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Abstract 
 
The purpose of this study has been to increase the awareness of what significance models of 

explanation have for intervention programmes, aimed at perpetrators of intimate partner violence, 

within the Swedish social services. The study is not gender neutral, it centres on male batterers in 

heterosexual relationships. The study is based on qualitative interviews with five people working 

within the topical field. I analyzed their statements using an ecological model of understanding 

violence. The main finding was that the people I interviewed had a multiple understanding when it 

came to comprehending the violence, but that when it came down to the actual intervention they 

targeted mainly on elements in the individual spectra, such as feelings of frustration. To some extent 

they also focused on structural elements, such as gender roles. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Hur man i Sverige har sett på mäns våld mot kvinnor har varierat något genom tiderna, dock är det 
först på senare tid som synen och lagstiftningen skärpts ordentligt (Leander, 2007). Maria Wendt 
Höjers avhandling Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin (2002) rör den 
svenska politiska diskursen kring mäns våld mot kvinnor mellan 1930-talet fram till 1990-talet. Hon 
kommer fram till att man mellan 1930-talet och 1960-talet såg lättare våld mellan makar som något 
naturligt i ett äktenskap samtidigt som att man såg grövre våld som något orsakat av alkoholism eller 
en avvikande psykisk abnormalitet. Under 1970- och 1980-talets början hade de individorienterade 
förklaringarna en dominerande ställning. Det talades mycket om sociala omständigheter och 
psykologiska omständigheter där även den våldsutsatta ofta ansågs ha någon slags psykisk defekt. 
Först under 90-talet började man på allvar tala om mäns våld mot kvinnor ur ett könsmaktsperspektiv 
samt som ett jämställdhetsproblem, enligt Wendt Höjer (a.a.). År 1993 antog till exempel FN:s 
generalförsamling Declaration on the Elimination of Violence against Women (United Nations, 1994). 
Våldet, enades man om, är en konsekvens av ett ojämlikt maktförhållande mellan män och kvinnor 
(SOU 2004:121). Svenska myndigheter är inne på ett liknande spår. Statens folkhälsoinstitut (2005, 
s.12) kallar till exempel mäns våld mot kvinnor för ett ”uttryck för strukturellt kvinnoförtryck och 
bristande jämställdhet” samt menar att fenomenet är ett stort folkhälsoproblem. Även den nuvarande 
regeringen (Regeringens skrivelse 2007) ger uttryck för uppfattningen att bristande jämlikhet i 
samhället är en av orsakerna bakom våldet. Det är därför lätt att tro att alla idag ställer sig bakom en 
förklaringsmodell som pekar ut en könsmaktsordning som den bakomliggande faktorn bakom mäns 
våld mot kvinnor. Faktum är emellertid att det inte råder någon riktig konsensus om vad som är 
orsaken bakom mäns våld mot kvinnor, utan flera olika perspektiv existerar – såväl i forskningen som 
bland gemene man. 

1.2 Problemformulering och relevans för socialt arbete 
 

I Socialtjänstlagen, SFS 2001:453, finns det sedan år 2005 en paragraf i kapitel 5 som berör brottsoffer 
som särskilt riktar sig till våldsutsatta kvinnor i nära relationer; § 11. Enligt bestämmelsen ”skall 
socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp 
av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation”. På senare tid har man 
från politiskt håll även börjat diskutera hur man ska handskas med de som utövar våldet (se 
exempelvis Regeringens skrivelse 2007) Länsstyrelsen i Stockholms län (2010) har även fastslagit att 
socialtjänsten bör ha en helhetssyn när det gäller att motverka mäns våld mot kvinnor och därmed 
även erbjuda våldsutövande män ett behandlingsalternativ, såväl som stöd till de drabbade.  
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Maria Scheffer Lindgren menar i sin avhandling Från himlen rakt ner i helvetet (2009) att 
förklaringsmodeller och metoder hänger ihop. Vilka föreställningar har då de inom socialtjänsten som 
arbetar med behandling för dessa män kring våldet och dess orsaksförklaring? Återspeglas de olika 
perspektiven som finns i forskningen och vilken betydelse har de då för det praktiska arbetet? Frågan 
väcktes för mig personligen under min praktiktid på en familjebehandlande verksamhet, då jag under 
en kort tid satt med i en arbetsgrupp vars syfte var att implementera en metod som riktar sig till just 
män som utövar våld i nära relationer.  En deltagare i arbetsgruppen tog nämligen upp att han hade 
vissa svårigheter att ta sig till metoden då den grundade sig på en individualpsykologisk förståelseram 
medan han själv sedan tidigare hade en könsmaktsförståelse kring våldets mekanismer.  

 

Sammanfattningsvis så vill jag i min uppsats belysa vilken innebörd föreställningar om våldets orsaker 
hos behandlarna har för det sociala arbetet med dessa män. Är någon av uppfattningen att våldet har 
strukturella orsaker kan det vara att den har en viss syn på behandling, och detsamma gäller om någon 
anser att uppkomsten av våldet snarare beror på orsaker som finns hos individen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för vilken betydelse förklaringsmodeller, vars syfte 
är att förklara mäns våld i nära (heterosexuella) relationer, har för socialtjänstens behandlingsarbete 
med män som utövar våld i nära relationer. 

 
• Hur beskriver och definierar behandlarna orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 
• Vad innebär behandlarnas förståelse av förklaringsmodeller för behandlingsarbetet? 
• Hur beskrivs socialtjänstens behandlingsarbete avseende förklaringsmodeller? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 

Våld i nära relationer  

Begreppet ”våld” som det används här åsyftar inte bara fysiskt våld utan även, psykiskt sådant, samt 
sexuella övergrepp, ekonomisk kontroll samt hot om våld. Denna definition hämtar jag ifrån SOU 
2006:65. Vad som definieras som ”våld i nära relationer” hämtar jag ifrån Brottförebyggande Rådets 
rapport (Rying, 2007) där begreppet används i de fall där gärningsmannen vid brottstillfället är make, 
sambo, fästman eller pojkvän med brottsoffret, eller då han tidigare varit det. Jag använder mig vidare 
av begreppet ”män som utövar våld i nära relationer” vilket jag alternerar med ”män som utövar våld”, 
”våldsutövande män” samt ”mäns våld mot kvinnor”. I samtliga fall syftar jag alltså på våld som 
utövas i nära relationer. Jag använder mig inte av begreppet kvinnomisshandel då jag tycker att 
begreppet osynliggör att våld även sker i andra relationer än heterosexuella relationer, samt att även 
män utsätts för våld i nära relationer. Jag vänder mig även bort ifrån begreppen ”relationsvåld” och 
”familjevåld” då jag anser att det inte tydliggör vem som är ansvarig för våldet.  
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1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen är avgränsad till att handla om mäns våld mot kvinnor i heterosexuella förhållanden. 
Forskning har även traditionellt uppehållit sig vid denna avgränsning, även om intresset för forskning 
om våld i samkönade relationer tycks ökat något idag. Vidare har jag valt att inte inkludera den 
medicinska/biologiska förklaringsmodellen för att jag inte påträffat den i litteraturen jag tagit del av 
samt då den bedöms ligga utanför uppsatsens syfte. Jag har inte heller några anspråk på att i detalj 
beskriva verksamheterna som mina intervjupersoner arbetar på, utan endast redogöra för de drag som 
intervjupersonerna ger uttryck för. Detta på grund av brist på tid och utrymme samt av etiska skäl. 
Poängteras bör även att uppsatsen handlar om just våld i nära relationer, inte våld och aggressivitet i 
allmänhet. 

 

Uppsatsen är även avgränsad till att handla om behandlingar inom socialtjänstens regi då resultatet 
skulle bli någorlunda jämförbart och mest relevant för socialt arbete inom socialtjänsten. Detta betyder 
att behandlingar som sker inom psykiatrin och de som sker inom kriminalvården bortses ifrån. 
Undersökningen skedde endast på enheter inom Stockholmsområdet på grund av uppsatsens mindre 
omfattning. 

 

I avsnittet om kunskapsområdet avgränsar jag mig till att behandla litteratur om förklaringsmodeller 
samt om behandlingsprograms/metoders teoretiska utgångspunkter. Jag gör med andra ord ingen 
djupdykning i hur behandlingsmetoderna fungerar eller är uppbyggda. Denna avgränsning anser jag är 
nödvändig med tanke på min uppsats begränsningar.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen har inletts med en problemformulering samt en beskrivning av uppsatsens relevans för 
socialt arbete. Därefter presenteras syftet med uppsatsen samt de frågeställningar som undersökningen 
ämnar besvara. Under detta avsnitt finns det även ett avsnitt om begreppsdefinitioner och 
avgränsningar.  

Det andra avsnittet handlar om det kunskapsområde som uppsatsämnet berör, vilket är 
förklaringsmodeller som förklarar mäns våld mot kvinnor samt förklaringsmodeller i relation till 
behandling. 

Det tredje avsnittet presenterar det teoretiska perspektiv som denna uppsats bygger på; den ekologiska 
modellen för våld mot kvinnor. 

Det fjärde avsnittet behandlar uppsatsens vetenskapliga metod, där metodval, urval och 
databearbetning redogörs för. 

Det femte avsnittet presenterar uppsatsens resultat. 
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Det sjätte avsnittet består av en analys och diskussion av resultatet. 

Slutligen i det sjunde avsnittet finner man en avslutande diskussion om resultatet, metoden och 
teorivalet. Under samma avsnitt finner man även förslag på vidare studier. 
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2. Kunskapsområdet  
 

2.1 Kapitlets disposition  
 
Kapitlet är indelat i två huvudsakliga avsnitt: ”Våld i nära relationer - olika förklaringsmodeller” och 
”Teoretiska perspektiv i en behandlingskontext”. Utöver dessa finns även en beskrivning för 
sökprocessen som lett fram detta kapitel, en redogörelse för omfattningen av mäns våld mot kvinnor i 
Sverige samt en kort presentation av de insatser som socialtjänsten erbjuder i Stockholms län. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning. 

2.2 Sökprocess 
 
Jag har sökt forskning i databaserna Libris, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences 
(ProQuest) och ProQuest – Social Sciences Subject Area samt i Ebsco Multible Database search. Jag 
har utöver det även sökt efter avhandlingar och c-uppsatser i DIVA (Digitala Vetenskapliga arkivet) 
och gjort mer allmänna sökningar i sökmotorerna Google och Google Scholar.  Jag har även letat 
information på regeringens, Folkhälsoinstitutet och på Socialstyrelsens hemsidor. Sökorden jag har 
använt mig av i olika kombinationer har varit; Våldsutövande män, män som utövar våld, Våld, kris, 
stöd, män, kvinnofrid, män som utövar våld, socialtjänst, kvinnomisshandel, partnervåld, motivation, 
domestic abuse, domestic violence, social work, batterer, treatment samt treatment* AND batterer* 
AND theory* 
  
Jag har även funnit en hel del material genom att studera Maria Scheffer Lindgrens (2009) referenser, 
varifrån jag utifrån dessa har gjort ytterligare kedjesökningar. Scheffer Lindgrens avhandlings hittade 
jag genom en sökning i DIVA. Många av avhandlingarna jag har funnit refererar även till de rapporter 
jag använder mig av, däribland främst Slag i luften (2004:121) och Slagen dam (Lundgren, E et al. 
2001). De artiklar jag använder mig av har samtliga blivit peer-reviewed (kollegialt granskade). 

 

2.3 Omfattningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer  
 
Omfattningen av mäns våld mot kvinnor är svår att fastställa, då studier som berör ämnet kommer till 
olika slutsatser. Vilka slutsatser man kommer fram till beror bland annat på vilka frågor man väljer att 
ställa samt hur man definierar våld, enligt Klara Hradilova Selin (2009). Enligt en rapport från det 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes det år 2009 16 730 fall av misshandel av kvinnor inomhus 
av gärningsmän som var bekanta med offret (Lundgren, M. et al. 2010). Det framgår inte huruvida 
denna gärningsman är man eller inte, men jag drar slutsatsen att majoriteten är det. Antalet 
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anmälningar har ökat med cirka 30 procent mellan åren 2000 och 2009 (a.a.) Denna stora ökning tror 
dock inte författarna till rapporten beror på en upptrappning av våldet mot kvinnor, utan på att 
anmälningsbenägenheten har ökat, på grund av en lägre tolerans för acceptansen för våld mot kvinnor 
(a.a.). Mörkertalet uppskattas emellertid vara stort, enligt bland annat Hradilova Selin (2009) 

 

I utredningen Slagen dam (Lundgren et al. 2001) framgick det efter en enkätundersökning att 46 
procent av alla kvinnor efter sin 15-årsdag utsatts för någon typ av våldsincident och var fjärde kvinna 
som brutit upp från en relation med en man uppgav sig ha blivit utsatt för fysiskt våld av den före detta 
partnern. Enligt Brå:s Nationella trygghetsundersökning (NTU) har dock endast cirka en procent av 
alla kvinnor blivit utsatt för relationsvåld under det senaste kalenderåret (undersökningen baseras på år 
2006, 2007 och 2008). Denna statistik går med andra ord inte ihop med Slagen dams statistik, vilket 
bland annat beror just på att våldsdefinitionen är mycket snävare (Hradilova Selin 2009).  

