utvecklingen (Eliasson, 2000, s 34).      

 

Isdal (2001) beskriver maktlöshetsteorin och identifierar olika orsaksförhållanden som han 

grupperar in i fyra olika huvudgrupper. Dessa olika orsaksförhållanden behövs för att indivi-

der ska känna maktlöshet och ha behov av makt och kontroll. Samtidigt menar han att flera 

orsaker måste samspela för att våld i nära relationer ska uppstå. Dessa olika orsaksförhållande 

är individuella, samhällsrelaterade, våldsrelaterade samt andra orsaksförklaringar, såsom al-

kohol och medievåld (a.a. s 198-199). I den fortsatta presentationen kommer jag att utgå från 

dessa orsaksförhållanden. 

 

2.5.1 Individuella orsaksförklaringar 
Enligt Isdal (2001) handlar de individuella orsaksförklaringar om individens barndom och 

historia som har skapat ett våldsproblem hos personen såsom uppfostran och relationer. Han 

menar att den största enskilda orsaken till att män tar till våld att de själva varit utsatta för 

våld eller exponerats för våld som barn exempelvis att de själva har blivit misshandlade eller 

att deras mamma misshandlats av deras pappa. Många olika uppväxtvillkor kan påverka och 

skapa en maktlöshetskänsla såsom brist på omsorg, trauma, avvisning, mobbning och förlust. 

Detta skriver även Volckerts (2002) som menar att våld föds ur lidandet och är kopplat till 

traumatiska upplevelser. De psykologiska förutsättningarna för att begå en våldshandling mot 

någon annan byggs upp redan tidigt i barndomen och har ofta sina rötter i upplevelser av våld 

i barndomsfamiljen (a.a. s 13-17). En studie av Smith Stover (2005) om vad vi har lärt oss 

hittills och vad vi behöver fokusera på i framtiden när det gäller våld i nära relationer, visar att 

barn som växer upp i en familj där det förekommer våld lättare hamnar i våldssituationer själ-

va i vuxen ålder oavsett kön, som offer eller förövare. De barn som är utsatta för detta våld är 

även sårbara och blir lättare utsatta för mobbning och diskriminering. Sambandet mellan att få 

personlighetsstörningar som vuxen om man som barn blivit exponerad för våld, gör att vi 

måste begränsa våldet så mycket som möjligt (a.a. s 449-450). Enligt Isdal (2001) måste flera 

olika orsaksförklaringar till för att ett våldsproblem ska utvecklas. Ingen av dessa individuella 

orsaksfaktorer leder i sig själv till våld. Dock väger de olika faktorerna olika tungt hos olika 

våldsutövare. Ju råare våldet är desto mer har de individuella orsaksförklaringarna påverkat 

våldsutövaren (a.a. s 199-200).   
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2.5.2 Samhällsrelaterade orsaksförklaringar 
Enligt Isdal (2001, s 201-205) handlar de samhällsrelaterade orsaksförklaringar om alla de 

olika påverkansfaktorer som finns i ett samhälle. Det är de gränser och villkor som sätts upp 

för människans beteende såsom ekonomiska och politiska förhållanden samt roller som finns i 

samhällssystem och kulturer. Ett samhälle kommer alltid att innehålla våld om det är organi-

serat så att det framkallar maktlöshet hos människorna som lever där (a.a.).  

 

Ekonomisk ojämlikhet är något som framkallar maktlöshet. De samhällen som har stora eko-

nomiska skillnader mellan invånarna är även de samhällen där det finns mest våld. Denna 

ojämna fördelning av ekonomiska resurser skapar en maktlöshetskänsla hos människor om de 

är fattiga. Om de däremot är rika skapar det istället en rädsla för att förlora makt och status. 

Båda dessa orsaker är en grogrund för våld. Även faktorer såsom arbetslöshet ökar vanmakten 

hos människor och därmed våldsnivån i samhället (a.a.). Enligt Brottsförebyggande rådet är 

det vanligt att män som dödar en kvinna som han har eller haft en nära relation med har låg 

social status, nästan 50%  av dessa män är antingen arbetslösa, har beredskapsarbeten eller är 

förtidspensionerade (Brå-rapport, 2001:11, s 7).   

 

Enligt Isdal (2001) finns det flera samhällsrelaterade orsaksförklaring. En annan är de värde-

ringar och rollföreskrifter som finns i alla kulturer som antingen stöder eller dämpar en vålds-

utveckling. I kulturer där vi bryr oss mer om varandra och där omsorg och solidaritet värderas 

högt finns det mindre våld än i kulturer som prioriterar personlig utveckling och konkurrens. 

Ojämlikhet mellan könen, mäns överordning och kvinnors underordning är och har alltid varit 

en viktig grogrund för våld, hot och förtryck. Samhällen där mäns rättigheter och makt priori-

teras över kvinnors rättigheter skapar utrymme för våld och möjliggör övergrepp. Detta åter-

finns även i hederskulturer där familjens värderingar och rättigheter sätts över enskilda indi-

viders rättigheter (a.a. s 201-205). 

 

Om vi ska bekämpa våldet så är en problematisering av mansrollen oumbärlig enligt Isdal 

(2001). Våldet följer mansmakten, vilket i sin tur resulterar i att kvinnor över hela världen 

behandlas orättvist gentemot män. Våldet blir till ett redskap för att upprätthålla mäns makt 

och rättigheter.  I mansrollen, som alla män mer eller mindre socialiseras in finns det en 
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mängd olika faktorer som uppmuntrar och främjar dem att se våld som en möjlighet. En man 

som lever upp till mansidealet ska inte visa omsorg, solidaritet och en vilja till samarbete utan 

ska istället visa styrka, bemästring och kontroll vilket kan göra dem speciellt mottagliga för 

att utveckla en våldsproblematik (a.a. s 201-205). Johansson (2003) skriver att den framväx-

ande mansforskningen har lett till ökad problematisering av mansrollen. Män har fortfarande 

mer makt än kvinnor i samhället men den manliga hegemonin har blivit allt mer ostabil på 

grund av den kritik som produceras i dag mot alla former av manlig dominans. Detta ökar 

ifrågasättande samt skapar ett starkt tryck på att män ska överge sina maktpositioner gentemot 

kvinnor. Så länge vissa män uppfattar detta som ett hot mot sina privilegier kommer de att 

fortsätta försvara sin maktposition i samhället och gentemot kvinnor. Han anser att dessa män 

istället måste bli medvetna om de vinster de kan få ur ett mer jämlikt samhälle. Även om de 

flesta män har blivit mer delaktiga i jämlikheten och en förändring i relationen mellan könen 

och den manliga hegemonin successivt urholkas. Kan män som känner att deras maskulinitet 

är hotad och har behov av en stark manlig identitet slå över i antifeminism. Vilket i sin tur kan 

innebära att mannen utsätter kvinnan för psykiskt och fysiskt våld (a.a. s 13-22).    

 

Isdal (2001, s 201-205) anser att mäns förhållande till känslor är ett speciellt utmärkande fe-

nomen som är kopplat till mansrollen, både andras och egna känslor. De män som inte visar 

makt, styrka och kontroll uppfattas som svaga och kvinnliga med om de däremot visa makt, 

styrka och kontroll kan alla deras känslor bli förbli gömda. Ilska kan då bli den enda känslan 

dessa män vågar visa upp eftersom vuxna män inte gråter. För att förstå andra och sig själv 

samt visa empati är det känslorna som är helt och hållet avgörande. Det även nödvändigt för 

människor att kunna uttrycka känslor för att bli förstådd och bemött av andra människor. När 

man inte kan klara av att känna eller uttrycka sina känslor kan aggressivitet bli ett sätt att han-

tera dem på. Aggressioner tar bort och gömmer de omanliga känslorna samtidigt som det ger 

makt och kontroll. Han anser att i behandling med våldsamma män är det viktigt att arbeta 

med dessa mäns känslohämningar. De män som aldrig tillåter sig känna och uttrycka känslor 

känner sig hela tiden istället tvungen att bestämma över och kontrollera andra människor. De 

måste istället lära sig att både bestämma och ha kontroll över sina egna känslor och utveckla 

ett eget känsloliv (a.a.).  

 

En Amerikansk studie av Henning och Holdford (2006) på 2824 våldsamma män som alla 

hade blivit dömda för kvinnomisshandel. Undersökningen de gjorde visar att våldsamma män 

ofta helt förnekar eller förminskar sitt ansvar för våldet de utsatte kvinnor för. Majoriteten av 
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männen sa att de inte haft någon fysisk kontakt med kvinnan och sa till sitt försvar att kvinnan 

eller polisen ljög om händelsen. En annan vanlig förklaring till våldet männen använde var att 

de endast handlade i självförsvar. Praktiskt i behandlingsarbetet försvårar för terapeuterna att 

ta fram passande behandlingsplaner. Detta påverkar även deras motivation till att förändra sitt 

beteende, eftersom de själva inte inser att de har våldsproblem. Det mest betydelsefulla är 

trots allt att när dessa män förminskar, förnekar eller förlägger ansvaret för våldet utanför sig 

själv, så ökar oddsen för att de ska fortsätta våldföra sig på sin partner (a.a. s 110-127). En 

Amerikansk studie som är relaterad till detta visar att fler och fler kvinnor arresteras för miss-

handel (Miller, 2001) Trots att de flesta kvinnor bara försvarat sig själva, så väljer polisen att 

tro männen när de skyller på kvinnorna. Detta kan i slutändan leda till att färre kvinnor anmä-

ler misshandel, eftersom de inte kan förlita sig på att det är hjälp de kommer att få (a.a. s 

1339-1376). 

 

2.5.3 Våldsrelaterade orsaksförklaringar 
Om en man tagit till våld en gång kan detta bli en viktig orsak till att han tar till våld igen och 

sannolikheten att han gör det är stor. Våldet han utsätter kvinnan för kan leda till att han kän-

ner maktlöshet, skam, självförakt och ovärdighet vilket blir till en ny riskfaktor för våld (Isdal, 

2001, s 105-106).  

 

Isdal (2001) anser att mannen genom utöva våld mot kvinnan, kan driva i igenom det han 

önskar och på så sätt uppnå det han vill, viket i slutändan gör våldet effektivt. När mannen 

under en tid utsatt kvinnan för upprepat våld behöver han inte längre använda våld. Det räcker 

med att hon vet vad han är kapabel att göra. Våld och hot blir en kortsiktig men effektiv me-

tod för att få andra att göra som han vill på lång sikt är det förödande även för den våldsamme 

mannen. Vad den våldsamme mannen vinner på att ta till våld är fruktan och rädsla från kvin-

nan och inte respekt (a.a. s 93-96).  