 

Studier visar att även kvinnor utövar våld mot män, enligt Hradilova Selin. En femtedel av de som 
utsatts för relationsvåld är, enligt NTU-undersökningen, män (a.a.). Det finns dock skillnader vad 
gäller hur våldet ser ut. “Det våld som riktas mot kvinnor är oftare upprepat, tenderar dessutom att 
vara grövre och resulterar i fler negativa konsekvenser för den som drabbas.” (a.a. s. 6). Författaren 
drar därför slutsatsen att just mäns våld mot kvinnor fortsätter att förtjäna att uppmärksammas som ett 
fenomen (a.a.). 

2.4 Socialtjänstens arbete med män som utövar våld i nära 
relationer 
 
Länsstyrelsen i Stockholm sammanställde år 2010 en rapport (Edlund, K. 2010) om de insatser som 
länets kommuner har att erbjuda män som brukat våld i nära relationer. De kom fram till att de insatser 
som erbjuds inte räcker för att möta behovet. Nio kommuner och stadsdelar erbjuder egna insatser, 
ytterligare 15 har någon slags koppling till en verksamhet som kan erbjuda en insats. Detta kan vara att 
de bidragit till att starta upp ett samarbete mellan kommuner/stadsdelar eller att de bidrar ekonomiskt 
till en annan verksamhet. De behandlingsmetoder som används är Alternativ Til Vold (ATV) och 
Caring Dads. Bägge metoderna är evidensbaserade, dock inte i en svensk kontext (a.a.).  

 

Utöver behandlingsmetoderna ATV och Caring Dads erbjuder vissa kommuner/stadsdelar även andra 
insatser i egen regi. Den, enligt Länsstyrelsen i Stockholm, vanligaste insatsen kallas för Vaska-
modellen(a.a.). Vaska står för Våld, ansvar, sammanhang, konsekvens och alternativ och är en 
kognitiv metod som går ut på att man tillsammans med mannen skapar en gemensam referensram som 
man sedan utgår ifrån under samtalen med mannen (Edlund, H. 2010) Vaska-modellen bygger på 
ATV (Edlund, K. 2010).  

 

Det är ofta familjebehandlare som utför behandling som riktar sig till män som utövar våld i nära 
relationer. Socialtjänstens traditionella familjebehandling vilar på ett systemteoretiskt synsätt som 
bygger på tanken att delar av ett fenomen ska ses ur ett helhetsperspektiv (a.a.). Vid problem så beror 
det på en obalans i systemet. När våld finns i en relation så skapas det dock ett eget system inom 
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systemet, där en maktobalans råder mellan våldsutövaren och den våldsutsatta. Risken är att den som 
blivit utsatt för våldet kan komma att få ta ansvar för delar av våldet om inte detta blir 
uppmärksammat av den som är ansvarig för behandlingen, enligt Katarina Edlund (2010). 

 

2.5 Våld i nära relationer – olika förklaringsmodeller  

 

2.5.1 Inledning  

 
Forskning om mäns våld mot kvinnor är tydligt styrd av det teoretiska perspektiv som det utgås ifrån, 
vilket självfallet påverkar forskningsresultatet. Följande tabell illustrerar uppdelningen:   

 
Fig. 1. Förklaringsmodeller 
 
Individualpsykologiskt 
perspektiv 

Socialpsykologiskt perspektiv Strukturellt perspektiv 

Individen Socialt samspel, relationer Strukturer i samhället, t.ex. 
könsmaktsordning 

 
 
Forskning med ett individualpsykologiskt perspektiv koncentrerar sig således på individen, forskning 
med ett socialpsykologiskt perspektiv på det sociala samspelet och relationen, och forskare med ett 
sociologiskt och strukturellt perspektiv tenderar att uppehålla sig vid strukturella mönster i samhället 
och dess konsekvenser. För att redogöra för forskningsområdet så kommer jag därför först att 
presentera de nyss nämnda perspektiven. I teoriavsnittet kommer jag även att presentera ett fjärde 
perspektiv som kallas för den ekologiska modellen, vilket är en modell som innefattar alla de tidigare 
nämnda perspektiven.  

2.5.2 Det individualpsykologiska och det socialpsykologiska perspektivet 

 

När det gäller forskning om mäns våld mot kvinnor så var individualpsykologer och psykiatriker först 
på området. Fokuset låg under lång tid på offret - den misshandlade kvinnan. Den allra första 
avhandlingen som skrevs i Sverige om kvinnomisshandel hade även detta som utgångspunkt. 
Avhandlingen byggde på psykiatrikern Gayfords typologisering av kvinnor som misshandlats 
(refererad i Hydén 1995). Dessa var: den inadekvata kvinnan - som upprepar sina svåra 
barndomsförhållanden genom sitt äktenskap, den provokativa hustrun – som till exempel flirtar med 
andra och provocerar mannen samt den högkompetenta hustrun – som mannen känner sig underlägsen 
då hon är honom intellektuellt överlägsen. Kvinnans beteende och mannens våldsutövande sattes alltså 
i en orsakskorrelation. Hydén (1995) menar att dessa resonemang förvisso inte är så närvarande i det 
offentliga samtalet idag men att de ändå lever vidare då det är en djupt rotad föreställning i samhället.   

 

Det individualpsykologiska perspektivet fokuserar, så som namnet antyder, på individen, och där 
våldet förstås som något marginaliserat och de som utövar våld som avvikande från normen (Scheffer 
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Lindgren, 2009). Enligt vissa kritiker så genererar detta ett så kallat ”vi och de”-tänkande, där ”vi” 
tänker att det endast är ”de andra” som slår eller blir slagna (SOU 2004:121). I enlighet med 
perspektivet så fokuseras det främst på våldsutövarens och/eller offrets livshistoria, sociala 
omständigheter och alkoholvanor (Ekbrand, 2006 & Lundgren, 2004). Detta har väckt kritik ifrån 
feministiskt forskningshåll. ”Varför slår männen just sina fruar och inte sina chefer?”, är ett 
motargument som hävdats (se Yllö & Bograd, 1988). I utredningen Slagen dam - Mäns våld mot 
kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning kallas dessa bilder av förövare och brottsoffer 
för schabloner, då de inte kan finna något större stöd för dessa föreställningar (Lundgren et al. 2001). 
Eva Lundgren (2004) menar även att eftersom man i enlighet med perspektivet endast söker efter 
orsaker hos individen så behöver inte heller samhället reagera, utan problemet tillskrivs beröra endast 
den privata sfären. Idag talas det ofta om våldet som ett socialt arv (a.a.). Växer man som pojke upp 
med en far som utövar våld mot modern är slutsatsen att risken ökar för att pojken själv kommer att 
bruka våld som vuxen, samt tvärtom; växer en flicka upp med att hennes mor blir slagen ökar risken 
för att hon ska bli slagen när hon växer upp (a.a.). Perspektivet kopplar även samman dessa 
individualpsykologiska faktorer med en omgivande samhällig och social analys, men enligt Lundgren 
misslyckas perspektivets utövare med detta då det konkreta våldet inte kopplas samman med en 
svensk kulturell maktanalys. Denna typ av syn, att ett våldsamt beteende är något som nästa 
generation ärver, har fått ett stort genomgående genomslag i professionella såväl som folkliga 
sammanhang, menar Lundgren (genom Mellberg 2004 i Lundgren 2004). Detta är emellertid främst en 
förklaring som hävdas när det är ”svenskar” som brukar våld. Är det personer som har en utomsvensk 
anknytning tenderar en del att istället tala om ett kulturperspektiv (a.a.). Våldet finns i patriarkala 
familjer, som till skillnad från ”svenska” familjer inte är jämställda utifrån en slags svensk norm. Till 
skillnad från när våld finns i en svensk familj förstås våldet som något kulturellt betingat (se Lundgren 
2004). Detta perspektiv är tillsammans med socialt arv-perspektivet starkt inarbetade föreställningar, 
enligt Lundgren (a.a.). 

   

Det socialpsykologiska synsättet fokuserar istället på individens samverkan med dennes omgivning 
eller i familjerelationen, och det är även där man kan finna förklaringen till det våldsamma beteendet. 
Detta perspektiv kan man kalla för ett relationsperspektiv eller ett systemteoretiskt perspektiv, enligt 
Lundgren, som själv föredrar begreppet ”konfliktperspektiv” (a.a.). Lundgren har invändningar mot 
detta synsätt då hon tycker att det samhälliga könskulturella sammanhanget osynliggörs, då hon menar 
att man ser den som utövar våld och den som blir utsatt ses som jämbördiga parter i konflikten(a.a.).  

 

I och med att man ser våldet som en konsekvens av individuella orsaker och brister finns det en tro på 
att man kan bekämpa våldet med individuellt stöd och terapi (Wendt Höjer, 2002). Enligt sociologen 
Hans Ekbrand (2006) är det just i behandlingssammanhang som individualpsykologiska och 
socialpsykologiska resonemang är mest närvarande idag. I forskningssammanhang dominerar de andra 
perspektiven, enligt Ekbrand.  

 

2.5.3 Strukturellt perspektiv 

 
Det strukturella perspektivet kan man säga dominerar dagens forskning om mäns våld mot kvinnor, i 
alla fall i Sverige. Den feministiska kvinnorörelsen under 70- och 80-talet har en hel del att göra med 
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att perspektivet är så pass närvarande när man talar om mäns våld mot kvinnor. Kvinnorörelsen 
handlade till stor del om att man lyfte fram kvinnors livserfarenheter och satte dem i en politisk 
kontext (Mellberg, 2002). I samband med detta började erfarenheter av våld uppmärksammas som 
något som många kvinnor hade gemensamt. Våldet var inte ett personligt problem, menade man. 
Kvinnorörelsen i Sverige arbetade för att lagen om misshandel på enskild plats skulle ändras till att 
hamna under allmänt åtal, vilket den gjorde år 1982 (Hydén, 1995). Dessförinnan var den 
misshandlade tvungen att själv anmäla brottet, enligt Hyden. Detta menar Hydén stod för en stor 
attitydförändring. Nu var det inte längre upp till den enskilda kvinnan att avgöra om hon tycker att 
mannen ska straffas utan istället var det nu samhällets uppgift (a.a.) Kvinnorörelsen förändrade bilden 
av den misshandlade kvinnan och man började tala om ett offerperspektiv. På så sätt var det ingen 
tvekan om var någonstans skulden låg och man kunde diskutera frågan utifrån teman som under- och 
överordning och om våldet som ett medel för kontroll (a.a.) Enligt denna typ av feministisk förståelse 
var det inte konstigt att män slår kvinnor, utan det var snarare att förväntas, enligt Hydén. Mannen slår 
inte på grund av personliga brister eller att kvinnan provocerat honom Mannen som slår, menade man, 
slår för att han är man, och därmed innehar en överlägsen position (a.a.). Ett könsmaktsperspektiv 
börjar därmed användas när man ska förklara mäns våld mot kvinnor. 

 

Författarna till regeringsutredningen Slag i luften– en utredning om myndigheter, mansvåld och makt 
(2004) har ett uttalat könsmaktsteoretiskt perspektiv och menar att det betyder att de sätter våldet i 
relation till sociala och kulturella sammanhang. Våldet orsakas inte av ett individuellt och avvikande 
beteende utan mäns våld mot kvinnor är en konsekvens av könsmaktsordningen. Själva syftet med 
våldet är att återskapa denna maktordning. Våldet, beskrivs det som i Slag i luften, är närvarande i alla 
kvinnors liv. Är man inte direkt drabbad är man det indirekt, då istället rädslan för det manliga våldet 
gör sig gällande (SOU 2004:121). I forskning med ett könsmaktsteoretiskt perspektiv fokuserar man 
även på hur man på andra sätt än att bruka fysiskt våld kan kontrollera kvinnor. Alla medel tjänar dock 
samma syfte; att mannen ska ha makt och kontroll över kvinnan (Ekbrand 2006). 

 

Radikalfeminismen var först med att betrakta det som skedde i den privata sfären som något politiskt. 
Samhället, menar man, är uppbyggt på ett system – patriarkatet – som bygger på mäns överordnad och 
kvinnors underordnad. (Gemzöe 2003) Begreppet patriarkatet (som det åsyftas här) myntades av Kate 
Millett i Sexualpolitiken. Millett menade att patriarkatet är uppbyggt på både en ideologisk nivå samt 
en fysisk nivå, där kvinnor blir utsatta för våld och hot om våld. Detta system, menade Millett, drar 
alla män nytta av. Radikalfeminismen politiserade sexualiteten; man menade att patriarkatet 
kontrollerar kvinnors sexualitet och att det yttersta kontrollmedlet att hålla nere kvinnor med är bruket 
av våldtäkt. Millett menade vidare att det här systemet ter sig osynligt för oss då vi uppfattar det som 
naturligt i och med att systemet genomsyrar allt i samhället och vi därför är vana vid det (Millett 
refererad i Gemzöe 2003). Införandet av begreppet patriarkatet förändrade feminismen så till vida att 
maktutövning mellan kön nu ses som något politiskt (Gemzöe 2003). I dagens feminism använder man 
sig istället ofta av andra begrepp för att beskriva maktförhållanden mellan kön; genusordning och 
genussystem. Att välja att använda sig av ordet genus istället för kön handlar om att tydliggöra att vad 
som uppfattas som kön är något historiskt och socialt konstruerat, inte biologiskt betingat (a.a). 

Genussystem är vad Raewyn Connell (2009) kallar det genusmönster i samhället som alla, såväl 
individer som organisationer, måste förhålla sig till, även om vissa kan avvika ifrån mönstret.  
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Genus/kön är inte något beständigt utan skapas aktivt av oss, menar Connell. Skapandet av genus/kön 
är emellertid inte fritt, utan formas i en social struktur (a.a.). Genussystemet genomsyrar således hela 
vårt samhälle men är inte statisk och oföränderlig, menar Connell. Genussystemet är uppbyggt på ett 
dualistiskt tänkande där kvinnor och män ses som motsatspar. Alltså kan endast kvinnlighet respektive 
manlighet förstås i relation till varandra (Gemzöe, 2003). Dessa motsatser värderas dock inte lika. En 
traditionell kvinnlig egenskap så som känsla värderas som sämre än en traditionell manlig egenskap så 
som förnuft. Mannen är således normen som kvinnan måste förhålla sig till (a.a.).  

 

2.6 Teoretiska perspektiv i en behandlingskontext 
 

2.6.1 Inledning 

 
Den svenska forskningen om våld i nära relationer tycks främst utgå ifrån ett könsmaktsperspektiv och 
ser den individpsykologiska förklaringsmodellen som något som till stor del tillhör det förflutna. Den 
anglosaxiska forskningen jag funnit i artikelform om teoretiska utgångspunkter i behandling som riktar 
sig till män som utövar våld tycks göra det motsatta. Det feministiska perspektivet har fått dominera 
forskningen sedan 80-talet, vilket haft som konsekvens att andra perspektiv inte fått komma fram, 
menar kritiker. Under det här avsnittet redogör jag för hur diskussionerna i forskningen om behandling 
går. Hänsyn måste emellertid tas till att behandlingsprogrammen i de anglosaxiska länderna har 
existerat under en längre tid än vad de har gjort i Sverige och att behandlingarna som åsyftas inte ser 
likadana ut. Det kan därför inte göras några direkta jämförelser. 

 

2.6.2 Kritik mot ”feministiska” behandlingsprogram 
 
Nicola Graham-Kevan (2007) är kritisk till hur behandling som riktar sig till män som utövar våld i 
nära relationer är utformad i framförallt USA och Storbritannien, och varnar i sin artikel Domestic 
Violence: Research and Implications for Batterer Programmes in Europe för att låta liknande idéer 
influera EU:s utarbetande av riktlinjer för unionens arbete med våldsutövande män. Graham-Kevan 
menar att de som kontrollerar vilka behandlingsprogram som ska tas i bruk är feministiska 
förespråkare, som istället för att luta sig mot teoretisk forskning låter sig styras av sin övertygelse. 
Risken, menar författaren, är att politiska lobbyister har mer inflytande än akademisk forskning och 
evidensbaserade metoder. Graham-Kevan menar att det inte finns några bevis för att det finns 
patriarkala samhällsstrukturer kvar i det västerländska samhället. Förklaringar på strukturella nivåer är 
ytliga, menar författaren, och klargör inte varför bara vissa män slår kvinnor. Dessutom visar 
forskningen idag att kvinnor som slår män existerar i ungefär samma utsträckning, enligt Graham-
Kevan. Orsakssambandet mellan partnervåld och kontrollutövning finns i lika hög grad oavsett om 
förövaren är kvinna eller man, menar Graham-Kevan att forskning visar, därför bör inte 
behandlingsprogram luta sig mot en patriarkal förståelsemodell. Graham-Kevan är kritisk mot den i 
USA och Storbritannien vanligt förekommande behandlingsmodellen ”Duluth” som hon menar är ett 
feministiskt behandlingsprogram. Duluth-modellen har fått dominera trots att behandlingen inte har 
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bevisbar någon verkan, menar Graham-Kevan, istället borde evidensbaserade program som baseras på 
teoretiska perspektiv och forskning ta dess plats. 

 

2.6.3 ”Anger management” 

 
Kritik har framförts mot behandlingar som syftar till att lära ut hur man kontrollerar sina aggressioner, 
då de antyder att det är ett hetsigt temperament som leder till att man utövar våld (Mcmurran & 
Gilchrist 2008). Forskning visar i själva verket att våldshandlingar i nära relationer oftast sker under 
kontrollerade former, mannen är exempelvis ofta medveten om hur mycket våld han använder samt ser 
till att använda våld när han är ensam med kvinnan i hemmet (se exempelvis Lundgren 1991 & Hydén 
1995). Att lära ut så kallad ”anger management” kan förvärra problemet snarare än mindra det (se 
Wilkinson & Hamerschlag 2005, refererad i Mcmurran & Gilchrist 2008), bland annat för att man inte 
tar mannens planerande i åtanke samt att de implicerar att mannens aggressiva utspel är en reaktion på 
att kvinnan provocerat honom. Detta kan tolkas som att man ursäktar mannens beteende (Gondalf & 
Russell 1986 i Mcmurran & Gilchrist 2008). Gondalf och Russell, som undersökt huruvida insatser 
som syftar till att kontrollera aggressioner är lämpliga för män som utövar våld i nära relationer, kom 
till slutsatsen att behandlingen istället bör fokusera på att få mannen att ifrågasätta könsroller samt 
behov av ett kontrollera kvinnan (a.a.).  

 

2.6.4 Förening av kulturella/feministiska och psykologiska perspektiv 

 
Mary Mcmurran & Elizabeth Gilchrist (2008) hävdar att även om faktorer som makt och kontroll kan 
sägas vara bidragande orsaker bakom mäns våld mot kvinnor så behöver det inte betyda att man måste 
fokusera på det i behandlingsarbetet. Bevis finns för att även faktorer som ilska, alkoholanvändning 
och aggressioner kan vara bidragande orsaker varför vissa subtyper av män utövar våld, menar 
Mcmurran & Gilchrist. Att adressera detta i behandlingen behöver inte innebära att männen blir 
ursäktade och fråntagna sitt personliga ansvar, menar de (a.a.). Författarna hänvisar till forskning som 
visar att våldsutövande män inte är en homogen grupp som använder våld av samma anledningar. 
Grovt indelat kan man göra en distinktion mellan de som använder våld på ett instrumentalt och 
planerat sätt och de som gör det på ett expressivt och impulsivt sätt, ett anti-socialt våld respektive att 
”argt” våld (a.a.). Identifierar man dessa riskfaktorer kan man även anpassa insatsen, menar Mcmurran 
& Gilchrist. Är våldet en konsekvens av ilska bör även behandlingen syfta till att dämpa denna ilska. 
Mcmurran och Gilchrist förespråkar därför en förening av de kulturella/feministiska perspektiven och 
de psykologiska perspektiven.  

 

2.6.5 Individualpsykologins funktion i behandlingsmetoder  

 
Hydén (1995) varnar för att låta ett perspektiv råda till en sådan grad att det blir fundamentalt och 
slutet. Risken med detta, menar Hydén, är att det kan hindra uppkomst av ny kunskap och istället bara 
upprepa forskningsresultat gång på gång. Istället menar Hydén att man kan lära av både 
individualpsykologin och feminismen. Individualpsykologin är inte i sig kvinnofientlig menar hon, 
utan kan vara behjälplig när man utvecklar behandlingsmetoder, om man förenar perspektivet med 
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feministisk och traumateoretisk kunskap (behandlingen som åsyftas här är den som riktar sig mot 
våldsutsatta kvinnor). Hydén slutsats är att det borde utvecklas ett tredje perspektiv som förenar de 
bägge. Hennes utgångspunkt är att våldet blir till i en social process som i sig är ett samhälligt 
fenomen. Det betyder att det som berör den enskilda individen även har sin plats i ett större samhälligt 
sammanhang. Hon nämner som exempel att män kan legitimera sitt förtryck av kvinnor på grund av 
kulturella regler. Den sociala processen är föränderlig och uppbyggd i flera faser. För att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor måste man studera fenomenets enskilda delar, såväl som helheten, menar 
Hydén.  

 

2.7 Sammanfattning 
 
Den feministiska våldsforskningen kan sägas ha börjat som en motreaktion till den dominerande 
individualpsykologiska forskningen. Den individualpsykologiska forskningen fokuserar på 
individuella egenskaper hos våldsutövaren och brottsoffret vilket kvinnorörelsen reagerade mot då de 
inte höll med om hur man beskrev den våldsutövande mannen och den våldsutsatta kvinnan som 
avvikande. Man menade även att den individuella forskningen inte tog hänsyn till vare sig köns- eller 
maktaspekten (Hydén, 1995).   

 

Idag talar vissa om att man ska ”förlåta” individualpsykologin och åter låta den influera forskningen 
samtidigt som att man tar hänsyn till de strukturella aspekterna. Detta gäller framför allt forskning om 
behandlingsmetoder. Perspektiven behöver med andra ord inte stå i ett motsatsförhållande, menar 
vissa förespråkare (se exempelvis Heise 1998, Hydén 1995 och Mcmurran & Gilchrist 2009). 

 

En problematisering av teoretiska perspektiv i behandlingssammanhang har jag däremot endast funnit 
i internationell forskning. I Slag i luften (SOU 2004: 121) är man förvisso kritisk till att de som arbetar 
med kvinnor och barn inom socialtjänsten som fallit offer för våld tycks glömma bort 
könsmaktsförståelsen, för att istället koncentrera sig på individuella, kulturella och sociala 
förklaringar. Detta menar de kan vara farligt, då kvinnorna inte blir uppmanade att lämna sina män. De 
går emellertid inte närmare in på behandlingar som riktar sig till män. Direktiven tycks endast vara att 
socialtjänsten ska arbeta med dessa män på något sätt, intresset för hur och på vilka grunder man gör 
det kan förtjäna att uppmärksammas mer. 
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3 Teoretiskt perspektiv 

3.1 Inledning 
 
Jag har valt att utgå ifrån en ekologisk modell där man ser våldsförklaringar utifrån olika nivåer som i 
sin tur inbegriper de tidigare nämnda perspektiven. Detta för att jag inte vill använda mig av endast ett 
av de perspektiv som tagits upp som centrala i avsnittet om kunskapsområdet, då jag anser att detta 
skulle innebära att jag gör anspråk på att veta vilket perspektiv som är det ”rätta”. Detta kapitel 
innehåller ett avsnitt som presenterar och förklarar den ekologiska modellen samt ytterligare ett avsnitt 
som tar upp kritik gentemot en ”modell” eller perspektiv som förenar olika synsätt gällande 
förklaringsmodeller. 

3.2 Ekologisk modell 
 

Lori, L. Heise (1998) är inne på ett liknande spår som Hydén (1995) då hon i sin artikel Violence 
against women – an integrated, ecological framework uppmanar forskare att sluta polarisera sig i olika 
läger och enbart bekänna sig till antingen den strukturella eller den individuella förståelseramen. Detta 
menar hon inte längre fungerar då de båda förklaringsmodellerna har brister och inte tar hänsyn till det 
verkliga livet. Heise menar att förespråkare för perspektiven båda har varit envisa och underlåtit sig att 
influeras av varandra. Den individfokuserade forskningen har misslyckats med ta hänsyn till ett 
könsmaktperspektiv, vilket Heise menar är grundläggande för forskning kring våld samt för att 
förklara varför just kvinnor som grupp är de mest utsatta. Detta samtidigt som att den feministiska 
forskningen har misslyckats med att förklara varför vissa män slår medan andra inte gör det. Heise 
anser därför att man ska använda sig av ett ekologiskt perspektiv, där man tar hänsyn till hela spektret 
när man söker förklaringar - ifrån det individuella, det situationella, till det sociokulturella. Heise 
föreslår vidare att man kan använda sig av den ekologiska modell som Belsky (1980) tog fram 
gällande barnmisshandel och vanvård.  

 

Denna modell är även den som Socialstyrelsen (2003:35) uppmanar socialtjänsten att använda sig av 
när man arbetar med insatser som rör mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Anledningen till varför 
Socialstyrelsen har valt den ekologiska modellen är för att de menar att forskningen (här hänvisar de 
till WHO) inte har kunnat fastställa en enskild förklaringsmodell som gällande. De menar även att 
varken våldsutövare eller våldsutsatta utgör en homogen grupp, varför även orsakerna till våldet skiljer 
sig från varandra. En ekologisk modell, menar de, ger därför utrymme för flera perspektiv och teorier 
som även kan samverka och forma en helhetsbild.  
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Fig. 2 En ekologisk modell för våld mot kvinnor. Delvis bearbetad efter originalet i Ending Violence Against 
Women, Population Reports, 1999. I den ursprungliga modellen används begreppen Society, Community, 
Relationship, Individual perpetrator. (Socialstyrelsen 2009, s. 35) 
 

 
 

Den yttersta cirkeln handlar om det som forskning med ett strukturellt perspektiv traditionellt har 
intresserat sig för, däribland normer om maskulinitet och könsroller samt om mannens kontroll över 
kvinnan och användning av våld som ett konfliktlösande medel. Denna nivå inkorporerar därmed det 
som kallas för könsmaktsordning. Nästa nivå uppehåller sig vid förklaringar på grupp- och 
lokalsamhällelig nivå, och är den som berör exempelvis grad av samhällig- och social förankring, samt 
även individens samröre med specifika grupper som ser våld som något legitimerat. Nästa nivå 
handlar om relationer och är det som forskning med ett socialpsykologiskt perspektiv koncentrerat sig 
på. Den innersta cirkeln handlar om individen, och baserar sig således på individualpsykologisk 
forskning, där individuella faktorer så som bristande omvårdnad under uppväxten föreslås vara 
bidragande orsaker.  