 

En av huvudförklaringarna till att man blir mer våldsam av våld är att våldets ögonblickliga 

konsekvenser alltid är positiva. Enligt utvecklingspsykologin är de omedelbara konsekvenser-

na det som styr och formar vårt beteende. Just när mannen utövar våld mot kvinnan ger det 

honom en omedelbar fysisk avspänning, vilket är en av de mest verksamma konsekvenser när 

det gäller beteenden. Detta ökar samtidigt sannolikheten att våldet återupprepas när mannen är 

i en liknande situation med hög spänningsnivå i kroppen, våldet ger en känslolättnad som på-
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minner om den lättnad man känner när man gråter ut. De typiska faktorer som föregår våld är 

sorg, förtvivlan och rädsla. När de våldsamma männen känner dessa känslor känner de samti-

digt vanmakt och maktlöshet. Våldet stoppar eller undanröjer dessa känslor och ger en ome-

delbar inre kontroll, vilket gör att de slipper bryta samman eller börja gråta (Isdal, 2001, s 

152-159). 

 

Enligt Isdal (2001) ger våldet makt och kontroll för ögonblicket samtidigt som det tar bort 

känslan av vanmakt och maktlöshet, som ingen vill känna. Kontrasten mellan dessa olika po-

sitiva faktorer som makt och kontroll mot de negativa faktorerna vanmakt och maktlöshet är 

stor. Från att ha varit obetydlig till att betyda allt, från ha varit helt utan kontroll är det plöts-

ligt du som bestämmer, från att ha varit ohörd till att bli lyssnad på. De våldsamma männen 

känner sig mäktiga och betydande just i våldsögonblicket. Just då har de makt och kontroll 

samtidigt som de inte känner sig maktlösa. Men i det långa perspektivet gör våldet att de för-

lorar makt och kontroll eftersom de efter våldshändelsen känner att de måste underkasta sig 

kvinnan (Isdal, 2001, s 155-156) Detta stämmer väl överens med Hydéns (1995, s 50-52) 

åsikt,  att makten mellan parterna flyttas och det är kvinnan som har makten i slutfasen. 

 

Enligt Isdal (2001) löser våld inga konflikter men däremot stoppar det konflikter på ett effek-

tivt sätt. Vi människor försöker in i det längsta undvika konflikter eftersom konflikter är obe-

hagliga och gör oss rädda. Våldsamma män är inget undantag även de är rädda för konflikter 

men de väljer att ta till våld för att undvika dem, istället för kommunikation för att lösa dem, 

vilket blir effektivt eftersom motparten ger med sig och det blir ett direkt slut på konflikten 

(a.a. s 158). Flera studier visar att när männen tar ansvar och erkänner sitt brott kan ändra sitt 

våldsamma beteende genom att få hjälp av behandlingsprogram. Det är då de får motivation 

att engagera sig i nya sätt att tänka och agera. Det är då de kan utveckla och bygga upp empati 

för andra samt lära sig att kommunicera verbalt i stället för att slå (Silvergleid & Mankowski, 

2006, s 140; Scott, Wolfe, 2000, s 834).   

 

2.5.4 Andra orsaksförklaringar 

Enligt Isdal (2001) finns det är två andra faktorer som kan öka sannolikheten för våld hos en 

del män, det är alkohol och medievåld. Hos en del män förknippas både alkohol och medie-

våld med större våldstendenser. Dessutom kan båda dessa faktorer kopplas ihop med mans-

idealet, det anses tufft och manligt i bland pojkar och män att dricka alkohol och titta på våld- 
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och porrfilmer (Isdal, 2001, s 107-109). Jag kommer endast att beskriva alkohol och droger 

som en utlösande faktor för våld här nedan. 

 

Isdal (2001) anser att alla droger kan förknippas med en ökad användning av våld, men det 

gäller bara för vissa män och inte alla. Vissa män blir aggressiva av alkohol andra snälla och 

trevliga. Drogerna tar hel enkelt fram beteenden som vi redan har inom oss. Problem med 

droger och alkohol kan även vara en följd av våldsproblematik hos en del män. Både droger 

och våld är sätt att bemästra känslor och problem för att få bukt med vanmakt och maktlöshet. 

De faktorer och orsaker som leder till missbruksproblem hos människor är ofta samma orsa-

ker som leder till våldsproblem. Våld för även med sig ökade missbruksproblem. Den våld-

samme mannen tar till droger för att hantera den egna skammen och omvärldens fördömande. 

Droger, speciellt alkohol är ett av problemen män ofta skyller på samtidigt som det är den 

mest socialt accepterade ursäkten för våld (a.a. s 107-109). Alkohol är även den mest vanliga 

och använda vardagsförklaringen till mäns våld mot kvinnor, både i bland våldsamma män, 

våldsutsatta kvinnor och allmänheten samtidigt som det används som en bortförklaring eller 

ursäkt för våldet (Eliasson, 1997, s 184).  

 

Jeffner (1997) har gjort en forskning om förståelsen av våldtäkt, i sin prolog beskriver hon en 

våldtäkt som sker på en klassfest. När hon pratar om detta med de andra tjejerna i klassen 

kommer det fram att, till och med flickor tycker att den alkohol killen druckit är en förmild-

rande omständighet. Tjejen som blir utsatt för våldtäkt hade dessutom varit både flirtig och 

mycket berusad vilket gör att de andra flickorna i klassen tycker att visst ansvar ligger hos 

offret själv (a.a. s 3-5).  

 

I en Amerikans undersökning, för att se vilka olika problem som ökade risken för våldsamma 

män att efter behandling återfalla i sitt våldsamma beteende gjord av Jones och Gondolf 

(2001). Visade att hur mycket och hur ofta dessa männen drack alkohol påverkade om män-

nen skulle återfalla i sitt våldsamma beteende eller inte. I en uppföljning 12 månader efter 

fullgjord behandling, fann de för de män som drack nästan dagligen var risken 16 gånger stör-

re att de återföll i sitt gamla beteende, att misshandla sin partner än de som drack mer sällan 

eller aldrig. Detta kunde dock reduceras med 30 till 40 % om dessa män samtidigt fick hjälp 

mot sitt missbruk. Detta skulle kunna leda till att många fler våldsamma män skulle sluta med 

sitt våldsamma beteende om dessa två program skulle kunna integreras i ett, där de både fick 

behandling mot sitt våldsamma beteende och sitt alkoholmissbruk (a.a. s 345-358). En meta-
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analys gjord av Babcock, Green och Robie (2004) på 22 olika behandlingsprogram visar att 

de behandlingsprogram som finns för våldsamma män inte är tillräckligt effektiva. Resultatet 

av denna metaanalys visar att det endast är 5 % mindre chans för kvinnan att bli våldsutsatt 

igen om mannen blivit arresterad och hänvisad till behandling än om mannen inte hade fått 

behandling. Det fanns inte heller någon betydande skillnad mellan de olika behandlingsfor-

merna som ingick i studien (a.a. s 1023-1053). Samtidigt visar flera olika undersökningar att 

det är få som fullföljer behandlingen, 40 till 60 % hoppar av innan de gått klart behandlings-

programmet (Gerlock, 2001, s 775 & Eckhardt, Babcock, Homack, 2004, s 81 & Smith Stover 

2005, s 450). 
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod  

För att besvara den första frågan i min frågeställning; var det finns hjälp att få för våldsamma 

män i Stockholms län, gick jag in på alla olika kommuners och stadsdelars hemsidor i Stock-

holms län. För att se vad de skrev om våldsamma män och om de kunde erbjuda dessa män 

någon form av hjälp.  

 

För att besvara de resterande frågorna använde jag mig av kvalitativa intervjuer eftersom den 

datainsamlingsmetoden är den mest lämpliga när det gäller att ta tillvara de erfarenheter, upp-

fattningar och den förståelse intervjupersonerna har om våldsbenägna män (Kvale, 1997, s 

70). Jag ville även få mina informanter att så noggrant som möjligt beskriva vad de tänker och 

känner för män som använder våld i nära relationer (a.a. s 36-37).  

 

3.2. Litteratursökning 
Mycket av den litteratur som finns om ämnet har jag tillgång till på min arbetsplats och med 

hjälp av denna litteraturs referenser fick jag tips om mer relevant litteratur dessutom har jag 

sökt på databasen Libris. Min sökning efter tidigare forskning gjorde jag på databaserna psyk-

info, PsycArticles, Kvinnsam och Artikelsök samt i relevanta tidskrifter såsom, Journal of 

Family Violence, Journal of Interpersonal Violence och Violence Against Women. Mina sök 

ord var batterers, violence, manligt våld, kartläggning, Stockholms län och behandlingsverk-

samhet. Även här gav exempelvis vissa forskningsöversikter tips på andra forskningar som 

var användbara för min studie.  

 

3.3 Urval 
När jag skulle besvara min första fråga påträffade jag nio olika verksamheter i Stockholms län 

som arbetade med manligt våld. Jag bestämde mig för att ringa alla dessa ställen för att försö-

ka få till stånd en intervju och där med göra en totalundersökning för Stockholms län. Emel-

lertid valde jag bort två verksamheter utifrån att jag ville att det skulle vara utbildade och pro-

fessionella män och kvinnor som arbetade på de verksamheter jag skulle undersöka. Detta val 

gjorde att Mansjouren både i Stockholm och i Norrtälje valdes bort. De personer som tar emot 

männen för samtal i telefonen eller genom personliga träffar, arbetar alla som volontärer och 

är inte professionellt utbildade på området mäns våld mot kvinnor. Innan jag bestämde mig 

för detta, ringde jag upp dem och de upplyste mig då om att det mycket sällan söker sig män 
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dit på grund av att de har våldsproblem, vilket blev ännu en orsak till att inte ta med dem i 

undersökningen. 

 

3.4 Informanterna 

Mina informanter var tio stycken vid sju olika intervjutillfällen, vid ett intervjutillfälle var tre 

personer närvarande. Alla var professionellt utbildade inom socialt arbete, en del var socio-

nomer, en del beteendevetare andra var terapeuter. De flesta arbetade heltid utom en som ar-

betade halvtid på verksamheter som riktades till män i kris, den resterande tiden arbetade han 

som kurator på en familjecentral. Fyra av verksamheterna riktades endast till män med vålds-

problematik. Intervjupersonerna var alla utom en manliga. Dessa sju olika verksamheter be-

skriver jag längre fram i uppsatsen.  

 

Det var lätt att få tag på intervjupersoner alla tackade direkt ja på frågan om de ville ställa upp 

på en intervju om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Detta tror jag beror mycket på att 

dessa verksamheter vill synas, för att allmänheten och kommunalpolitikerna ska få upp ögo-

nen och förstå att det även gäller att arbeta med männen för att få bort detta problem.  Redan 

under mitt första telefonsamtal med informanterna berättade jag om syftet med undersökning-

en och varifrån jag kom. De flesta ville då veta lite övergripande vad jag tänkte fråga om men 

ingen tyckte att de behövde ha intervjuguiden skickad till sig i förväg.   

 

3.5 Intervjuerna 
Innan jag påbörjade intervjuerna utformade jag en halvstrukturerad intervjuguide som utgick 

från mina forskningsfrågor. De flesta intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplats, utom 

en som skedde över telefonen eftersom han inte hade tid att ta emot mig. Att de flesta inter-

vjuerna skedde på informanternas arbetsplats var deras eget val. De ägde rum i ett avskilt när-

liggande utrymme under arbetstid. Alla intervjuer spelades in på band även telefonintervjun 

eftersom jag använde mig av en högtalartelefon. Jag inledde intervjuerna med att berätta om 

mitt syfte igen och var jag kom ifrån. Då berättade jag även att jag hade specialkunskaper i 

ämnet och arbetar med våldsutsatta kvinnor och deras barn på ett skyddat boende i Stock-

holm. Vid detta tillfälle bad jag även om tillstånd att få spela in intervjun på band. När inter-

vjuerna var slut frågade jag alla informanter om det var något viktigt de ville tillägga innan 

jag stängde av bandspelaren. 
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3.6 Bearbetning och analys 
För att besvara min första fråga använde jag mig av webbaserad information. Denna informa-

tion kartlade jag för att se vilka kommuner och stadsdelar som hade någon information om 

hjälp för våldsamma män på sina hemsidor. Vilken verksamhet de rekommenderade till våld-

samma män och om dessa låg inom kommunen eller stadsdelen samt om det fanns någon 

kostnad för våldsamma män att få denna hjälp. 

 

Det empiriska materialet som bestod av intervjuer, transkriberade jag direkt efter varje inter-

vjutillfälle, för att jag skulle ha hela intervjun färskt i minnet. Intervjuerna skrevs ut i tal-

språksform, dock har jag redigerat vissa citat språkligt och grammatiskt i min presentation. 

Jag började med att sortera materialet genom att ta bort upprepningar samt det som inte var 

betydelsefullt för mitt syfte och mina frågeställningar. Jag använde mig även av meningskon-

centrering där jag minskade långa uttalanden, för att dra ur det mest väsentliga ur texten (Kva-

le, 1997, s 156- 174). Efter transkriberingen läste jag igenom materialet ett flertal gånger för 

att hitta några övergripande teman. Jag delade jag upp materialet under analysprocessen i te-

man som rör orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Jag valde teman utifrån 

mina forskningsfrågor samt mina intervjuresultat. Jag vägde olika teman fram och tillbaka och 

för att öka validiteten prövade jag flera olika teman för att se vilka som gav bäst resultat och 

svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Till slut fastnade jag för fem teman varav ett av 

dessa teman är uppdelat i två olika delar. Dessa är makt, maktlöshet och kontrollbehov, upp-

växtförhållanden, behandling, två olika former av relationer samt säkerhet. De två olika for-

mer av relationer är först relationen mellan mannen och kvinnan där han använder våld, den 

andra är relationen till samarbetspartners såsom andra myndigheter och organisationer.  

 

Efter detta letade jag efter likartade samt motsatta uppfattningar hos informanterna som jag 

har sammanfattat i resultatredovisningen. Därefter analyserade jag materialet utifrån mina 

valda teorier samt tidigare forskning. 

 

3.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Enligt Kvale (1997) ska både intervjuare och de som blir intervjuade vara kunniga om ämnet 

för att intervjun ska bli bra samt att intervjuaren är undersökningens forskningsverktyg. Mina 

intervjupersoner var alla samarbetsvilliga, välmotiverade och mycket kunniga inom området 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Att arbeta med våldsamma män kräver ett stort in-
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tresse det är inte ett arbete gemene man tar i väntan på något bättre. Detta gör att intervjuper-

sonernas svar är tillförlitliga samtidigt som jag har försökt undvika att ställa ledande frågor. 

Mina förkunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor anser jag själv vara ganska stora. Jag är 

också van att prata om ämnet vilket kan öka intervjuernas reliabilitet. Det som däremot kan 

sänka reliabiliteten är att jag inte har träning eller erfarenhet av själva intervjusituationerna 

(a.a. s 135-137). Reliabiliteten beror på hur jag mäter mina resultat och validitet beror på vad 

jag mäter, att jag undersöker det jag hade haft för avsikt att undersöka och inget annat (Bjä-

red, Demker, Hinnfors, 2002, s 111). För att öka validiteten i min undersökning har jag under 

intervjuerna både ifrågasatt intervjupersonernas svar och ställt följdfrågor för att kontrollera 

att jag har förstått intervjupersonerna rätt (Kvale, 1997, s 214). Jag har även under jämna in-

tervaller kontrollerat att jag undersöker det jag hade för avsikt att göra och hållit mig inom 

gränserna för syftet och frågeställningarna för att på så sätt öka validiteten (Kvale, 1997, s 

214). I vilken mån mina resultat från undersökningen kan generaliseras och ge vägledning om 

hur det ser ut i avseendet verksamheter som arbetar med mäns våld är svårt att fastslå. Men 

jag har i undersökningen med alla de aktörer som finns i länet och som arbetar professionellt 

med män, vilket gör den representativ för Stockholms län.  

 

3.8 Metoddiskussion 
Enligt Halvorsen (1992, s 79) är det viktigt att välja den metod som förser undersökningen 

med data som har störst relevans för problemställningen. Detta gjorde att jag valde att besvara 

min första fråga genom en webb undersökning och resterande frågor genom en kvalitativ me-

tod. Detta för att få de mest väsentliga svaren för mitt syfte och min frågeställning. I en inter-

vjusituation finns även möjligheten att komma med följdfrågor för att komma åt en större 

förståelse av orsakerna till fenomenet mäns våld mot kvinnor i nära relation samt möjligheten 

att få förklaringar på eventuella oklarheter. Min fokus har legat på att ta del av informanternas 

erfarenhet i ämnet, för att förstå orsakerna till mäns våld mot kvinnor. Detta sker framförallt 

genom att använda intervjuer som empiriskt material. I en av intervjusituationerna deltog tre 

informanter vilket kan ha påverkat resultatet både negativt eller positivt, eftersom det är möj-

ligt att svaren blivit annorlunda om endast en informant varit närvarande som i de andra inter-

vjuerna. Det som kan ses som negativt med metoden är att jag bara kan generalisera resultaten 

till Stockholms län och inte till hur det ser ut resten av Sverige, vilket jag skulle kunna gjort 

med en kvantitativ metod. 
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Den stora mängd perspektiv och teorier kan vara ett problem men är ett relevant val för att 

förstå orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relation enligt alla mina informanter samt 

en stor del av forskningen. Att först förstå orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relation 

är nödvändigt för att kunna hjälpa dessa män med lämplig behandling samt göra ett förebyg-

gande arbete för att minska detta våld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

4. Resultat och analys av webb undersökning 

4.1 Var finns det professionell hjälp att få för våldsamma män och vem be-

driver denna verksamhet?  
Pappaverksamheten i Botkyrka är ett 3- årigt projekt som finansieras av Folkhälsoanslaget, 

polisen i Södertörn och frivården. De uppsöker män med vålds- och aggressivitetsproblematik 

som har barn eller lever med barn i Botkyrka kommun, vilket vill säga mannen behöver inte 

bo i kommunen. För männen finns det ingen kostnad men de måste ansöka om att få gå där 

hos socialtjänstens utredningsenhet i Botkyrka, detta eftersom verksamheten riktar sig till 

barn i våldsutsatta familjer. På denna verksamhet intervjuade jag Sarah, den enda kvinnliga 

informanten i min undersökning. 

 

Manscentrum i Haninge är en ideell förening som bedriver rådgivning för män. Det är ett 

permanent kriscentrum för män. Dit kan män med många olika problem och svårigheter vän-

da sig om de är bosatta i Haninge eller Tyresö. Av de män som söker sig dit har 31 % aggres-

sivitet och våldsproblematik. För männen som söker sig dit är kontakten helt kostnadsfri. På 

denna verksamhet intervjuade jag Anders. 

 

Manscentrum i Järva ingår i Kvinnofridsprojektet i stadsdelen Solna – Tensta. Projektet finan-

sieras av stadsdelsnämnden och kompetensfonden. De vänder sig till alla män i Spånga – 

Tensta som behöver hjälp med sina vålds- och konfliktproblem, men tar även emot samtal 

från män i Rinkeby och Kista. För männen är kontakten helt kostnadsfri. På denna verksamhet 

skedde intervjun med tre personer Ali, Huseyin och Leif.  

 

Säkerhetsprogrammet i Norrtälje ingår i Kvinnofridsprojektet i Norrtälje och är ett 2- årigt 

projekt. Det finansieras av Länsstyrelsen och deras yttersta målsättning med programmet är 

att förbättra villkoren för barnen i våldsutsatta familjer. För männen är kontakten och behand-

lingen i säkerhetsprogrammet helt kostnadsfritt om de bor i Norrtälje kommun. På denna 

verksamhet intervjuade jag Lasse.  

 

Rinkeby Kvinnofridsteam är en ordinarie verksamhet men mottagningen för våldsamma män 

är ett projekt. Denna mottagning var från början finansierat av Länsstyrelsen men finansieras 

nu av kompetensfonden. De uppsöker och erbjuder behandling och samtal till våldsamma 

män, helt kostnadsfritt. På denna verksamhet intervjuade jag Johan. 
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Manscentrum i Stockholms kommun är en ordinarie verksamhet, den drivs som en politisk 

och religiös obunden stiftelse. De finansieras av bidrag från Stockholms kommun, Stock-

holms läns landsting, kyrkliga församlingar, privata organisationer samt klientavgifter. Dit 

vänder sig män med samlevnadsproblem, problem med mansrollen eller papparollen, problem 

i och med separationer samt män med aggressivitet och misshandelsproblem. För männen 

som kommer dit är avgiften 300 kr för enskilda samtal och 100 kr för gruppsamtal. Hit måste 

männen själva söka sig, ingen annan person kan ringa och boka tid för mannen. På denna 

verksamhet intervjuade jag Ulf, detta var en telefonintervju. 

 

Mottagningen Manfred ingår i Kvinnofrid i Södertälje och är en ordinarie verksamhet. Verk-

samheten har tilldelats en halvtids tjänst vilket nu behandlaren kombinerar med en halvtids 

tjänst som kurator på familjecentralen där även mottagningen Manfred är stationerad. Den 

största gruppen av män som söker sig dit har problem i och med en separation men även män 

med aggressivitet och våldsproblematik söker sig dit. Det finns ingen kostnad för männen 

som kommer dit. På denna verksamhet intervjuade jag Christer. 