 

Då jag redan har presenterat de teorier som den ekologiska modellen består av närmare i kapitlet om 
kunskapsområdet, så kommer jag även att referera dit under resultat- och analyskapitlet istället för att 
upprepa mig under denna rubrik.  

 

2.2.1 Kritik mot en förening av perspektiv 

 
Det finns dock tvivel på att en förening av de olika perspektiven som dominerar forskningen om mäns 
våld mot kvinnor är möjlig. Det individual- och socialpsykologiska perspektivet kan man nämligen 
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säga står i ett motsatsförhållande till könsmaktperspektivet; det ena perspektivet ser de våldsutövande 
som avvikande från samhället i stort medan det andra menar att det könsbundna våldet finns överallt i 
vårt samhälle och därmed reproducerar och är en konsekvens av ett strukturellt kvinnoförtryck i 
samhället (Scheffer Lindgren, 2009). De som representerar det perspektiv som ser de som utövar våld 
i nära relationer som avvikande anser att man kan bekämpa våldet med stöd och terapi på individuell 
nivå (Wendt Höjer, 2002). Förespråkare för det feministiska perspektivet menar däremot att man 
måste gå längre och att våldet även måste kopplas till kön och makt samt till samhälliga strukturer 
(SOU 2004:121).  

 

Lundgren använder sig av begreppet ”Allt eller inget-perspektivet”, som hon tagit ifrån Mellberg 
(2004) för att beskriva vad hon menar är orimligheten med ett perspektiv som, så som den ekologiska 
modellen, inbegriper flera perspektiv som i sig är motstridiga. Lundgren menar att förespråkarna tycks 
tycka att ju fler förklaringsmodeller desto bättre och att Mellberg visat att dessa tankegångar numera är 
vanliga i rapporter från BRÅ och Socialstyrelsen (Mellberg 2004 i Lundgren 2004). Lundgren menar 
att detta i sig inte är ett möjligt förhållningssätt när man är verksam med forskning. 
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4. Metod 
 

4.1 Kvalitativ metod och vetenskapsfilosofisk ansats 
 
Min uppsats bygger på kvalitativa forskningsintervjuer då jag är ute efter att beskriva socialarbetarnas 
levda livsvärld samt täcka in information både på ett fakta- och meningsplan. Jag vill med andra ord 
inte bara täcka in det som mina intervjupersoner säger explicit utan även det de säger implicit (jmf 
Kvale & Brinkmann 2009). En lämplig metod för att nå detta är just, enligt Kvale och Brinkmann, den 
kvalitativa forskningsintervjun. 

 

Vad gäller vetenskaplig ansats anser jag mig ha hämtat lite från både den hermeneutiska och den 
fenomenologiska traditionen. Detta kan tyckas lite motsägelsefullt då traditionerna har olika syn på 
hur man bör hantera sin förförståelse. Enligt den fenomenologiska traditionen (Kvale & Brinkmann 
2009) så har jag försökt tona ner min egen förförståelse kring fenomenet orsaker bakom mäns våld 
mot kvinnor, som är av en feministisk art. Istället har jag försökt sätta min förförståelse inom 
”parentes”, för att istället vara lyhörd för det som mina intervjupersoner ger uttryck för samt för vad 
som uppkommit under kunskapsinsamlandet, (jmf Sohlberg & Sohlberg, 2009). Samtidigt bekänner 
jag mig till det som den hermeneutiska traditionen framhåller; att man aldrig helt kan frigöra sig från 
sin förförståelse. Detta behöver emellertid vara något negativt, i och med min förförståelse har jag 
även haft en kunskap som varit mig till nytta under uppsatsens arbete, i enlighet med vad Larsson (I 
Starrin & Svensson, 1994) rekommenderar. Jag har dock inte låtit min förförståelse styra, i alla fall 
inte medvetet. Sedan kan man även hävda att fenomenet som undersökts i uppsatsen inte är orsaker 
bakom mäns våld mot kvinnor i nära relationer, utan vilken innebörd dessa föreställningar har för det 
arbete som behandlarna utför. Om behandlingarna som existerar hade jag knapphändig kunskap, samt 
få föreställningar. Med andra ord hade jag inte så mycket förförståelse att lägga åt sidan. Förvisso fick 
jag under min praktiktid vara med på ett fåtal möten tillsammans med behandlare som var i färd med 
att börja arbeta med behandling riktad mot män som utövar våld i nära relationer. Jag tog ändå inte 
med mig någon större teoretisk kunskap därifrån, då de mer var av praktisk karaktär. Vidare är 
skillnaden mellan den fenomenologiska ansatsen och den hermeneutiska att man enligt fenomenologin 
ägnar sig att undersöka hur informanterna upplever något medan enligt den hermeneutiska ansatsen 
ägnar sig åt tolkningen av mening, enligt Kvale & Brinkmann (2009). Även här anser jag att jag 
använt mig av de båda traditionerna; enligt fenomenologin har jag lyft fram fenomenet utifrån hur 
intervjupersonerna själva upplever orsakerna bakom män våld mot kvinnor samt dess relevans för 
deras arbete. Samtidigt har jag tolkat vilken mening dessa utsagor ger uttryck för utifrån de frågor min 
uppsats vill besvara, samt hur deras utsagor står sig i ett kontextuellt sammanhang, vilket mer ingår i 
den hermeneutiska traditionen (a.a.) 
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4.2 Urval och tillvägagångssätt 
 

Jag har intervjuat fem behandlare ifrån totalt fyra verksamheter. Två tillhör varsin stadsdel i 
Stockholms kommun och de andra varsin kommun i Stockholms län. Urvalet gick till så att jag först 
samlade så mycket information jag kunde om olika verksamheter inom socialtjänsten som vänder sig 
till just till män som utövar våld i nära relationer genom att söka på Stockholms stads hemsida. 
Därefter sorterade jag in stadsdelarna och kommuner i graderade lister beroende på hur pass tydliga de 
var med att de erbjöd de våldsutövande männen en särskild kontakt. Efter det gick jag vidare och 
började ringa verksamheterna som jag bedömde vara mest relevanta för mitt syfte. Många av 
verksamheterna visade sig vara svåra att få tag på via telefon vilket gjorde att jag beslöt mig för att e-
posta dem ett brev, i den grad det gick, om uppsatsen och dess syfte. Urvalet skedde således inte 
slumpmässigt, då detta ansågs svårt då jag inte hade någon lista, eller en så kallad urvalsram över de 
professionella. Enligt Esaiasson et al. (2003) innebar detta att jag inte kunde dra namn ifrån en lista 
som kunde bedömas vara ”korrekt”. Snarare var detta ett så kallat ”bekvämlighetsval”, även kallat 
Första-bästaurval, vilket har som nackdel att det kan bli svårt att dra några generaliserbara slutsatser 
(a.a.). Jag har emellertid ansträngt mig för att under urvalsprocessen bilda mig en uppfattning om 
verksamhetsfältet för att på så sätt kontakta verksamheter som jag tror skulle säga mig något även i ett 
större sammanhang. Urvalsmetoden kan även hävdas vara ett självselektionsurval, då 
intervjupersonerna själva har fått ta ställning till om de velat ställa upp. Det kan därför hävdas att en 
viss typ känner sig manad och att en generalisering därför inte kan äga rum, då andra intervjupersoner 
kan hända inte skulle svara på samma sätt.  

 

Den första jag fick tag på var intervjupersonen ”Berit”, som föreslog att jag skulle intervjua både 
henne och hennes kollega tillsammans. Min initiala tanke var att intervjua endast en från varje 
verksamhet, men då jag efter en viss tid inte hade fått några intervjupersoner att ställa upp beslöt jag 
mig för att det var en bra idé ändå. Jag tänkte även att det var ett bra tillfälle att betrakta den första 
intervjun som en ”provintervju”, för att se ifall min intervjuguide höll måttet. Den första intervjun 
bedömer jag ha fungerat bra, så jag inkluderar den i resultatet. De andra intervjupersonerna hörde av 
sig efter att de fått mitt brev, antingen direkt skickat till sig (i de fall deras e-postadresser funnits på 
hemsidan) eller efter att de blivit vidarebefordrade brevet. I e-postbrevet hade jag informerat kort om 
uppsatsen, när jag väl mötte intervjupersonerna frågade jag dem även om de hade några frågor innan 
vi startade intervju. Detta hade ingen av dem. Intervjuerna höll jag med socialarbetarna enskilt, detta 
av både vetenskapliga och praktiska skäl. Jag ville inte hålla i en fokusgruppsintervju med en 
arbetsgrupp på grund av risken att avvikande meningar då inte tillåts komma fram. Rent praktiskt tror 
jag även att det skulle ha blivit svårt att få till en sådan fokusgrupp med tanke på deras arbetsbörda. 

 

4.3 Kvalitativ intervju  
 

Den kvalitativa intervjun kallas även för en halvstrukturerad intervju, vilket kräver av en att man på 
plats under intervjun ska vara beredd att ta beslut rörande metoden. Det är därför viktigt att man 
besitter mycket kunskap om både intervjuande som konstform samt om kunskapsområdet som 
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intervjun berör, enligt Kvale & Brinkmann (2009). Jag såg därför till att förbereda mig grundligt innan 
jag höll den första intervjun, både genom att läsa på om forskningsområdet samt genom att förbereda 
frågor. Intervjuerna skedde sedan på plats på verksamheterna där intervjupersonerna arbetade, i rum 
där vi kunde sitta ostört. Att träffas på en annan plats var aldrig aktuellt, då intervjupersonerna ställde 
upp i rollen som yrkesperson och under arbetstid. Samtliga intervjupersoner var rätt självgående under 
intervjun, vilket gjorde att jag stundtals förhöll mig rätt så flexibel till vilken ordning ämnena skulle 
avhandlas, då intervjupersonerna oftast gled in på de olika temana på eget initiativ. Då en kvalitativ 
intervju bör ägna sig åt information på både fakta- och meningsplanet, så försökte jag att fånga upp 
även det implicita som intervjupersonerna gav uttryck för. För att kontrollera att jag uppfattat deras 
utsagor rätt så försökte jag stämma av med intervjupersonerna genom att kontinuerligt sammanfatta, i 
enlighet med Kvale & Brinkmanns rekommendationer. Detta försökte jag även göra när något i en 
utsaga framstod som mångtydigt. Den kvalitativa intervjun lämnar dock utrymme för motsägningar, då 
de kan ”spegla de genuina motsägelser och inkonsekvenser i intervjupersonens situation” (a.a. s. 47). 
Intervjuerna varade mellan 42 minuter och 1 timme och två sekunder. Längden på intervjuerna 
berodde framför allt på hur pass långa svar den intervjuade valde att ge. Den som hade arbetat längst 
med män som utövar våld var även den som medverkade i den längsta intervjun och vice versa, vilket 
kan vara en orsak till varför tidsspannet skiljde sig åt. Intervjuerna avslutades efter att jag hade 
kontrollerat att alla teman hade diskuterats. Samtliga intervjuerna spelades in och transkriberades 
sedan genom att jag använde mig av programmen ExpressScribe och InqScribe. Information om att 
intervjun skulle spelas in och transkriberas fanns i brevet jag e-postade. Intervjupersonerna blev även 
tillfrågade innan intervjun skulle sätta igång och alla gav sitt samtycke. Enligt Esaiasson et al. (2003) 
ska man låta en intervjustudie pågå tills att man nått en teoretisk mättnad och inte finner fler 
svarskategorier under ytterligare intervjuer. Detta började jag märka redan under den fjärde intervjun, 
vilket gör att jag drar slutsatsen att jag nådde en viss ”mättnad” efter den femte intervjun. 

 

4.3.1 Intervjuguide 

 

Som ett led i att utforma min intervjuguide så formulerade jag tydligt för mig själv vad det var jag 
ville få svar på, därefter tematiserade jag min intervjuguide utifrån de frågor jag ville få svar på (jmf 
Kvale & Brinkmann, 2009). Under de övergripande frågorna lät jag även vissa mer styrda och 
detaljerade frågor stå med. Dessa tänkte jag skulle fungera som inspiration under intervjuerna, ifall 
intervjupersonerna själva inte reflekterat över de områden jag avsåg att vi skulle avhandla. 
Intervjuguiden användes även som ett verktyg när det gällde att kontrollera att samtliga områden 
verkligen hade behandlats, som var tänkta att behandlas.  