  

I Stockholms län finns det 44 olika kommuner och stadsdelar, Stockholms 18 stadsdelar hän-

visar alla, våldsamma män till Manscentrum eller Mansjouren i Stockholm på deras hemsidor. 

De beskriver verksamheterna och berättar hur man kommer i kontakt med dem samt har län-

kar till både Manscentrum och Mansjouren. Rinkeby stadsdelsnämnd samt Spånga- Tensta 

stadsdelsnämnd som har egna verksamheter hänvisar männen även till dessa ställen. Den 

stadsdelen som utmärker sig här är Kista, där männen har tillgång till Manscentrum i Järva 

vilket de inte hänvisar till (Internet, 2006-04-27).    

 

Av de andra 26 kommunerna som finns i Stockholms läns landsting hänvisar varken Sundby-

bergs, Danderyds eller Botkyrkas kommun direkt till någon krismottagning för män, men ge-

nom länkar till operation kvinnofrid kan man söka sig fram till information var våldsamma 

män kan få hjälp i Stockholms län. Botkyrka har ju dessutom en egen verksamhet för aggres-

siva och våldsamma pappor vilket det inte står något om på hemsidan (Internet, 2006-04-27). 

 

Haninge kommun hänvisar män i kris till manscentrum i Haninge samt till manliga nätverk i 

Haninge som träffas varje onsdagskväll i Jordbro. På Södertälje kommun hemsida hänvisar de 

till Manfred med telefonnummer dock ingen mer information (Internet, 2006-04-27).  
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Norrtälje kommuns hemsida har mycket bra och utförlig information till män i kris och män 

med aggressivitets- och våldsproblem. Där hänvisar de männen till Mansjouren och Mans-

centrum i Stockholm, Manscentrum i Norrtälje, Verktygsgajden för män som drivs av säker-

hetsprogrammet i Norrtälje samt en stöd telefonlinje för män. De har även direktlänkar till 

dessa verksamheters hemsidor.  

 

Även Nacka kommuns hemsida har mycket utförlig information var våldsamma män och män 

i kris kan vända sig för att få hjälp. De hänvisar till manscentrum i Stockholm och Manliga 

nätverk dessutom har de en länk för pojkar och män som leder till Stockholms läns sjukvårds-

område där även de har mycket utförlig information var de kan söka hjälp (Internet, 2006-04-

27).  

 

På Lidingö kommuns hemsida har de en tipsruta där de hänvisar män att söka sig till Mans-

centrum eller Mansjouren i Stockholms kommun när de har aggressivitets- och våldsproblem. 

I Sigtuna hänvisas det till Manscentrum i Stockholm samt att de har en extern länk till manli-

ga nätverk. På Sollentunas och Vallentunas kommuners hemsidor hänvisar de till Mansjouren 

och Manscentrum i Stockholm. Solna kommuns hemsida hänvisar till Manscentrum och 

Mansjouren i Stockholm samt manliga nätverk. På Värmdös kommuns hemsida finns det ex-

terna länkar som leder till Manscentrum och Mansjouren i Stockholm (Internet, 2006-04-27).    

 

Det finns flera kommuner i Stockholms län som inte har någon information alls på sina hem-

sidor till hjälpsökande män i kris med aggressivitets- och våldsproblem eller andra kriser i 

livet. Dessa kommuner är Ekerö, Huddinge, Järfälla, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Tyresö, 

Täby, Upplands-Bro, Vaxholm och Österåker (Internet, 2006-04-27).   

 

Analys 
Det som går att utläsa av dessa resultat är att 11 olika kommuner i Stockolms län helt saknar 

information om var män i kris eller med aggressivitets- och våldsproblem kan vända sig för 

att få hjälp på Internet. En kommun informerade inte om den egna verksamhet de drev för 

våldsamma män. En kommun och en stadsdel informerade inte om att de var välkomna till 

närliggande kommuners verksamheter för våldsamma män utan till Manscentrum i Stock-

holm. För många män vore dessa andra verksamheter ett bättre alternativ på grund de är helt 



 29

kostnadsfria. Om man drar paralleller till ekonomisk skevhet som skapar maktlöshet och är en 

samhällsrelaterad orsak till att våld uppstår vore det bättre att informera om verksamheter som 

är kostnadsfria. Detta skulle betyda att alla män med våldsproblem skulle kunna söka hjälp 

trots att de har små ekonomiska resurser. Tyresö kommun har ingen information var män i 

kris eller med aggressivitets- och våldsproblem kan vända sig på sin hemsida, trots att män 

boende i Tyresö kommun är välkomna till Manscentrum i Haninge  

 

Endast två olika kommuner i Stockholms län hade mycket bra och utförlig information om 

var våldsamma män kunde vända sig för att få hjälp. Desamma gäller även för de olika stads-

delarna i Stockholms kommun, endast två stadsdelar hade bra och utförlig information var 

deras invånare med aggressivitets- och våldsproblematik kan vända sig. Alla stadsdelar i 

Stockholms kommun hänvisade till Manscentrum och Mansjouren i Stockholm, Manscentrum 

tar en avgift för alla besök oavsett om det gäller enskilda samtal eller gruppsamtal. Mansjou-

ren i Stockholm tar även de en avgift av besökaren om de har råd att betala. Mansjouren har 

inga anställda utan det är volontärer som svarar i telefonen och tar emot besök. Eftersom de 

inte har tillräckligt god ekonomi för att utbilda och ge handledning åt dessa volontärer så är 

omsättningen på dem stor, vilket inte alltid är det bästa för de män som söker professionell 

hjälp för sina problem.  

 

Sedan rapporten Nationella Rådet för kvinnofrid kom ut 2002 har det till kommit fyra verk-

samheter, alla på projektbasis dit män med våldsamt beteende kan vända sig, vilket inte är 

mycket under de fyra år som gått sedan rapporten kom ut. Det är Rinkeby kvinnofrids team 

som har ett projekt igång riktat till våldsamma män, Pappaverksamheten i Botkyrka kommun 

som vänder sig till våldsamma män med barn, Säkerhetsprogrammet i Norrtälje kommun och 

Manscentrum i Järva. Dessa fyra verksamheter arbetar endas med våldsamma män och inte 

med män med andra problem och kriser i livet. Sedan länsstyrelsens kartläggning som gjordes 

under 2004 har tre av dessa ställen tillkommit, vilket kan betyda att kommunerna och stadsde-

larna i Stockholms län börjat satsa på männen för att på så sätt hjälpa de utsatta kvinnorna och 

barnen, detta är precis det Eliasson (2002) påpekar, om vi erbjuder hjälp till våldsamma män 

hjälper vi även de våldsutsatta kvinnorna och barnen. 
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5. Resultat och analys av intervjuer 

5.1 Makt, maktlöshet och kontrollbehov 
Makt och kontroll hör ihop med könsroller och jämställdhet. De flesta som arbetar med pro-

blematiken mäns våld mot kvinnor i nära relationer har en strukturell grundsyn där köns-

maktsperspektivet ligger till grunden för behandlingen. Dock uttrycker de flesta att detta per-

spektiv inte räcker utan måste kombineras med andra såsom individuella och socialpsykolo-

giska perspektiv samt ett antal betingelser. 

 

När jag under intervjuerna frågade om vilka teorier de olika verksamheterna använde sig av 

för att förklara mäns våld i nära relationer, svarade ett flertal av dem just könsmaktsperspekti-

vet och maktlöshetsteorin. 

 

Anders: Ja, utifrån det beteende man har, hur man ser på sig själv som man, om man har nå-

gon patriarkal grundsyn som säger, ”jag är överordnad kvinnan” eller ”jag är man och jag 

ska ha makt”. Det är klart att det påverkar hur han ser på kvinnor. Inte bara hur de ser på 

över- och underordning i ett könsperspektiv utan även klass och etnicitet. Det klassiska svaret 

är makt och kontrollbehov och vanmakt utifrån ett könsmaktsperspektivt. 

 

Johan: Jag tror att det är jätteviktigt det här med överordning och underordning. Det är ju 

inte det första jag går ut och flaggar med när jag pratar med de här männen men könsmakts-

perspektivet måste man ha med.  

 

Lasse: Den här verksamheten baseras delvis på en analys av mäns våld mot kvinnor som en 

strategi för makt och kontroll. Dessa män har ofta en ganska stor typ av manliga könsföre-

ställningar. 

 

Två av informanterna tror även att ekonomisk skevhet spelar en stor roll, att det exempelvis är 

lättare att upptäcka våld i nära relationer hos mindre bemedlade familjer. 

 

Johan: möjligtvis kanske man lättare träffar på våldet inom familjen här i Rinkeby. Där folk 

inte är så besuttna som man kan misstänka att man är i andra stadsdelar som de kan gömma 

sig bakom ... att dom inte behöver söka ekonomisk hjälp… 
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Christer: Jag tror att våld förekommer i alla samhällsklasser sen så är det kanske svårare att 

visa det offentligt om man är välbärgad och har status.   

 

Även på frågan om man kan förebygga, för att våld i nära relationer inte ska uppstå, antydde  

flera av intervjupersonerna att det är jämställdheten och könsmakten i vårt samhälle som be-

höver förändras. 

 

Ulf: Där tänker jag att det behövs en kulturell förändring i våra könsroller, alltså förändra 

mäns och kvinnors syn på sig själva. 

 

Sarah: Jag tror man göra jättemycket saker redan väldigt tidigt, kring jämställdhet måste 

man börja redan när barnen är små. 

 

Att våldsamma män har svårt att uttrycka och visa känslor uttrycker flera av intervjupersoner-

na att de möter i sitt arbete med dessa män. På min fråga vem det är som söker hjälp för sitt 

våldsbeteende uttryckte de verksamheter dit män söker sig själva, att det oftast är först när 

våldet har utlöst en känslomässig kris, som den våldsamme mannen tar kontakt. Denna käns-

lomässiga kris han har bero på att kvinnan hotar att lämna honom eller gjort det, att polisen är 

inkopplad eller att omgivningen fått reda på vad han har gjort.  

 

Ali, Huseyin och Leif: De som söker sig frivilligt hit, är de män som känner att det börjar gå 

för långt. De som har svårt att få träffa barnen och har fått besöksförbud samt börjar se kon-

sekvenser för sina handlingar. Det är mer öppet i dag och kvinnor vågar söka hjälp på exem-

pelvis kvinnojourer, detta gör att männen får mer och mer konsekvenser för sitt handlande.   

 

Christer: Det är viktigt att det blir mer okey att anmäla i samhället. Det har ju varit så att 

länge var det ett familjeproblem som man inte la sig i och då får det ju fortgå utan någon 

form av konsekvenser. Det är ju ofta så att männen söker behandling och vård först när det 

får någon form av konsekvens. Får det inga konsekvenser vill de inte göra någonting. 