 

4.3.2 Bearbetning  

 
Jag gick systematiskt tillväga i analysfasen för att undvika att endast plocka ut det som jag omedvetet 
eller medvetet trodde att jag skulle finna i utsagorna, i enlighet med vad Sjöström (i Starrin & 
Svensson 1994) rekommenderar. Detta gick till så att jag först läste igenom materialet noggrant flera 
gånger om. Därefter så kategoriserade jag materialet genom att färgmarkera efter olika förklaringar 
som jag upptäckt i utsagorna, till exempel barndom, alkohol och strukturer. Dessa teman inordnades i 
sin tur under olika förklaringsmodeller. Denna process hade till viss del redan inletts då jag utformade 
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min intervjuguide, men jag har varit försiktig med att begränsa mig och på så sätt låtit andra teman 
tillkomma. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet   
 
Validitet åsyftar att man har undersökt det man faktiskt avsett, medan reliabilitet avser hur pass väl 
undersökningen genomförts. Enligt det hermeneutiska perspektivet finns det emellertid inga absoluta 
sanningar utan allt är relativt, enligt Larsson (i Starrin & Svensson 1994). För den delen betyder det 
inte att man inte ska göra sitt yttersta för att försäkra sig om sitt arbetes validitet och reliabilitet till den 
grad det går.  Jag har hela tiden ansträngt mig för att kontrollera och ifrågasätta mina resultat, detta för 
att öka min undersöknings validitet och reliabilitet, i enlighet med vad Kvale & Brinkmann 
rekommenderar (2009). Under förstadiet gjorde jag detta genom att grundligt sätta mig in i 
kunskapsområdet för att på sätt försäkra mig om att intervjufrågorna faktiskt skulle leda till svar som 
besvarade uppsatsens syfte. Under själva intervjusituationen såg jag till att bekräfta utsagornas 
giltighet genom att kontinuerligt försöka stämma av med intervjupersonerna att jag uppfattat saker rätt. 
Vidare var jag uppmärksam på att det fanns en viss risk att de jag intervjuade inte ville ge uttryck för 
sådant som de inte tror återspeglar deras arbetsplats och arbetsgivares hållning, samt vad 
forskningsfältet säger. Vissa sådana tendenser kan ha framträtt då några av intervjupersonerna i början 
av intervjuerna ibland hänvisade till att forskning inte kunnat påvisa att vissa faktorer ökar risken för 
våld, men sedan själva lyfte fram vissa sådana. Här kommer frågan om huruvida ledande frågor haft 
betydelse för vilka svar som getts. Till viss del har ledande frågor använts, men jag har under 
bearbetningsfasen varit uppmärksam för vilken betydelse dessa haft för min undersökning, vilket 
Kvale och Brinkmann (2009) råder en att man är. Ledande frågor har använts när intervjuerna ”kört 
fast”, och intervjupersonerna mest upprepat samma sak om och om igen. Då har jag använt mig av 
påståenden som intervjupersonerna har fått ta ställning till. Jag har även använt mig av ledande frågor 
för att testa reliabiliteten hos mina intervjupersoners uttalande genom att verifiera vad de sagt, vilket 
Kvale och Brinkmann (2009) tycker att den kvalitativa intervjun lämpar sig ytterst väl för. I och med 
att jag även har en fenomenologisk ansats i min uppsats har jag även varit uppmärksam på hur min 
förförståelse kan ha färgat av sig på min uppsats, då jag velat lägga den ut sidan för att undersöka det 
som jag avsett. 

 

4.5 Generaliserbarhet  
 

Enligt Esaiasson et al. (2003) är det i en kvalitativ undersökning svårt att generalisera i en statistisk 
mening, speciellt då urvalet är litet, vilken denna uppsats urval är. Uppsatsen når inte heller upp till 
några statistiska generaliseringskrav, då urvalet inte skedde slumpmässigt ur en fördefinierad 
population. Att kvantifiera sitt resultat är inte heller en kvalitativ undersöknings avsikt, enligt Kvale 
och Brinkmann (2009). Dock skulle vissa anspråk på en analytisk generalisering kunna göras. En 
analytisk generalisering innebär att läsaren genom att följa författarens argumentering kan göra en 
bedömning ifall resultatet på ett hållbart sätt kan generaliseras till en annan situation. Detta gör man 
genom att analysera likheter och olikheter (a.a.). Esaiasson et al. (2003) menar att en begränsad 
kvalitativ forskning endast har ett berättigande ifall man inte har som anspråk att redogöra för alla 
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förhållningssätt som finns utan endast för de som kommer fram i studien. Något annat än det har aldrig 
varit min intention med denna uppsats. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
 

I mitt uppsatsarbete har jag förhållit mig till de fyra forskningsetiska riktlinjer som Kvale & 
Brinkmann (2009) nämner, nämligen; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 
forskarens roll i arbetet. Det betyder att jag varit tydlig med att deltagandet har varit frivilligt samt att 
deras anonymitet försäkrats i den grad det har varit möjligt. Jag har även reflekterat över huruvida 
deltagandet kan ha några negativa konsekvenser för intervjupersonerna, men kommit fram till att 
risken varit så gott som obefintlig, då mitt resultat inte lyfter fram något kontroversiellt eller lämnar ut 
några klientdata. Slutligen har jag även begrundat min egen roll och gjort mitt yttersta för att säkra 
uppsatsens vetenskapliga kvalitet genom att vara tydlig och sanningsenlig (jfr a.a.)  

 

Hänsyn har även tagits till att det finns en maktassymmetri i intervjusituationen, då det som kommer 
fram i intervjun ska tolkas och förmedlas av intervjuaren. Jag har därför varit tydlig med mina 
intentioner och sett till att intervjupersonerna varit väl införstådda (jfr. a.a.) Detta har gjorts genom att 
uppsatsens syfte hela tiden har varit klargjort för intervjupersonerna. Risken för negativa konsekvenser 
har emellertid varit liten, då de intervjuade personerna är professionella och inte klienter, man kan 
tvärtom hävda att de besitter en högre maktposition är mig, som är student. 
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5 Resultat  
 

5.1 Kapitlets disposition 
 
Resultatavsnittet är uppdelade under fyra rubriker. Dessa rubriker är hämtade ifrån den ekologiska 
modellen i teoriavsnittet och är följande: strukturella förklaringar, förklaringar på grupp- och 
lokalsamhällig nivå, förklaringar på relationsnivå samt förklaringar på individnivå. Citaten har i vissa 
fall kortats ner. Detta har främst gjorts för att öka begripligheten, andemeningen i citaten har med 
andra ord aldrig ändrats. I dessa fall har beskäringen tydliggjorts med parenteser.  

5.2 Intervjupersonerna 
 
Intervjupersonernas namn har blivit fingerade till andra namn: Anders, Berit, Carl, Daniel och Eva. 
Fingeringen följer logiken att intervjuperson Anders blev intervjuad först och intervjuperson Eva sist. 
Intervjupersonerna Anders och Berit arbetar på samma arbetsplats, de utgör dessutom tillsammans ett 
team vars arbetsuppgift, att arbeta med behandling för män som utövar våld i nära relationer, de är 
ensamma om på arbetsplatsen. Med andra ord uppvisar de liknande åsikter på grund av det. 
Intervjupersonernas kön avslöjas då det kan vara relevant för förståelsen kring mäns våld mot kvinnor.  

 

Alla verksamheter är samtalsbaserade, varav vissa är i gruppform och andra är individuella.  

 

Anders: Är i grunden socialpedagog samt har en Steg 1 utbildning i familjeterapi. Har arbetat med 
insatsen, som utgår ifrån ett program som influerad av programmet Caring dads, i 3 år. Verksamheten 
han arbetar på vänder sig endast till pappor. 

Berit: Är socionom i grunden samt har en Steg 2 utbildning i psykoterapi. Hon har även en 
familjeterapeutisk utbildning (systemisk). Även B har arbetat med insatsen i 3 år. Arbetar på samma 
verksamhet som A. 

Carl: Är beteendevetare i grunden. Har flera påbyggnadsutbildningar, däribland en i familjeterapi 
samt ytterligare en som är kopplad till verksamheten har är knuten till. Har arbetat med behandling i 
över 30 år och med män som utövar våld i nära relationer sedan 2006. Arbetar på en verksamhet 
kopplad till den norska metoden ATV. 

Daniel: Socionom samt med flera påbyggnadsutbildningar. Har deltagit i en utbildning om våld i nära 
relationer. Har arbetat inom socialtjänsten med fokus på våld sedan 2008-2009. Projektet han nu 
arbetar med har han varit involverad i sedan starten i april i år. Arbetar efter VASKA-modellen, som 
är en samtalsbaserad kognitiv metod. 
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Eva: Socionom i grunden. Har även en Steg 1 utbildning med en psykodynamisk och KBT-inriktning 
samt flera andra vidareutbildningar inom behandling. Har även deltagit i en utbildning om våld i nära 
relationer som länsstyrelsen höll i, där bland annat ATV deltog som utbildare. Har arbetat med 
insatsen sedan drygt ett år tillbaka, på halvtid. Har tidigare utgått från VASKA-modellen, men håller 
nu på och förändrar insatsen. 

 

Samtliga intervjupersoner har således mångårig erfarenhet av behandlingsarbete, och i synnerlighet av 
socialt arbete. 

 

5.3 Strukturella förklaringar 
 

5.3.1 Könsmaktsperspektiv 

 
Samtliga intervjupersoner nämner att de mer eller mindre använder ett könsmaktperspektiv i sitt 
arbete. De är således alla av uppfattningen att mäns våld mot kvinnor har strukturella orsaker. Däremot 
menar de att könsmaktsperspektivet inte ger hela bilden, utan att man även måste se till individen. 
Anders menar att det är enkelt att peka på att våldet har strukturella förklaringar, men att det inte 
räcker: ”Det är lätt att säga att våld har mäns våld mot kvinnor har orsaker i nån slags strukturell nivå. 
Det är ett könsmaktsperspektiv som präglar det (…) ja, det är sant, till viss del.”  

 

Berit menar att hon anser att mäns våld mot kvinnor hänger ihop med att män har en maktposition i 
samhället. Hon pekar även på att i vissa icke-västerländska kulturer är detta ännu mer tydligt, men att 
mannen fortfarande har en annan plats än kvinnan i samhället i västerlandet. Samtidigt tycker hon att 
det är viktigt att man inte fokuserar för mycket på könsmaktsaspekterna, för att man då riskerar att 
missa andra orsaksförklaringar. 

 

(…) i västerlandet finns det i mångt och mycket det här att mannen har bättre lön, mannen har större 
möjligheter att lyckas i olika sammanhang, men man får inte glömma de andra sakerna och stirra sig 
blind på könsmaktsperspektivet, för då kan man missa möjligheter och på nåt sätt kapa av det här 
arvet av våld och så (Berit) 

 

Eva är inne på samma spår. En könsmaktsförståelse menar hon kan utgöra någon slags grundförståelse 
till problemet, men att hon inte tycker att det utgör hela förklaringen för att alla män i sådana fall 
skulle använda våld.  

 
(…) är en grundförklaringsmodell, men i så fall kanske alla män slår då liksom, om man drar det till 
sin spets och det är ju, så är det ju inte, och därför så är det ju, det är individuella faktorer på 
individnivå. Det finns på gruppnivå kanske, att det förekommer mer, det räcker inte som 
förklaringsmodell (Eva) 
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Carl talar om att mäns våld i nära relationer är ett globalt problem. I västvärlden menar Carl att det ser 
ut på ett annat sätt än i vissa andra delar av världen där det är ett mer påtagligt problem att män slår 
sina fruar. Trots det menar Carl att det är samma mekanismer som spelar in, oavsett kultur, och det är 
att man använder våld som ett maktmedel. Därför har de i den verksamhet som han arbetar inom ett 
könsmaktsperspektiv. 

 

Det är för att våra kulturer är uppbyggda på olika sätt, men det som förenar är att männen definierar 
makt så att säga, och det är männen som utövar makt. Och när mannens maktbefogenheter hotas, det 
är det som sker hos oss, i det lilla också, så tar man till det sista man kan för att behålla sin värdighet, 
behålla sin manlighet. Och då tar man till våld. Så att vi tänker att det finns en väldigt nära koppling 
(Carl) 

 

Även Daniel ser att det finns strukturer i samhället som förklarar varför män använder våld i högre 
grad i nära relationer och det är att män är överordnade kvinnor i samhället sedan tidig ålder.: ”(…) det 
finns samhällsfaktorer, strukturer som styr det hela och det är att könsmaktsperspektivet är en del av 
det här att männen är överordande från första början, redan på dagis och så vidare (...)” Anders menar 
att även om de har en strukturell förståelse av problemet är det svårt för dem att inkorporera det i 
själva behandlingen då han menar att de inte kan tillskriva männen ett ansvar för att de genom 
strukturer i samhället sitter på en maktposition gentemot kvinnor.  

  

Det strukturella finns också. Men det är svårt att svårt att släppa in det strukturella i 
behandlingsrummet, att tala om mäns våld mot kvinnor på en strukturell nivå. Att du ska vara 
ansvarig för att män har större makt än kvinnor. Det är svårt att göra det behandlingsbart. Det finns ju 
med oss som ett förståelseinstrument (Anders) 

 
Anders går senare i intervjun längre och säger att könsmaktsperspektivet egentligen inte är det 
intressanta i sammanhanget, det intressanta är egentligen bara att våldet upphör. 