 

Flera intervjupersoner beskriver även att våldshandlingar ofta har rädsla som drivkraft, rädslor 

att bli övergivna, rädslor att inte duga, att tappa kontrollen över sina känslor och framstå som 

svaga. Manscentrum i Stockholm anser att de egenskaper och beteenden som återkommer hos 

våldsamma män är rädsla för konflikter, att de känner sig otillräckliga och förväntar sig att bli 
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svikna och övergivna. På frågan om varför de tror att män använder våld i nära relationer är 

deras svar samstämmiga. Alla framhåller mäns känslor, framför allt mäns rädsla för känslor.  

 

Ulf: Ja, det är väldigt olika, det man kan säga är ju att det i allmänhet är män med väldigt 

dålig självkänsla. 

 

Christer: Jag tycker att det är många killar som har dålig självkänsla och då försöker genom 

hot, kontroll och diverse annat våld, genom desperation kanske, hålla kvinnan kvar.  

 

Lasse: De använder våld därför att de upplever känslan av att vara förminskad, förnekad, 

Orespekterad, rädd, lurad, utanför, svartsjuk, ja, den typen av känslor. När de upplever de 

här känslorna så triggar det flykt eller attack impulser, då får de ångest över det. Så hanterar 

de den ångesten med att de går till attack eller flyr. 

 

Anders: Män som har vett att ta hand om sitt känsloliv använder inte våld, jag generaliserar 

men så tror jag. 

 

Analys 
Utifrån informanternas beskrivning märks det att de drar paralleller mellan mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer och det patriarkala system som råder i vårt samhälle. Mäns maktbe-

hov finns med i deras förklaringar till varför våld uppstår genom att män som tycker sig vara 

överordnade kvinnorna därmed anser sig ha rätten att ta till våld för att få makt och kontroll i 

relationen. Isdal (2001) beskriver att ojämlikhet mellan könen alltid har varit viktiga rötter för 

våld, hot och förtryck. Samhällen där mäns rättigheter och makt står över kvinnornas rättighe-

ter och makt, skapar utrymmen för våld samt möjliggör övergrepp.  Dessa män har en stor 

portion manliga könsföreställningar om vad de har rätt till. Om de inte får detta tar de till våld 

och hot för att få det de vill ha och anser sig ha rätt till att få. Både Lundgren m.fl (2001) och 

Jalmert (2002) beskriver att våldet är ett sätt för män att vidmakthålla både sin kontroll och 

makt över kvinnor samtidigt som de anser att det är deras rätt eftersom de är det överordnade 

könet. Intervjupersonerna framställer dock dessa våldsamma män som om de själva inte tän-

ker på att de är det överlägsna könet och använder våld som en strategi, utan våldet blir en väg 

ut ur den maktlöshet de känner. När de inte vet hur de ska ta sig ur denna känsla, så tar de till 

sist till våld för att slippa känna vanmakten och maktlösheten, eftersom de inte orkar bära 
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dessa känslor. Den våldsamme mannen går inte omkring och tänker;” jag är större och starka-

re än du och därför slår jag dig”, utan mer, ”jag slår dig för att du ska bli tyst och göra som jag 

vill” Eftersom han är större och starkare blir hon tyst och gör som han vill, till hon en dag går.  

 

När informanterna beskriver dessa mäns patriarkala värderingar ger de uttryck för att männen 

har dessa värderingar på grund av att de är osäkra i sin mansroll om hur man är och blir man-

lig. Även detta är något Lundgren (2004) beskriver, att våldsamma män grundar och bygger 

sin maskulinitet genom det våld de utsätter kvinnor för. De grundar inte sin maskulinitet till-

sammans med andra män som förebilder. Även Isdal (2001) och Jalmert (2003) ser detta som 

ett problem De anser att om vi ska bekämpa våldet så är en problematisering av mansrollen 

nödvändig. Män använder våld som ett verktyg för att upprätthålla makt och rättigheter. Män 

som är osäkra i sin mansroll och vill leva upp till mansidealet ska visa styrka och inte omsorg, 

vilket gör dem mer mottagliga för att utveckla en våldsproblematik. Även Johansson (2003) 

och Cullberg (1993) framhåller att när vissa män känner att deras maskulinitet är hotad samti-

digt som de har behov av en stark manlig identitet kan detta utlösa våld, för att få eller återer-

övra sin maskulinitet. Problemet är just varför de känner sig så hotade i sin manlighet och 

varför det är så farligt att vara mjuk och visa känslor. Dessa män behöver andra förebilder, 

manliga förebilder där manlighet också kopplas ihop med en omhändertagande fadersgestalt 

och inte att man är kvinnlig eller homosexuell bara för att man vågar visa känslor och omsorg 

om andra.  Enligt mina informanter betyder detta att vi redan i förskoleåldern bör arbeta för 

jämlikhet mellan könen och inte göra skillnad på barnen, vilket ofta sker omedvetet. När det 

gäller mäns känslor, rädsla för att visa känslor, sade en av informanterna att män som har vett 

att ta hand om sitt känsloliv inte använder våld, är inne på samma linje som Isdal (2001) som 

skriver att män som lärt sig att ha kontroll över sina känslor, kan utveckla ett eget känsloliv. 

Isdal (2001) liksom mina informanter anser att det just i behandling är otroligt viktigt att arbe-

ta med dessa mäns känslor, egna och andras. Han skriver även att mäns känslor är kopplade 

till mansrollen. Män med dålig självkänsla visar aggressivitet som tar bort de omanliga käns-

lorna samtidigt som det ger makt och kontroll och därmed självkänsla (a.a. s 201-205).  

 

Vissa informanter beskriver även att ekonomisk skevhet kan göra att våld i nära relationer blir 

lättare att upptäcka, eftersom de oftare söker annan hjälp hos socialtjänsten, såsom ekono-

miskt bistånd. Detta gjorde att exempelvis informanten i Rinkeby trodde att han hade lättare 

att träffa på våldet inom familjen där än om han hade arbetat i en annan del av länet. Enligt 

Isdal (2001, s 201-205) framkallar ekonomisk skevhet maktlöshetskänslor som i sin tur kan 
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framkalla våld. Även Brottsförebyggande rådet (2001, s 7) skriver att våld med dödlig utgång 

begås nästa till 50 % av män med låg social status.     

 

Detta räcker dock inte att alla informanter säger samma sak. Det måste till något mer än 

könsmaktsperspektivet för att män ska ta till våld i nära relationer, exempelvis utsatthet i 

barndomen.    

 

5.2 Uppväxtförhållande 
På frågan vad som utmärker män som använder våld i nära relationer uttrycker flera av infor-

manterna att många av männen de har i behandling har varit utsatta för våld som barn, anting-

en direkt våld eller att de sett sin pappa utsätta deras mamma för misshandel eller att de varit 

utsatta på andra sätt i barndomen. 

 

Lasse: Ja det finns många saker som utmärker dessa män. För det första är det att 2/3 av män 

som använder våld i nära relationer har själva varit utsatta för det i sin barndomsfamilj. Di-

rekt våld eller levt i en familj där våld förekommer. 

 

Anders: Det vi har med oss i bagaget, vad man har upplevt av våld och kränkningar när man 

växte upp, det är klart att det påverkar. Har jag fått stryk som barn är det detta jag tar till 

som vuxen men det kan också vara precis tvärt om. 

 

En annan sak som framkommer är att dessa män har tagit stort ansvar för familjen som pojkar 

och inte haft tid att leva ut i tonåren. 

 

Ulf: En sak som utmärker dessa män är att de har tagit stort ansvar. 

 

Christer: Det som utmärker dem är att det verkar vara killar som har tagit mycket ansvar och 

inte fått vara unga, att de exempelvis kommer från missbrukarfamiljer. 

 

Många olika faktorer i barndomen påverkar vår utveckling och hur vi lever vårt vuxna liv. 

Utsatthet i barndom kan göra att vi utvecklar missbruksproblem, våldsproblem eller psykisk 

ohälsa. Många av de män som har våldsproblem dras även med missbruksproblem och mår 

psykiskt dåligt.  
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Analys 

Flera av informanterna uttrycker en förståelse av individuella faktorer för utlösande av ett 

våldsproblem, såsom uppväxtvillkor, brister i omsorg och trauman som har skapat en maklös-

hetskänsla hos dessa män. En stor del av männen som brukar våld mot kvinnor i nära relatio-

ner har själva upplevt våld i hemmet som barn eller så har de fått ta ett allt för stort ansvar 

som barn och tonåringar och levt i destruktiva familjer med exempelvis missbruk. En av in-

formanterna påstod att 2/3 av männen som använder våld i nära relationer har själva varit ut-

satta för våld i sin barndoms familj, direkt våld eller levt i en familj där våld förekommer. 

Vissa intervjupersoner sade att det kan precis lika gärna vara tvärtom att män som har haft en 

tuff barndom aldrig skulle låta sina egna barn få uppleva det de själva fick eftersom ingen är 

värd detta. Enligt flera olika experter på området mäns våld mot kvinnor i nära relationer är en 

av de avgörande faktorerna att männen kommer från en familj där våld förekommer. Enligt 

Isdal (2001) och Campbell (1993) samt Volckerts (2002) är en uppväxt med våld i hemmet en 

stor riskfaktor till att misshandla sin partner i vuxen ålder.  

 

Manscentrum i Haninge säger att de män som de får kontakt med på grund av att kvinnorna 

har sökt skydd på kvinnojouren i stor utsträckning är personlighetsstörda. När jag frågar om 

vilka våldsamma män som är svåra att hjälpa är svaret; män i aktivt drogmissbruk, uttalade 

suicidala, deprimerade och män med psykopatiska drag. Detta bekräftas av Brå när det gäller 

dödligt våld, som skriver att en majoritet av det dödliga våldet begås av män med psykisk 

sjukdom eller störning (BRÅ, 2001:11, s 7).    

 

5.3 Behandling  

I behandlingen av våldsamma män är det flera olika och viktiga faktorer som framkommer 

genom informanterna, det viktigaste är att motivera mannen att ta ansvar för det våld han ut-

sätter kvinna och barnen för. 

 

Ali, Huseyin och Leif: Vi utgår hela tiden från att motivera mannen att ta ansvar för och upp-

höra med våldet 

 

Sarah: Jag ser våld som ett inlärt beteende som man kan lära om men då måste mannen själv 

vara aktiv i beslutet. 
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Ulf: De som går att hjälpa är de som tar på sig ansvaret för våldet och erkänner sina hand-

lingar. Dr kan motiveras till att lära sig det de behöver för att undvika våld.  