 
Ja, men hur arbetar man hur gör man när man använder sig mer av den strukturella nivån i 
sammanhanget? Det kanske går jättebra, men jag vet inte.(…) Oavsett vem som slår så är det 
intressant att det upphör, könsmaktsperspektivet är inte intressant i det sammanhanget. Det tror jag att 
de som tänker annorlunda håller med om, oavsett vilken orsaksförklaring vi har till det (Anders) 

 

5.3.2 Rigida könsroller 

 
Nära sammanhängande med könsmaktsperspektivet är problematiserandet av könsroller, och i det här 
sammanhanget närmare bestämt mansrollen. Om intervjupersonerna kan sägas ha uttryckt sig på en 
något abstrakt nivå vad gäller hur de använder sig av ett könsmaktsperspektiv i sitt arbete så är de 
desto mer konkreta när de talar om hur de förhåller sig till mansrollen i behandlingsarbetet. Carl 
beskriver på vilket sätt han tror att männen som han träffar har socialiserats in i en mansroll där det 
inte är tillåtet att visa sig svag och därför har svårt att hantera starka känslor så som ilska och 
aggression. 
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(…) män har ett sätt att hantera dom här känslorna, som är i sig speglingar av att det är män. Man är 
präglad som man. Pojkar gråter inte, pojkar tål smärta, pojkar ska tävla, pojkar får inte visa sin 
besvikelse om dom kommer tvåa. På den igen liksom, haha (…) (Carl)  

 

Vidare beskriver han männen som han möter i sitt arbete som sådana som har problem att förhålla sig 
till sina känslor, mycket på grund av att deras mansroll.  

 

…dom här männen som kommer till oss dom har ju ofta en dåligt utvecklad förmåga att liksom 
hantera starka känslor överlag. Deras svårigheter att hantera ilska och aggression. Det är det som gör 
att de kommer hit men de är oftast lika dåliga på att hantera de här mer mjuka känslorna... sorg, 
ledsenhet, man ska inte visa det utan man ska vara stark. Man ska vara en hjälte (Carl) 

 

Även Eva menar att männen som hon möter har sin könsroll gemensam med andra män som inte 
använder våld i nära relationer. Flickor och pojkar blir uppfostrade att bete sig olika, där pojkar kanske 
använder våld i högre grad. Det betyder dock inte alla män blir våldsamma senare i livet, utan det 
handlar även om individuella orsaker, menar Eva. 

 
  Nej, men det är väl så att flickor och pojkar blir ju olika bemötta redan från första, när de kommer ut 
på BB, så det är klart att det finns könsroller, det finns genusperspektiv som man kan titta på där man 
kan se att pojkar kanske generellt utveckla andra beteenden än flickor. De får lära sig att lösa 
konflikter på olika sätt (…) (Eva) 

 
Carl menar att det kan vara till hjälp för mannen att få tala om hur de uppfattar det att vara man och 
koppla det till de känslor de upplever, så som skam. Carl menar att många av männen känner sig 
otillräckliga på olika sätt och att de aldrig haft som vana att prata om känslor och relationer tidigare, 
samt att de aldrig tidigare har reflekterat över mans- och kvinnoroller. Han vill hjälpa männen att 
koppla deras känslor till deras person. 

 
 Och sättet att vara man på, det pratar vi jättemycket om. Vad tänker dom, och vad är det så att säga 
mest skämmiga? Vad är det värsta man kan råka ut för som man? På vilket sätt kan jag som man bli 
liksom, utsatt för nånting som gör att jag får brallorna neddragna? (Carl) 

 
Anders tar flera gånger upp att de arbetar mycket med att problematisera mansrollen i deras kontakt 
med männen. Framför allt tar Anders upp att han uppfattar det som att det kan vara svårt för en man 
med en viss kulturell bakgrund att stå emot en utomstående förväntan på honom att han ska använda 
våld. 

 
Det är en omgivning som är jävligt svår att rå på för de här männen, tycker dom. Nån gång säger de 
själva att det här är inte så bra men hur ska jag stå emot, hela mitt landsfolk som bor här tycker att jag 
borde. Din fru går ut på gården och skriker det här får du göra nåt åt nu, du får gå in och slå henne det 
är du som är man. Det finns en... en social påverkan på de här männen på hur de borde bete sig. Så 
det är mycket att kämpa emot tycker jag (Anders) 

 

När Anders ska förklara hur de arbetar med att problematisera den ”svenska” mansrollen, blir det mer 
individbetonat än när han talar om män med annan kulturell bakgrund. Då är mansrollen något som 
mannen lärt sig genom att ha haft förebilder under sin uppväxt och som använt sig av våld. 
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(…) fortfarande är ens egen referens att vad ska man göra, så gjorde min pappa mot min mamma och 
det fungerade. Det är så man ska göra. Så… det är kultur det också... men att det är från ett mindre 
sammanhang. Det är inte en hel släkt som tycker det... (Anders) 

 

Även Berit betonar att de arbetar med mansrollen framför allt med män som har en annan kulturell 
bakgrund. Detta gör de genom att bland annat ha rollspel med männen. 

 

Ja, vi jobbar mycket med maskulinitet. Och särskilt med män som kommer från väldigt auktoritära 
samhällen, eller kulturer. Där pratar vi väldigt mycket, vad innebär det egentligen? Vad innebär det 
att vara maskulin? (Berit) 

 

Berit betonar emellertid att hon inte menar att det är någon religion som förespråkar våld mot kvinnor, 
utan att det i slutändan handlar om tolkning och maktanspråk: ”Egentligen så finns det ingen religion 
som rättfärdigar våldet... kulturer et cetera. Det finns inte i någon religion att man ska aga sin partner, 
det är mer hur man tolkat det här och det handlar om makt.” När jag frågar Berit om de även arbetar 
med att problematisera den svenska mansrollen så säger hon att de gör det, men jag uppfattar det som 
att hon menar att de snarare använder den svenska mansrollen som ett positivt exempel för visa de 
män med en icke-västerländsk bakgrund hur man kan vara en man.  

 
Ja inte svenska, men lite grann hur vi i västerländska värderingar, lite mer så. Vi försöker hitta 
likheter och olikheter och påvisa att det finns mer likheter än olikheter för att kunna komma fram till 
förändring, att egentligen så har vi kanske samma problem och samma spörsmål och samma frågor 
och samma allt, men vi kanske löser det på olika sätt, men du är här, hur kan du tänka dig att lösa det 
här, om din fru också jobbar eller hon går i skolan? (Berit) 

 
Carl tycker också det är viktigt att arbeta för jämställdhet och en förändring av könsroller för att 
minska våldet. Ändrar man bilden på vad en man ska vara, skapar man därmed utrymme för en man 
som får visa sig svag, utan att det behöver uppfattas som negativt och pinsamt.  

 

(…) med en ökad jämställdhet så följer också en ökad medvetenhet om att det är det enda som gäller, 
och därmed så blir det lättare att släppa på dom manliga fördelarna om jag får uttrycka det så (…) det 
känns inte så livshotande att visa mig svag om alla kan göra. Eller att det är inte så farligt för min 
självbild om jag kan gå ut och hävda att det här vet jag ingenting om, fast jag kanske borde (Carl) 

 
I behandlingsmodellen som Daniel arbetar utefter, VASKA, ingår det att man talar om olika 
föreställningar av vad en man är. Männen får titta på en modell där olika egenskaper står uppradade 
under rubrikerna: ”manlig man”, ”övermanlig man”, ”vanlig man”, ”omanlig man” och ”bra person” 
för att sedan få ringa in vart de själva anser sig hamna i för kategori. De flesta män som Daniel träffar 
ringar in egenskaper som ligger under de två förstnämnda rubrikerna. Trots att Daniel tar in 
problematiserande av mansrollen i samtalen anser han inte att han arbetar på en strukturell nivå, då det 
endast är individens uppfattning av mansrollen han försöker komma åt, inte den samhälliga: ”(…) det 
är könsroller kopplat till deras person men inte att jag försöker ändra könsroller i hela samhället. Det 
kan jag ju kanske göra på min fritid om jag skulle orka det. För jämställdhet och sånt där.”  
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5.4 Förklaringar på grupp- och lokalsamhällig 
nivå 

 

5.4.1 Kulturell tillhörighet 

 
Under denna rubrik väljer jag även att ta med behandlarnas förståelse av männens kulturella 
tillhörighet som en bidragande orsaksförklaring. Detta för att den beskrivs som avvikande från den 
svenska och därför inte kan sägas ingå i vad som behandlarna betraktar vara en svensk strukturellt 
formad maskulinitet, utan som en avvikande (i Sverige) kulturellt formad maskulinitet. Jag har under 
rubriken könsroller därför redan behandlat hur Anders och Berit menar att de arbetar med mansroller 
som skiljer sig från den svenska, vilket likväl kunnat ligga under denna rubrik. Även Carl beskriver att 
kontakten med män från icke-europeiska kulturer många gånger inte har fungerat bra. Varför vet han 
inte men han spekulerar i om det kan ha göra med att de inte har samma inre motivation på grund av 
att de ser våldet som mer normaliserat, eller om det kan bero på att den västerländska 
behandlingsformen ter sig annorlunda för dem.  

 
(..) och om det beror på att dom inte har nån motivation att ändra sig för att de tänker att det ska vara 
så här, det vill säga att de är så präglade av sin kultur att det inte hjälper att de träffa ”Carl” på 
(verksamhetens namn) så ändrar de sig, haha (Carl) 

 

5.4.2 Sociala förhållanden 

 
Intervjupersonerna menar att det kan gå att finna faktorer som ökar risken för våld, men att det inte går 
att peka ut just en. Riskfaktorer handlar främst om att individen upplever sig vara i underläge och 
därför känner sig frustrerad. Bakomliggande orsaker kan till exempel vara socioekonomisk 
tillhörighet, missbruk och arbetslöshet, säger bland annat Berit. 

 
Det behövs väldigt lite egentligen för att uppleva frustration men det är inte bara en sak utan det är en 
summa av olika element eller olika faktorer görs och man har faktiskt inte hittat en enda gemensam 
faktor mer än att det är män, och dom använder våld. Så att så brett och spritt är det, det går inte att 
identifiera, sen kan man förstås hitta områden eller faktorer som är ökar risken, som socioekonomiska 
skäl, arbetslöshet... missbruk förstås... kanske vanligaste (Berit) 

 

5.4.3 Umgänget 

 
Daniel anser dock att vissa grupper i samhället är överrepresenterade vad gäller att ta till våld. Som ett 
exempel tycker han sig ha märkt i sina behandlingskontakter att män inom en viss yrkesbransch tillhör 
en sådan grupp. Detta menar han beror på att branschen existerar i en väldigt maskulin miljö, där det 
är vanligt att de bland annat använder sig av kvinnoförnedrande skämt på arbetsplatsen. 

 
Grupper i samhället det kan vara, nu har vi hållit på en sån liten tid, men av nån anledning så har de 
män som jag har kommit i kontakt med här på bara kort tid, tre har varit i (xx-branschen). Och det 
säger dom själva att det är en väldigt konservativ, maskulin miljö där man sitter och snackar om, det 
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blir mycket kvinnoförnedrande skämt, och dom kallar varann tillmälen som handlar om kön eller nåt 
sånt här, när de vill använda negationer. Så att det har en betydelse också, det är många saker som 
spelar in (Daniel) 

 

5.5 Förklaringar på relationsnivå 
 

5.5.1 Provokation 

 
Nästan alla av intervjupersonerna tar upp att många av männen inledningsvis inte tar ansvar för sina 
våldshandlingar utan menar att de endast har reagerat på en provokation från kvinnans sida. Anders 
menar att männen ofta inte förstår varför just de ska ingå i behandlingen, när det är deras partner som 
är problemet och själva orsaken till varför våldet uppstått. Anders säger att de bemöter de argumenten 
med att säga att de inte kan göra något åt partnerns eventuella provokationer men att de däremot kan 
arbeta med hur männen bemöter provokationerna. 

 

Oftast i början är det så "Varför ska jag gå i det här för? Varför ska inte min före detta gå här, det är 
ju hon som är aggressiv, det är hon som provocerar", och så vidare. ”Men då är det så att det är du 
som är här, vi kommer aldrig träffa din fru eller din före detta fru, vi kommer aldrig träffa dina barn. 
Det är dig vi vill prata med, det är bara ditt beteende vi kan påverka, tillsammans.”  (Anders) 

 

Anders menar vidare att de inte lägger sig i mannens tolkning, upplever han sig ha blivit provocerad så 
godtar de hans beskrivning, men att det inte spelar någon roll, det viktiga är att mannen förstår att han 
kan välja att reagera på provokationen på ett annat sätt än att bruka våld. 

 

(…)” det är ditt beteende på den provokationen, om det nu var provokation, så är det fortfarande din 
reaktion på den provokationen som vi kan jobba med. Om du reagerar på ett annat sätt på hennes 
provokation så att det inte blir våld så är det liksom det vi ska jobba efter.” (Anders) 

 

Även Berit beskriver att många av männen hävdar att provokation är orsaken till varför de brukat våld 
och att de på verksamheten försöker föra tillbaka ansvaret till mannen, och på så sätt göra det till något 
som mannen kan arbeta med: ”(…) Så vi går tillbaka till dom hela tiden: ”Vad kan du göra, vad kan du 
förändra, vad kan du göra på ett annat sätt?”. Och det är där vi insisterar, och jobbar mycket kring.” 