 

Informanterna anser även att det är viktigt att både män och kvinnor arbetar med denna pro-

blematik. I gruppbehandling med våldsamma män anser de flesta att gruppledarna ska bestå 

av en man och en kvinna. Men även vid enskild behandling tror alla informanterna att både 

män och kvinnor kan arbeta med våldsamma män. En av verksamheterna tror att det skulle 

vara en ganska farlig tankebild om bara män skulle arbeta med den här problematiken Då 

skulle detta istället segmentera ett genustänkande som är det de vill motarbeta.  

 

Lasse: Absolut, det är viktig. När man driver grupper så är det så otroligt viktigt att handle-

darna är en man och en kvinna jämte varandra för att vara rollförebilder, för att visa på jäm-

ställd kommunikation, att det faktisk är möjligt. Det finns ingen som helst anledning till att ha 

bara män som arbetar med män. Tvärt om tror jag att det är ännu viktigare att för män att 

möta en kvinna som vet vad hon talar om och kan ställa frågor och gå in i en process, det tror 

jag är jätteviktigt. Precis på samma sätt att vi ser stora fördelar med att män arbetar med 

våldsutsatta kvinnor.   

 

Anders: Jag tror självklart att både män och kvinnor kan arbeta med det här. Män och kvin-

nor har mer gemensamt än inte... Det man får tänka på är när det gäller förebilder och föra 

en dialog med en kvinna, det är saker jag inte kan göra, bidra med, vi kompletterar var-

andra... 

 

Sarah: Jag tror att det är bra om man har en manlig och en kvinnlig kursledare som vi har 

här. Eftersom vi fungerar lite som – det är ju som en rollmodellering, att pappor ser hur en 

förhoppningsvis respektfull och jämställd kommunikation mellan en man och en kvinna ser ut.  

 

En tredje viktig faktor som kom fram i intervjuerna var att ingen verksamhet tog emot män i 

aktivt drogmissbruk. 

 

Ali, Huseyin och Leif: Nej, vi kan inte hjälpa alla män. Om de som kommer hit är i aktivt 

missbruk eller har stora psykiatriska problem eller diagnoser, remitterar vi dem vidare.   
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Christer: Ja, jag tar inte emot missbrukare, då får de lösa det förs. Alltså jag tar emot dem 

och hänvisar dem vidare. Jag tror inte att det fungerar att påverka påverkade, det är me-

ningslöst.  

 

Anders: Män i aktivt missbruk och där det är alldeles tydligt, uppenbara brister i impulskon-

troll och utåtagerande där man kan misstänka en allvarlig psykisk störning - dessa skulle vi 

gå på pumpen med. 

 

 Sarah: Vi kan inte ta emot män med ett aktivt missbruk. Däremot kan vi om det skulle behö-

vas ta emot män som kan lämna prover om det är någon som genomgår behandling, ingen 

psykisk störning som vi bedömer är så allvarlig att han inte kan tillgodogöra sig det vi pratar 

om på kursen. 

 

Lasse: … där behöver man gå in med andra interventioner. Får vi kontakt med dem så gäller 

det ju att hjälpa dem att få adekvat vård istället, hänvisa vidare och ordna så att uppföljning 

finns där, att man inte släpper dem utan får in dem igen sen.  

 

Analys  

Både enligt mina informanter och den tidigare forskningen är det först när den våldsamme 

mannen erkänner och tar på sig ansvaret för våldet som han kan få motivation att ändra bete-

ende. När dessa våldsamma män inte själva anser att de har ett problem, varför ska de då änd-

ra beteende. De män som inte tar ansvar för våldet går inte att behandla effektivt så att de slu-

tar med sitt våldsamma beteende, var alla informanter ense om. Samtliga startade behandling-

en med att försöka få mannen att ta ansvar för våldshändelsen, att ge mannen motivation och 

genom händelseförloppet visa på vems ansvar våldet är och hur det påverkar resten av famil-

jen. Mäns olika sätt att bortförklara våldet eller lägga ansvaret för våldet utanför sig själva 

beskrivs både i en studie av Henning och Holdford (2006, s 110-127) och i en svensk SOU- 

rapport (SOU: 2004:117, s 53). Båda beskriver att våldsamma män undanhåller våldet och 

påstår att han inte minns händelsen. Många förnekade händelsen helt och hållet trots att de 

blivit dömda för den. De har även en tendens att lägga ansvaret på andra, vanligtvis kvinnan 

och att de handlade i självförsvar eller att våldet var ömsesidigt. Enligt Eliasson (1997) och 

Jeffner (1997) är alkohol den mest vanliga och accepterande förklaringsmodellen till våld, 
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inte enbart bland våldsamma män utan även hos allmänheten och våldsutsatta kvinnor. Detta 

kan göra att många män skyller på alkoholen. ”Jag var full och visste inte vad jag gjorde.”  

Detta påverkar motivationen negativt för dessa män att ändra beteende eftersom de inte inser 

att de har ett våldsproblem.  

 

Informanterna drar även paralleller till olika betingelser som missbruk, kriminalitet och psy-

kiatriska störningar som orsaker till att män använde våld i nära relationer. Alla informanter 

betonar väldigt noga mannens ansvar. Vad han än har som orsak till att ta till våld är han en-

sam ansvarig för det. Cullberg (1993) anser att de män som använder alkohol och har någon 

form av psykiatrisk störning hör hemma inom psykiatrin. Detta är något mina informanter 

höll med om. Män som är aktivt missbrukade eller har stora psykiatriska störningar tar de inte 

emot för behandling utan hänvisar vidare eftersom de anser att behandlingen de kan erbjuda 

skulle vara verkningslös på dessa män, de hör därför hemma inom någon annan verksamhet. 

Tittar man på den internationella forskningen så visar den att missbruk samt/eller någon form 

av psykisk störning gör att många behandlingsprogram har en dålig prognos. Många män har 

återfall i våldshandlingar inom ett år samt en stor procent av männen hoppar av innan pro-

grammet är slut. Även detta kopplas till missbruk i studier av Jones, Gondolf (2001) ; Gerlock 

(2001) ; Babcock, Green, Robie (2004) ; Eckhardt, Babcock, Homack (2004) ; Smith Stover 

(2005) i sina studier. De verksamheter som finns i Stockholms län har inte någon behand-

lingsmodell som både kan behandla ett våldsproblem, ett missbruksproblem samt psykisk 

störning samtidigt, vilket skulle behövas eftersom ett stort antal våldsamma män även har 

dessa problem och de finns även i Stockholms län och kan därmed inte få den hjälp de behö-

ver.  

 

Alla informanter tyckte att det var viktigt att både män och kvinnor arbetar med detta pro-

blem. Exempelvis i gruppbehandling kunde behandlarna visa på hur en jämställd kommunika-

tion mellan en man och en kvinna kan se ut och på så sätt ge dessa män förebilder för hur det 

faktiskt kan gå till när man visar varandra respekt i en relation. Om dessa män är uppvuxna i 

en familj där fadern utövar makt och kontroll för att få sin vilja igenom kommer han att bli 

deras förebild och har visat på hur det kan se ut i en relation. 

 

Flera av informanterna sade att de inte gick ut med någon reklam för sin verksamhet eftersom 

de var rädda att få för stort tryck av män eftersom de inte hade tid med alla män som behöver 

hjälp. Detta betyder att den nationella handlingsplanen har rätt. Flera insatser måste riktas till 
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männen, om detta görs minskar även de ekonomiska kostnaderna i längden, kostnader för 

mänskligt lidande samt i kronor enligt de Vyldner (2004). 

 

5.4 Relationen mellan den våldsamme mannen och kvinnan  
Alla intervjupersonerna uttrycker att mäns våld mot kvinnor i nära relationer orsakas av bland 

annat mäns orealistiska förväntningar på relationen. De flesta män de möter har orealistiska 

förväntningar på vad de kan förvänta sig av kvinnan samt vad han har rätt att förvänta sig av 

henne. Detta kan kopplas till jämställdhet och könsmakt eller uppstå ur maktlöshetskänslor. 

 

Sarah: De har ett antal föreställningar om dels vad det är att vara man och vad man kan för-

vänta sig av en partner, sen har de ett antal föreställningar om relationer som inte alltid 

överstämmer med verkligheten. 

 

Manscentrum i Stockholm har funnit att det som förenar våldsamma män är att de har en o-

förmåga att hantera sin relation. Många verksamheter påtalar även att dessa män har svårt att 

kommunicera verbalt.   

 

Ulf: Alla män är olika men vad jag kan säga generellt om våldsamma män är att de är väldigt 

otränade när det gäller nära relationer.  De saknar verktyg. Ett sätt att se det är att de inte 

kan lösa konflikter på ett vettigare sätt, de har inga alternativ till att använda våld. 

 

Ali, Huseyin och Leif: Det är svårt att beskriva den typiske mannen, han kan se ut på alla 

olika sätt. Det som utmärker dessa män är att de har en dålig verbal förmåga. 

 

Lasse: … mannen har rätt och hon ska se upp till honom. Han ska ha rätt till extra uppmärk-

samhet, service och rätt till kärlek och det är inget han måste göra för att få det utan det är 

något han bara ska ha…  

 

Även när det gäller det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer anser man i exempel-

vis Järva att det är viktigt att arbeta med relationen inom familjen. 
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Ali, Huseyin och Leif: Ja, vi tror att problematiken går att förebygga, genom att kommunerna 

satsar mer på familjer. Vi tror mycket på en modell som används i Leksand, en föräldra-

stödsmodell som bygger på en förstärkt och förlängd föräldrautbildning samt pappagrupper. 

 

Analys 
När våld förekommer i relationer uppstår detta ur orealistiska förväntningar mannen har på 

kvinnan i relationen, samtidigt som mannen anser att han har rätt till kärlek, service och om-

sorg utan att behöva ge något tillbaka. Informanterna säger även att dessa män är otränade när 

det gäller nära relationer samt att de är dåliga på att kommunicera, dåliga på att lösa problem 

och konflikter genom kommunikation. Med otränade, menar de killar som hade svårt att träffa 

tjejer i tonåren och inte redan då började träna på att bli svikna och gå vidare till nästa tjej 

osv., eller män som inte sett en jämlik relation under uppväxten i hemmet och som tar till våld 

när de inte kan hantera relationen i vuxen ålder.  

 

Informanternas resonemang återfinns också hos Isdal (2001) som uttrycker att vanmakt kan 

uppstå ur orealistiska förväntningar på partnern i relationen och det maktsystem som råder 

mellan dem. Samtidigt kan vanmakten vara personlig. Mannens misslyckanden utanför famil-

jen, på arbetsplatsen eller bland vänner får honom att känna sig osäker, svag och maktlös. 

Isdal (2001) anser att detta inte verkar vara något som mannen planlägger utan han förefaller 

själv vara omedveten om att han kompenserar sin maktlöshet utanför hemmet när han kom-

mer hem och tar ut sin frustration på kvinnan och barnen.   