 

Carl beskriver det på ett liknande sätt, om en man lägger över ansvaret på den som blivit utsatt för 
våldet gäller det att som behandlare vara tydlig med att mannen bär ansvaret för våldet, oavsett om 
kvinnan beter sig illa eller inte. 

 
Det vi gör är att berätta för honom okej, alltså oavsett hur jävlig hon är, så är det han som väljer att gå 
över gränsen. Det han som väljer att antingen slå eller det är han som väljer att tjonga näven genom 
dörren. I akt och mening att få henne att tystna, och att den handlingen i sig är hans. (Carl) 
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Anders berättar att de försöker få mannen att beskriva situationer och händelser där mannen har använt 
våld, på ett eller annat sätt, för att sedan använda sig av de exemplen som ett arbetsredskap för att få 
mannen att se alternativa handlingssätt. 

   

Att om du har en före detta fru som skickar ett sms där det står att du är en jävla skithög så svarar du 
inte att jag ska döda din jävel, eller du kanske gör på ett annat sätt. Försöka hitta konkreta exempel, 
det är det vi kan jobba med är konkreta exempel från vardagen (Anders) 

 

5.5.2 ”Personlig” relation 

Anders beskriver det som att männen i betydligt högre utsträckning slår sina partners än exempelvis 
sina chefer för att männen känner sig mer personligt kränkta av sina partners. 

  

Man går inte in och sopar till sin chef om man blir arg på honom, man klarar av att åka bussen och så 
vidare... så oftast är det ju i en miljö där man känner sig kränkt på ett sätt att man så att säga är sig 
själv. Men möter vi varandra på bussen så vet inte du vem jag är och du vet inte vem jag är så då kan 
jag bortse från det på ett annat sätt. Men är vi en relation så blir det mycket mer personligt kränkt, 
eller upplever mig mycket mer personligt kränkt, och reagerar på det på ett annat sätt (Anders) 

 
Eva menar att en könsmaktsförståelse kan förklara varför just kvinnor är mer utsatta i relationer. 
Samtidigt pekar hon på att en del av förklaringen kan vara just att man i en relation kommer väldigt 
nära varandra och att konflikter därför lättare kan uppstå. 

 
(...) för det första är det mer dolt och det kommer sällan fram, och det triggar väl igång också andra 
saker, i en nära relation, man kommer väldigt nära och man är väldigt sårbar inför varandra och så 
(Eva) 

 

5.5.3 System i förhållandet 

 
Anders beskriver behandlingen som de utför som eklektisk. De tänker även systemiskt, menar han. 
Även Berit säger att det är viktigt att arbeta med alla i familjen. Det är emellertid inget som Anders 
och Berit gör inom ramen för just deras del av verksamheten utan det är andra delar som erbjuder 
insatser till den våldsutsatta kvinnan samt för barn som bevittnat eller utsatts för våld. Anders säger: 
”Det är ganska eklektiskt så men det är ju ett, det finns många teorier, anknytningsteorierna, den 
kognitiva floran, det är olika. Systemiskt kan man tänka också. Relationer och familj även om inte alla 
är i rummet.” 

 
Eva talar om att en typ av system, en våldscykel, bildas i ett förhållande där det förekommer våld. 
Vissa kvinnor lär sig känna igen signalerna på att mannen ska komma att utöva våld, och reagerar, på 
grund av rädsla och nervositet, genom att ”skynda på” våldet, för att få det gjort. 
 

 (…) det går från att man har det bra och så trappas konflikten upp, och så blir det våld och så blir det 
lugnt, så blir det bra. Då kan man se nåt form av mönster, och det finns också kvinnor som i det här 
skedet när de går och väntar och är jävligt oroliga och spända för nu kommer det snart att bli våld här, 
nästan ... inte ser till att det blir det... men att det kommer ändå. Det finns teorier om det, att det är så 
det kan gå till i en relation. (Eva)  
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5.5.4 Makt & kontroll 

 
Alla de intervjuade tar upp att de anser att våldet ofta fungerar som ett medel för maktutövning i en 
relation. Carl menar att det två olika sätt att beskriva våld i nära relationer, där det ena är 
situationsbundet och det andra är det ojämlika våldet. Det ojämlika våldet handlar om att använda våld 
som ett medel för att tillförskaffa sig makt och kontroll i en relation.  

 
 (…) det mest skadliga och det mest ojämställda och ojämlika våldet ju det som handlar om makt och 
kontroll. Det finns en amerikansk eller engelsk term, ”intimate terrorist”, pratar man om. Så det är ett 
slags terrorförhållande där det yttersta syftet är att hålla kvinnan underordnad och jag som man ska 
tillförsäkra mig kontrollen. Det är ett sätt, det är det mest klassiska, sen finns det mer situationsbundet 
våld…(Carl) 

 
Daniel talar även om psykiskt våld som syftar till att kontrollera kvinnan.  

 

Det är inte ovanligt att man använder skräck för att få makt över kvinnan, och använder sårande 
känslor, isolerar kvinnan, hon får inte träffa, gå ut och träffa sina kompisar och sådana saker, och 
förminska, förebrå kvinnan för att själv komma i en bättre ställning. Det här sker både medvetet och 
omedvetet, dom här sakerna (Daniel) 

 
I VASKA, som är modellen som Daniel utgår ifrån, ingår det att man talar om något som kallas för 
”Makt- och Kontrollhjulet”, detta är ett inslag taget ifrån den tidigare nämnda Duluth-modellen, då 
kallat Power and Control Wheel (från National Center of Domestic and Sexual Violence). Utifrån 
modellen talar man om mannen egen användning av kontrollmedel samt hur det skulle kunna se ut i en 
relation som inte präglas av våld. 

 

Så det här går jag igenom med mannen, ”Vilka av de här delarna har du använt?”. Sen så är det ju 
inte alltid så att mannen använder de här jättemedvetet för att vara elak, utan mannen är ofta osäker, 
känner en sorts vanmakt, och för att komma ifrån den vanmakten så använder man makt och 
kontrollmedel (Daniel) 

 

Även Berit talar om våldsutövandet tillskansar mannen en känsla av kontroll i relationen men även i 
ett större perspektiv. Samtidigt menar hon att våldet förvisso är inte är destruktivt för männen på kort 
sikt men att det är det i längden.  

   

 Om jag slår dig, om jag hotar dig så har jag säkert åtminstone på kort sikt en möjlighet att göra som 
jag vill. Det jag inte riktigt förstår är att det är på kort sikt, men visst har jag en vinst i det här (…) 
Visst är det så att våldet är intelligent och våldet är välgenomtänkt. Det är inte så om jag använder 
våld att jag inte tänkt på vilket resultat jag kan uppnå (Berit) 

Carl beskriver också att våldet sällan uppkommer när paret är bland folk, utan mannen ser till att vänta 
tills att han tror sig inte bli upptäckt, vilket med andra ord innebär att våldet inte sker impulsivt utan är 
planerat. 
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Det blir också klart att han väljer rätt tidpunkt på dagen. Det vill säga kanske när dom tror att barnen 
sover, eller framför allt är hemma. En vanlig framkörning är att dom är på fest, dricker lite för 
mycket, han tycker att hon är för flörtig eller har pratat för mycket med nån annan men inte med 
honom och han mulnar, men han beger sig inte på henne på festen, utan det är när dom kommer hem 
och sagt hejdå till barnen, ungarna sover. Då kommer det (Carl) 

 
Anders nämner att männen som deltar i behandlingen inte alltid brukat fysiskt våld, utan vissa 
använder endast en typ av ekonomiskt våld där mannen kontrollerar partnerns ekonomi. 

   

Det finns fysiskt våld, kanske inte så frekvent är det psykiskt våld i form av kontroll i form av 
ekonomiskt våld, att man håller i pengar, till exempel håller koll på vad du handlar vad du får handla 
materiellt våld, jag bestämmer vad som ska köpas till barnen och så vidare (Anders) 

 

Anders menar att det är något svårt att få männen att få syn på sina kontrollerande sidor, men att man i 
programmet tar upp vad som är accepterat beteende. 

  

(…) hur tror du att din fru eller före detta sambo, vad skulle hon säga, skulle hon säga att hon säga att 
du är en kontrollerande man? "Jaaa, det skulle hon säkert säga, hon skulle säga så och så och så" Då 
kan man utgå ifrån det, istället för att fråga "Är du en kontrollerande man?". Då säger de flesta nej 
(Anders)  

 

5.6 Förklaringar på individnivå 

 

5.6.1 Livsbakgrund och egna erfarenheter av våld 

 
Samtliga intervjupersoner lyfter just männens egna erfarenheter av våld och andra svårigheter under 
uppväxten som väldigt betydande. Carl är från början tydlig med att han är medveten om att forskning 
inte påvisat att män som utövar våld i nära relationer utmärker sig på något särskilt sätt utöver att de är 
just män. Senare under intervjun återkommer han dock till att de flesta av männen som utövar våld har 
upplevt våld under sitt liv och att deras våldsbeteende därför kan ses som ett inlärt beteende. 

 

Dom flesta männen som har våld- och aggressionsproblem har mött det tidigare, så på så sätt är ju det 
ett inlärt beteende. Det är också, dels är det ju vanligt, dels så tänker jag att det är en hjälp för oss att 
tänka att det här är faktiskt vanliga killar men att dom har på nåt sätt lärt in fel beteende. Dom har lärt 
in ett beteende som ställer till det, inte bara för dom utan det ger konsekvenser för deras nära (Carl) 

 

Carl vill emellertid inte se dessa män som avvikande från andra då det medför att männen blir klassade 
som störda varelser som inte kan förändra sitt beteende. 

  

…det gör ju att vi inte är så förtjusta i till exempel det här psykopatbegreppet, som vi tänker, det 
hindrar män, det sättet att tänka om män, hindrar män från att ta hand om sitt eget beteende. Det blir 
en klassning av en människa. Manipulativ, empatistörd, begrepp som hindrar en dialog (Carl) 
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Vidare så menar Carl att det inte är möjligt för honom att se männen som något annat än vanliga 
människor som egentligen vill väl för då blir det omöjligt att bedriva någon slags behandling. 

   

 Jag kan inte möta en man och tänka att han är en empatistörd jäkel som vars främsta syfte är att 
manipulera mig att tro nåt speciellt om honom. Då kan jag lika väl lägga av att jobba, för då är det en 
mur emellan oss (Carl) 

 

Carl pratade även om hur de försöker komma åt männens syn på mansrollen genom att ställa frågor 
om hur deras liv sett ut genom ett våldsperspektiv för att sedan koppla ihop det förgångna med det 
nuvarande livet. Genom att tala om mannens uppväxt kan det även bli tydligare varifrån männens 
beteende och idéer kommer ifrån, menar han. 

 
Hur såg deras ursprungsfamilj ut? Vad har dom fått med sig för idéer om vad våld handlar om? Vad 
är okej och vad är inte okej? Hur har dom lärt sig att lösa konflikter? Hur löste man konflikter när 
dom växte upp? Vad har dom fått med sig? Vad gör en pappa? Hur är en pappa och en mamma? Och 
på så sätt så kopplar vi deras, kan man säga, deras socialisering av olika faktorer till sig och för att 
spegla, okej hur är dom nu? Hur är dom som par? (Carl) 

 
Även Anders och Berit talar om vikten av att tala om mannens livshistoria och egna erfarenheter av 
våld. De uppskattar att en väldigt hög andel av männen som de möter har egna erfarenheter av våld 
och andra traumatiska upplevelser. Berit nämner även att en del av männen uppvisar tecken på 
posttraumatiskt stressyndrom, vilket bland annat kan härledas till att de kommer ifrån krigsdrabbade 
länder.  

 
         Sen så själva programmet när det tar vid så består det egentligen av 4 olika block kan man säga. Det 

första pratar man väldigt, väldigt mycket om pappan eller förälderns egen livshistoria, eller hur du har 
haft det när du var liten (…) (Berit) 

 
Fortsättning. 
 

 (…) ungefär 90 procent av de männen vi träffar har själva en historia, en personlig historia av trauma 
av nåt slag som kan vara familjerelaterat, det vill säga våld inom familjen, ha bevittnat våld eller 
själva offer för föräldrarnas våld. Både i uppfostringssyfte och i annat syfte, till exempel när 
föräldrarna har varit påverkade av narkotika eller alkohol eller så. Sen har vi andra klienter som har 
kriserfarenheter, så en hel del av våra klienter har ungefär samma symtom som många misshandlade 
kvinnor, det vill säga posttraumatiskt stressyndrom. (Berit) 

 
Vidare talar Berit om vikten om att tala om klientens barndom då de ofta saknat omhändertagande 
föräldrar under sin uppväxt.  

  Många har saknat goda referenter, det vill säga föräldrar som har markerat gränserna på en adekvat 
nivå. som har varit närvarande, som har hållit om, som har varit goda mödrar och goda fäder så att 
säga. Många har faktiskt saknat det, och det är väldigt viktigt att prata om det (Berit) 

Även Eva tycker man bör tala om mannens livsbakgrund om hon märker att mannen har haft det svårt. 
Hon tycker även att hon har användning av anknytningsteorier i sitt arbete, eftersom hon tänker att 
bristande anknytning kan ha haft en inverkan.   
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 (…) så jag tänker att man kan tänka mycket kring anknytning, anknytningsteorier om de här männen, 
man kan tänka systemiskt (…) när man jobbar med det så kan man ha nytta av väldigt många olika 
delar (Eva) 

 
Anders menar att männen inte vet hur de ska lösa konflikter utan att använda sig av våld eftersom de 
växt upp under sådana förhållanden. Det bästa man kan göra för att bekämpa våld i nära relationer är 
enligt flera av intervjupersonerna att jobba generationspreventivt genom att arbeta med barnen som 
upplevt våld, och på så sätt ge dem andra referenser: ”Att ha våld som referens. Att ha något annat 
som referens. Så det är ett jätteviktigt arbete, att jobba preventivt. Att jobba preventivt i ett 
generationsperspektiv.” 