 

Vissa informanter gjorde mig även uppmärksam på att våldet kan kopplas till svartsjuka och 

separationsångest, vilket då utgör en relationell vanmakt, där mannen slår av desperation och 

rädsla över att mista sin partner De vet inget annat sätt att handskas med situationen. Dessa 

män är livrädda eftersom de är beroende av kvinnan som utgör hela deras trygghet och de tror 

inte att de kan överleva och klara sig själva utan henne. Även detta är något som Isdal (2001, 

s 191-193)) beskriver i relationsteorin.  

 

Det är flera faktorer som karakteriserar dessa män enligt informanterna. En faktor som tycks 

vara utmärkande är att de har en dålig verbal förmåga och tar till våld i stället för att kommu-

nicera eftersom de inte vet hur man kan göra istället. Dessa våldsamma män saknade verktyg 

att lösa konflikter på ett vettigt sätt. De använde våld som medel för att få stopp på konflikter, 
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vilket enligt Isdal (2001, s 158) är ett mycket effektivt sätt att stoppa konflikter på men inte att 

lösa konflikter på eftersom problemet kvarstår. 

 

5.5 Relationen till samarbetspartners  

När det gäller relationen till olika organisationer, myndigheter och kvinnojourer tycker nästan 

alla att den kunde bli bättre, även om den inom vissa verksamheter redan i dag var tillfreds-

ställande. Dock tyckte exempelvis Manfred i Södertälje att de många gånger motarbetas av 

kvinnorna i sina försök att samarbeta med kvinnofridsteamet i Södertälje. 

 

Anders: Det har ju inte alltid varit så populärt, varken för kvinnojouren eller för oss, men det 

har varit en klok skattgivare, vi har lärt oss av varandra. Det är ju ofta så att man trivs och 

kan samarbeta när man är tvungen att sätta sig ner och lyssna på varandra. Det går ju inte 

att förenkla detta heller- sen så är det ju inte så obehagligt.  

 

Christer: Vi startade här med att ta emot våldsutsatta kvinnor och sen när vi skulle göra nå-

got för männen, tog jag över det uppdraget. Först fick jag inte vara i de här lokalerna, vi 

skulle knappt få visa oss här. Men så efter ett tag skulle vi få pröva om vi skulle kunna ta emot 

misshandlade kvinnor. Vi prövade och efter ett tag så blev det så att den som hade tid tog 

emot kvinnorna som kom oavsett om vi var man eller kvinna.  Men sen en dag splittrades allt 

upp och kvinnorna drog ner till en egen avdelning nere på stan där bara kvinnor arbetar. Jag 

försöker bli kallad till dom här utredningarna och träffa männen, för att kunna ställa andra 

typer av frågor… de rekommenderar säkert männen att söka upp Manfred, men om de gör det 

är en annan sak. Ja, vad ska jag säga det har jag önskat hela tiden men det har aldrig gått att 

få till.   

   

Anders: Det ideala vore att det fanns ett fristående kriscentrum för män, ett för kvinnor, ett 

för barn, autonoma enheter, där det finns förutsättningar men där man också medvetet jobbar 

ihop, vi försöker jobba så i samarbete... 

 

De nyare verksamheterna hade redan från start ett uttalat samarbete med andra verksamheter 

som arbetar med problemet mäns våld mot kvinnor. 
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Lasse: Ja vi jobbar här tillsammans, väldigt nära polisen, kontinuerligt samarbete med kvin-

nojouren, med psykiatrin och skolan faktiskt. Vi har en samverkansgrupp och framför allt så 

har vi, ja vi får mer och mer rutiner, ett direkt samarbete på golvet.  

 

Johan: Vi ett samarbete med rätt så många och vi har tagit över vissa frivårdsinsatser vid 

några tillfällen. Vi har ett samarbete med hela socialtjänsten och samarbetar även över stads-

delsgränserna med Järva familjefridsprojekt. Det är ju viktigt att vi får tag på de män som 

utövar detta våld. 

 

Ali, Huseyin och Leif: Vi samarbetar med kvinnojouren, familjecentralen, olika föreningar 

och vi ska även starta ett samarbete med sfi och skolan där vi ska ut och informera. Det är 

viktigt att synas så att det inte blir så farligt att söka upp oss för dessa män.  

 

Sarah: När det gäller pappaverksamheten så har vi samarbete med frivården, polisen i Söder-

törn, socialjouren i Södertörn, landstinget i form av vårdcentralen. Sen finns det ju även i 

Botkyrka en samverkans grupp som arbetar mot mäns våld mot kvinnor där finns ju övriga 

aktörer brottsofferjouren, kvinnojouren, åklagarämbetet. Sen så åker jag ju runt till alla soci-

alkontor i kommunen och informerar dem om våran verksamhet.  

 

Analys  

I relationen med andra organisationer och myndigheter finns det bara fördelar med ett bra 

samarbete enligt alla intervjupersoner. När de inte samarbetade över gränserna mellan myn-

digheter och organisationer kom det endast män som hade sökt sig till verksamheten frivilligt 

utan påtryckning eller motiverande samtal. En verksamhet framhöll Lund, Skaraborg och 

Norrköping som föregångare till det ideala samarbetet som även de önskar skulle finns i deras 

kommun.  

 

Mina informanter förespråkar alla ett samarbete med både socialtjänsten, polisen, sjukvården 

och kvinnojourer. Detta bland annat för att få tag på de män som utsätter kvinnor för våld så 

att de kan erbjuda behandling för att ändra deras våldsbeteenden. Ju fler våldsamma män som 

får hjälp att ändra sitt beteende ju färre kvinnor och barn blir utsatta våld. Samtidigt visar 

forskningen att om mannen inte får konsekvenser av sitt våldsbeteende kommer han inte att 

sluta använda våld. För att minska våldet måste dessa verksamheter få kännedom om männen. 



 43

I många familjer där våld förekommer finns det barn. Om dessa barn blir utsatta för våld eller 

exponerade för våldet deras pappa utsätter deras mamma för kan det få förödande konsekven-

ser för barnen nu och som vuxna. Enligt Smith Stover (2005, s 449-450) utvecklar många av 

dessa barn en personlighetsstörning samt att de oftare hamnar i våldssituationer själva som 

vuxna oavsett kön. Detta gör att samarbete mellan olika organisationer och myndigheter är 

viktigt, något som även Mears (2003) påtalar. I en studie skriver hon om hur viktigt samarbete 

är för att ingripa i våldsspiralen och få ett slut på våldet (a.a. s 144). Eftersom de egna föräld-

rarna ofta är förebilder för hur barnen kommer att bli som vuxna. 

 

5.6 Säkerhet 
De verksamheter som har ett större samarbete med andra organisationer, har även ett större 

säkerhetstänkande som ligger till grund för verksamheten. Manscentrum i Haninge har ett gott 

samarbete med kvinnojouren i Haninge. De sitter bland annat i styrelsen för deras verksamhet, 

vilket informanten tycker är unikt och det hörs att han är stolt över deras samarbete. Även om 

de inte har ett uttalat säkerhetstänkande har de stor nytta av samarbetet. På min undran över 

hur samverkan fungerar och går till svarar de olika verksamheterna oftast att samarbetet ligger 

till grund för säkerheten för kvinnorna och barnen i våldsutsatta familjer. Dessutom litar inte 

våldsutsatta kvinnor på besöksförbud, eftersom de ständigt överträds av männen samtidigt 

som polisen inte arbetar tillräckligt effektivt för att få slut på dessa överträdelser (Brå-rapport 

2003:2, s 6). När kvinnan får beslut om besöksförbud kan det invagga henne i en falsk trygg-

het.  

 

Lasse: Vi jobbar aldrig med männen utan att samtidigt ha en kontakt med kvinnan, det är vad 

man kallar partnerkontakt.  Det är en viktig central bit att vi jobbar med mannen, men vi har 

barnen och kvinnan som de egentliga klienterna och det är därför vi jobbar med männen. 

 

Sarah: När det inkommer anmälningar om oro för barn och man märker att det finns våld, då 

blir vi inkopplade, då erbjuds den här verksamheten till pappan. Man jobbar med hela famil-

jen när man sätter barnet i centrum, papporna får stöd här, mammorna på kvinnorådgivning-

en och barnen får stöd genom barnverksamheten. 

 

Johan: Det är ju oftast så att det är kvinnan som söker hit och vi får söka upp och höra av oss 

till mannen. Men det är inte alldeles självklart att vi gör det, det kan ju vara väldigt blåögt 
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och naivt att bara gå hem och ringa på och ställa till världens oreda. Det måste vara en nog-

grann prövning med skydd, säkerhet och långsiktiga tankar om kvinnan och barnens bästa 

innan vi går dit och ringer på…   

 

Sarah: Våran partnerkontakt är viktig för vi har ett starkt säkerhetstänkande. Mamman får 

hjälp med att göra en säkerhetsplanering och en riskbedömning, vi utbyter säkerhetsrelaterad 

information mellan oss. 

 

 Lasse: Det är viktigt att hela tiden ha med sig en kontinuerlig riskbedömning, att ha instru-

ment för detta, att kunna bedöma hur pass återfallsbenägna de här männen är. Att bygga upp 

en apparat för att vidarebefordra den informationen till kvinnan för att understödja hennes 

säkerhetsplanering. 

 

De verksamheter som bedriver uppsökande verksamhet och samverkar med polisen. Kan bi-

dra med information till mannen om han är kvar i hemmet och undrar vart familjen har tagit 

vägen. Om de uppsöker honom i häktet kan han även få information om att han kan få hjälp 

för att bli av med sitt våldsamma beteende. Häktet kan även det bli en start för den våldsam-

me mannen att få motivation till förändring. 

 

Johan: De männen vi söker upp kan vi bjuda på dels att han får information om sakens till-

stånd; han är ju oftast ovetande, han vet inte var barnen och kvinnan tagit vägen. Då kan han 

få ren och skär information samt ett bemötande  och naturligtvis försöker vi motivera honom 

till fortsatta samtal om förändring. 

  

Christer: Jag får ju aldrig reda på vilka det är som sitter häktade, så jag kan ju inte få tag på 

dom, hit kommer de bara frivilligt. Vi har ju ett samarbete med polisen, med de törs ju inte 

göra något, de hänvisar till sekretess. Men jag vet att i andra kommuner får de denna infor-

mation … Hit söker sig bara svenska och finska män, det har aldrig kommit hit några andra 

invandrare...  

 

Johan: Framför allt tycker jag det är bra att möta männen på häktet, där de faktiskt blir upp-

märksammade när de mår som sämst. Inte nog med att de har ånger och ångest för vad dom 

har gjort dom, har en trist omgivning också, och då kan vi ju nå en del män och motivera dem 

till fortsatta samtal. 
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Analys 
Fyra av informanterna säger att de arbetar med männen för att säkra vardagen för de våldsut-

satta kvinnorna och barnen. De anser att det är otroligt viktigt att ha en partnerkontakt, både 

direkt med kvinnan och med andra organisationer som arbetar med kvinnan och barnen likaså 

att de hela tiden har med en säkerhetsplanering och riskbedömning så att kvinnorna är skyd-

dade. Detta borde vara mer betydande för de organisationer som arbetar med den våldsutsatta 

kvinnan och barnen eftersom även de hela tiden måste tänka på att kvinnan ska vara säker. Då 

skulle kvinnan och barnen kunna röra sig mer utanför det skyddande boendet, vilket underlät-

tar mycket, exempelvis skulle barnen kunna gå i skolan och dagis om de visste var mannen 

befann sig och de hade informanter som lämnade information om de ansåg mannen vara en 

säkerhetsrisk för tillfället.  

 

När männen sitter i häktet har någon anmält mannen för hans våld, troligtvis hans partner eller 

före detta. I detta skede är det kvinnan som har makt över mannen. Han sitter inlåst med skam 

och ångest och har ingen kontakt med omvärlden. Hydén (1995) beskriver kvinnomisshandel 

som en social process, där förloppet går från en förhistoria till själva våldsakten och efter det-

ta ett efterspel. I de två första faserna har den våldsutövande mannen makten men i den sista 

fasen, efterspelet har makten flyttats till kvinnan. När mannen sitter häktad är det definitivt 

kvinnan som har makten.  

 

6. Diskuterande sammanfattning  
Syftet med min uppsats var att undersöka var män med våldsproblem kunde få hjälp i Stock-

holms län, samt hur de förklarar problemet mäns våld i nära relationer. För att göra denna 

undersökning ställde jag sex forskningsfrågor. På min första fråga, var våldsamma män kunde 

få hjälp fanns det endast nio olika verksamheter i Stockholms län som bedriver någon form av 

hjälp och stöd för män med en våldsproblematik. De flesta av dessa verksamheter vågade inte 

gå ut med information för att de var rädda att inte kunna ta emot alla män som har behov av 

hjälp. Trots att Nationella Rådet för Kvinnofrid efterlyser fler insatser för våldsamma män har 

tillväxten på dessa verksamheter inte ökat markant. Tre verksamheter har tillkommit under de 

senaste två åren sedan länsstyrelsens kartläggning 2004 och Stockholms län är stort. 

 

Resultaten visar också att mina informanter använder sig av ett eklektiskt synsätt när det gäll-

er våldsutövande män, både strukturella, individuella och relationella perspektiv plus ett antal 
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betingelser för att analysera och behandla dessa män. Alla fastslår att för att förstå mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer behövs flera teorier och perspektiv. Där är de överens med både 

Isdal (2001) och Hydèn (1999). De anser samtidigt att det inte går att begränsa synen på vål-

dets orsaker och bekämpande till en teori eller ett synsätt. Detta påpekade mina informanter 

ett flertal gånger under intervjuerna. Fler än en orsak eller faktor måste till för att våld ska 

uppstå i nära relationer. Deras synsätt på problemet våld i nära relationer är därför mer sam-

mansatt än Lundgrens m.fl (2001) synsätt, där det endast är en teori som behövs för att förstå 

och angripa problemet, nämligen den strukturella teorin. Det strukturella perspektivet har ing-

en helhetssyn på hur det sociala arbetet med problemet mäns våld mot kvinnor ska utvecklas 

och bli bättre, utan ser alla män som potentiella våldsverkare, vilket även gör att männen ex-

kluderas från att arbeta med detta problem, detta perspektiv omöjliggör ett samarbete mellan 

organisationer och myndigheter som behövs för att få ett helhetsperspektiv på problemet mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer för att på sikt minska detta våld. 

  

Även i behandlingen arbetar de med olika teorier för att få männen att förstå att våldet är de-

ras ansvar och att det går att ändra beteendet. Alla informanter är helt ense när det gäller an-

svaret. Oavsett orsaken till att dessa män använder våld, är det de ensamma som bär hela an-

svaret och skulden för att våldet förekommit. Det finns inga ursäkter till att använda våld.  

 

Eftersom alla informanter, ett flertal experter samt en stor del av forskningen visar att våld i 

hemmet är en av de största faktorerna till att använda våld i vuxen ålder, och därför gäller det 

att verkligen att få stopp på denna våldsspiral som ärvs från generation till generation, sätta in 

en massiv satsning på dessa män, få in dem i behandling samt ändra beteende för att inte nästa 

generation ska få uppleva lika mycket våld och utsätta lika många kvinnor och barn för detta 

lidande. Det måste även bli tryggare för kvinnor att anmäla misshandel i hemmet, att de vet 

att de vid anmälan kommer att få hjälp och bli omhändertagna samt att mannen kommer att få 

konsekvenser för sitt våldsbeteende. I USA arresteras fler och fler kvinnor för misshandel 

enligt Miller (2001) trots att de endas försvarat sig själva. Poliserna väljer att tro på männen. 

Detta kan göra att anmälningarna om våld i nära relationer från kvinnor minskar, vilket enligt 

mina informanter vore förödande. Om våldet inte får några konsekvenser kommer mannen 

inte att söka hjälp för att förändra sitt våldsamma beteende och våldet fortsätter till nästa ge-

neration.   
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Ett problem med de verksamheter som finns i länet är att de inte har någon form av behand-

ling för våldsamma män med missbruksproblem, eftersom användandet av droger och alkohol 

även är ett sätt att bemästra känslor av vanmakt och maktlöshet precis som våld. De faktorer 

som leder till drogmissbruk hos män är även de faktorer som leder till våldsproblem. Som det 

ser ut i dag förutsätts att männen ska gå i en behandling i taget och lösa ett problem i taget. 

Detta kan vara svårt för många män med dessa problem eftersom det ena leder till det andra. 

Många män som misshandlar sin partner gör det när de är berusade. Men många män dricker 

alkohol också för att de skäms för att de misshandlar sin partner, vilket betyder att problemen 

är sammankopplade. Detta vore även något för missbruksvården att tänka på, då många av 

deras klienter är män som använder våld mot kvinnor i nära relationer. Om detta stämmer 

skulle endast en liten del av våldsamma män i Stockholms län vara aktuella för att få behand-

ling och hjälp för sitt våldsbeteende Detta skulle samtidigt betyda att endast en liten del av de 

utsatta kvinnorna och barnen skulle kunna vara trygga i framtiden.  

  

Både av informanterna och av forskningen framkommer det att dessa män lider av en dålig 

verbal förmåga, rädsla, svartsjuka, dålig självkänsla och har ett beroende av kvinnan. På det 

sättet informanterna beskriver problemen ger det mig tanken att män helt enkelt slår för att de 

inte har tillgång till ord och känslor.    

 

De verksamheter som arbetar renodlat med våldsproblematik hos män i nära relationer har ett 

säkerhetstänkande hela tiden i sitt arbete med dessa våldsamma män. Det tycks vara det nya 

sättet att arbeta och att verksamheterna tillkommit för att göra situationen säkrare för kvinnan 

och barnen. Jag tror även att detta sätt att arbeta på, att ha de utsatta kvinnorna och barnen 

som de egentliga klienterna har gjort det lättare för dem att få verksamheten finansierad. Vil-

ket även kan göra att de kommer att få ekonomiska möjligheter att göra verksamheterna per-

manenta i framtiden. 

 

Den viktigaste slutsatsen är att mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett komplext problem. 

Det är ett samhälleligt problem samtidigt som det är ett individuellt- och ett relationsproblem. 

För att kunna arbeta effektivt med detta problem krävs samarbete från olika myndigheter, 

organisationer och ideella föreningar. Då kan vi ge kvinnor hjälp, få män att sluta slå och ska-

pa bättre uppväxtvillkor för barn i dessa familjer. Att inkludera männen i detta arbete mot 

våld ser jag som den enda möjligheten för att få ett samhälle fritt från våld. De slutsatser jag 

drar borde vara att de organisationer som arbetar med den våldsutsatta kvinnan borde var mer 
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och inte mindre intresserade av samarbete med de verksamheter som arbetar med männen, 

framför allt för att det ska bli mer säkert för kvinnan och barnen. Speciellt när man läser vilka 

konsekvenser våldet får för barn bland annat enligt Metell (2002). Våldet begränsas inte heller 

till att endast pågå i äktenskapet utan fortsätter långt efter en separation, vilket betyder att 

kvinnorna och barnen kan behöva tänka i säkerhetstermer många år framöver, detta sam-

stämmer väl med Eliassons (2002) tankar om att om vi hjälper våldsamma män att ändra bete-

ende hjälper vi även kvinnorna och barnen. 

     

6.1 Förslag på framtida forskning 

Utifrån min uppsats skulle det vara intressant att följa upp om män som genomgått en behand-

ling för att ändra sitt våldsamma beteende och sluta använda våld i nära relationer praktiskt 

lyckats. Exempelvis följa upp och utvärdera den första gruppen av män som deltog i pappa-

verksamheten i Botkyrka för att se om de hade ändrat beteende och om barnen i deras familjer 

fått det bättre sedan deras pappa genomgått kursen, om de måste fortsätta gömma sig för ho-

nom eller om de kan ha ett tillfredsställande umgänge.    
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Bilaga 
 
 

 
Frågeguide 

 
Om verksamheten 

• Drivs denna verksamhet som ett projekt eller är den fast?  

• Hur finansieras verksamheten? 

• Har ni något samarbete med andra myndigheter och organisationer? 

• Vilken speciell kunskap behövs för att arbeta med dessa män? 

• Anser du att både män och kvinnor kan arbeta med denna problematik och möta dessa 

män? 

• Hur bedriver ni behandling? Grupp eller enskild? 

• Utgår ni från någon speciell teori i arbetet med dessa män? 

 

 

Om de våldsamma männen 

• Hur hittar de er/kan de söka sig hit själva? 

• Vem är det som söker sig hit? 

• Finns det män ni inte tar emot? 

• Finns det något som utmärker dessa män som använder våld i nära relationer? 

• Kan du beskriva en typisk man som använder våld i nära relationer? 

• Kan du beskriva den typiske mannen som går att hjälpa, alternativt inte hjälpa komma 

ifrån sitt våldsamma beteende? 

• Hur ser du på dessa män som fäder?  

 

 

Om våldet män utsätter kvinnor för i nära relationer 

• Vad tror du är orsakerna till att män använder våld i nära relationer? 

• Tror du att detta våld går att förebygga? 

• Vad anser du skulle behövas för att minska våldet män utsätter kvinnor för i nära 

relationer? 
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