 
Berit nämner även vad hon kallar för en ”våldscirkel”, som syftar till att barn som upplever våld även 
lär sig att använda våld som ett medel att lösa konflikter. Just därför menar Berit att det är viktigt att 
fokusera på framför allt pappor som utövar våld i nära relationer.   

 
 Det är ett sätt att bryta den här våldscirkeln. Barn som upplever våld lär sig att lösa konflikter på ett 
våldsamt sätt och även om dom ser det och upplever det och tycker det är fruktansvärt jobbigt så 
finns det där, nåt som man har lärt sig och det är därför det är viktigt för oss att jobba med pappor. Så 
att dom här barnen får också se en annorlunda pappa som inte slåss och som löser konflikter på ett 
annat sätt (Berit) 

 
När Carl själv ska summera vad som är viktigast säger även han att man genom att arbeta med fäder så 
arbetar man förebyggande: 

 
  Summeringen är att den viktigaste förebyggande åtgärden är att få stopp på de vuxnas våld, så att 
barn får växa upp utan erfarenheter av våld, för det tror jag kan bryta generationsväxlingarna (Carl) 

 
Daniel menar även han att det utöver könsmaktsperspektivet finns individuella faktorer som ökar 
risken för att våld ska användas, där ibland egna erfarenheter av våld. Däremot poängterar han att man 
inte ska se det deterministiskt, inte alla som växer upp med våld blir våldsutövare: ”(…) sen är det inte 
så att alla som lever i våld skulle bli våldsamma och alla som använder våld har inte heller upplevt 
våld i familjen. Men det är riskfaktorer.” 

 

5.6.2 Vanmakt 

 

Alla intervjupersoner nämner att deras uppfattning är att själva makt- och kontrollbehovet kommer ur 
en känsla av vanmakt. Vinsten med att använda våld är inte bara uppnå någon slags makt och kontroll 
över partnern utan även över livet generellt. Denna känsla av vanmakt kommer ur mannen själv, även 
om känslan kan vara en reaktion på något utanför mannen själv. Vanmakt beskriver Carl som en 
känsla som en individ, i detta fall en man, känner för att han inte är nöjd med sig själv samt inte kan 
uttrycka sig med ord och därför tar till våld som en flyktväg. 
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Att männen inte känner sig trygga i sig själva, att dom inte, dom kan ha sämre självförtroende än 
kvinnan, dom känner att dom inte har riktiga kontroller, dom kanske har svårt att verbalisera sig och 
att för att komma ur den vanmakten, som är en känsla, så använder dom maktmedel liknande dom 
här, dom använder våld. Så det är också nåt som är väldigt centralt för många i alla fall, ”Nu känner 
jag vanmakt”. Och då är det något slags brist i det individuella (Carl) 

 

Berit beskriver vanmakt som en frustrerande känsla av att inte vara tillräcklig, både i en relation och i 
samhället i stort. 

   

Om man kommer, till exempel, både som invandrare och som etnisk svensk som har hamnat i 
underläge på något sätt i samhället, man har inte uppnått det man känner att man ska uppnå som en 
vanlig medborgare. Man kanske inte har ett bra jobb eller man har ett jobb som man inte trivs med. 
Det behövs väldigt lite egentligen för att uppleva frustration, men det är inte bara en sak utan det är 
en summa av olika element eller olika faktorer som gör att det här kan ske (Berit) 

 

Carl beskriver vidare vanmakt som den mest skrämmande känslan som de män han möter kan ha, och 
att känslan är kopplad till att mannen inte känner att han har kontroll över sig själv och sitt beteende. 
Själva behandlingen syftar just därför till att medvetliggöra mannen om hur denna känsla är kopplad 
till hans beteende. 

     

(…) känslan av vanmakt är ju som vi tänker, det är att inte ha, att inte kunna känna att jag har full 
kontroll över mig, mina reaktioner och mitt sätt att hitta balans i livet, och det kan ju låta lite 
flummigt men det vi arbetar med är ju att koppla männens handlingar till deras känsla och eftersom vi 
tänker oss att våldet utgår ifrån vanmakt så är det vi försöker fokusera på (Carl) 

 

På frågan om Anders anser sig kan se några generella mönster hos de män han möter säger han att 
männen, utöver att de ofta en liknande livsbakgrund och traumahistoria, även delar en känsla av, vad 
han kallar för, vanmakt. Vanmakt leder till att männen utövar våld som en strategi. 

   

Alltså när man står och känner att ”jag inte har orden eller jag har inte utifrån de referenser jag har i 
min barndom så fanns det inget annat än att slå så när jag hamnar i ett läge att jag känner vanmakt. då 
har jag inget annat sätt än att använda våld, jag har inte ordets makt. Jag har ingen annan strategi. Jag 
har bara våldet” (Anders) 

 
Att använda våld är ett sätt att behålla kontrollen över sig själv, menar Carl. Våldet håller känslan av 
vanmakt i schack.  
 

  

 Det är ett sätt att behålla kontrollen över sitt liv. Behålla kontrollen över sig. Och det innefattar så att 
säga att behålla kontrollen över situationen, inklusive dom som finns i min närhet. Och att det ytterst 
kommer ur en rädsla för eller en känsla av vanmakt (Carl) 



 
 

37 

 

 

 

5.6.3 Missbruk 

 
Ingen av intervjupersonerna tycks vara av åsikten att missbruk/alkoholanvändning är det som ensamt 
ligger bakom vissa män använder våld (i nära relationer). Däremot anser de alla att berusning av ett 
eller annat slag kan trigga igång ett beteende som ligger ”latent” hos mannen. 

 
 Sen finns det naturligtvis såna män som blir mycket mer aggressiva när de dricker och alkoholen är 
faktiskt ett stort problem i många relationer men jag personligen som har jobbat med missbrukare i 
många år känner att om inte du har det latent inom dig så kan inte alkoholen i sig göra nåt. Utan det 
måste finnas hos dig redan, fröet till det våldsamma beteendet som alkoholen bara gör än mer. (Berit) 

 
Anders menar att han har märkt att alkohol kan finnas med i bilden när männen talar om en situation 
där de använt sig av våld: ”Mannen kommer hem och har varit ute och druckit och undrar vem man 
har pratat i telefon med och vem har varit här och förhör på ett annat sätt om inte alkohol varit med…” 

 
Carl menar att vissa faktorer kan öka risken för att våld ska förekomma, däribland missbruk, men att 
man inte kan dra slutsatsen att våldet är kopplat till dem eftersom inte alla som missbrukar använder 
våld. Däremot menar Carl att våldet är kopplat till om mannen känner sig pressad, vilket är en känsla 
som bland annat missbruk kan leda till. 

  

 (…) men det finns ju många människor som lever i armod och det finns många som missbrukar men 
där det inte förekommer våld också. Så våldet är inte kopplat till de här faktorerna, våldet finns hos 
mannen. Men benägenheten att ta till våld kan ju öka om man är väldigt pressad (Carl) 

 

Daniel, som själv har arbetat en längre tid med missbrukare, säger att han är säker på att missbrukare 
är överrepresenterade när det gäller våld, men att det å andra sidan inte behöver bero på just 
missbruket, eftersom missbrukare ofta har haft en problematisk uppväxt, vilket han också menar är en 
riskfaktor: ”Vi vet ju att våld är överrepresenterat bland missbrukare. Sen vad som är hönan eller 
ägget... Vi vet också att missbrukare ofta har haft genom sitt liv en sämre bakgrund, sämre anknytning, 
en sämre bakgrund.”  Eva tycker att hon kan se vissa tendenser till att missbruk kan förvärra ett 
beteende men hon vill inte dra några slutsatser eftersom hon inte känner att hon har ett tillräckligt 
underlag för att göra det. Hon tror inte heller att alkohol ensamt orsakar våld. Hon ser även att andra 
individualpsykologiska faktorer kan förklara varför vissa slår: ”Det kan ofta handla om dålig 
självkänsla hos mannen. Att man är lättkränkt eller har liksom svag självkänsla.” 
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6 Analys och diskussion 
 

6.1 Inledning  
 
De frågeställningar som jag velat besvara är följande: 
 
• Hur beskriver och definierar behandlarna orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 
• Vad innebär behandlarnas förståelse av förklaringsmodeller för behandlingsarbetet? 
• Hur beskrivs socialtjänstens behandlingsarbete avseende förklaringsmodeller? 
 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet utifrån den ekologiska modellen samt tidigare 
nämnda forskning. Detta för att besvara ovanstående frågeställningar. 

 

6.2 Hur beskriver och definierar behandlarna 
orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer? 
 
Förklaringar på strukturell nivå 

De har alla gemensamt att de tycker att de ser att ett könsmaktsperspektiv är applicerbart när det gäller 
att förstå mäns våld mot kvinnor, eftersom det synsättet ger en förklaring till varför just män är 
överrepresenterade vad gäller att utöva våld i nära relationer. Flera av intervjupersonerna ger även 
uttryck för att det skulle finnas ett samband mellan våldet och andra strukturella orättvisor i samhället, 
så som löneskillnader. Orättvisor som alltså hänger samman med mäns överordning i samhället, och 
som man kan säga hänger samman med en patriarkalisk förståelse (Gemzöe 2003).  De talar även en 
hel del om maskulinitet och könsroller, vilket antyder att man ser mansrollen som socialt konstruerad 
och problematisk, vilket då kan kopplas till en könsmaktsförståelse av problemet med mäns våld mot 
kvinnor (i nära relationer) (Connell 2009). Män, beskriver flera av intervjupersonerna, är fostrade till 
att hantera känslor på ett verbalt icke-kommunikativt sätt, man ska vara stark och inte ge uttryck för de 
”mjukare” känslorna som är förknippat med det traditionellt kvinnliga och därför står i ett 
motsatsförhållande till det traditionellt manliga (jmf a.a.). Istället reagerar män i högre grad än kvinnor 
med ilska och aggressivitet när en konflikt uppstår. Carl är den som jag uppfattar går längst i sin 
genusanalys, han är tydlig med att han anser att det är samma mekanismer som spelar in när det gäller 
mäns våld mot kvinnor i vårt västerländska samhälle som i andra mer tydligt patriarkala kulturer. Det 
handlar om att männen tar till våld då deras maktbefogenheter och manlighet upplevs som hotad. En 
ökad jämställdhet i samhället skulle minska våldet, menar flera av intervjupersonerna, eftersom ett 
dekonstruerande av mansrollen innebär att det blir enklare för män att visa sig svag och därmed inte 
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behöver använda våld för upprätthålla sin maktposition.  Majoriteten beskriver dock 
könsmaktsperspektivet som något i periferin, och inte som det mest väsentliga. Anders säger, till 
exempel, att det är ”lätt” att säga att våldet beror på strukturella orsaker, men att det inte förtäljer hela 
historian. Deras resonemang kan man därför härleda till Graham-Kevans (2007), om att strukturella 
förklaringsmodeller skulle vara ”ytliga”. De drar det emellertid inte alls lika långt som Graham-Kevan, 
som helt avfärdar en koppling mellan strukturer i samhället och våld i nära relationer.  

 

Förklaringar på grupp- och lokalsamhällelig nivå 

Anders och Berit för fram kulturella faktorer, vilket till stor del kan ha att göra med att de verkar i ett 
område som till stor del befolkas av andra etniciteter än den svenska, och därför kan vara mer präglade 
av det. Även Daniel avviker till viss del genom att ta upp en viss yrkesgrupp samt missbrukare som 
grupper som brukar våld i högre grad. Detta kan ha att göra med att han tidigare har arbetat med 
missbrukare samt att han under den korta tid han arbetat på verksamheten av en slump råkat träffa på 
just den specifika arbetsgruppen. Carl är mer neutral, och hänvisar till forskning som visar att män 
som slår inte kan påvisas ha mer gemensamt än att de just är män. Även Eva är försiktig med att 
tillskriva en viss grupp som mer frekventa våldsutövare. Ingen av dem pekar ut till exempel 
”arbetslösa” som en riskgrupp. Däremot nämner flera av dem att socioekonomiska faktorer kan vara 
en delförklaring till att vissa av männen känner sig frustrerade, och därför tar till våld. 

 

Avvikelseperspektivet, som individual- och socialpsykologin brukar representera, blir till viss del 
aktuellt, genom att de attribuerar våldet till vissa grupper. I särskilda kulturella grupper förväntas det 
mer eller mindre av dig att du använder våld mot din partner, enligt A. Våldet förstås på ett kulturellt 
sätt, till skillnad från när ”svenska” män använder våld, då man istället ofta utgår ifrån socialt arv-
perspektivet, som Lundgren (2004) talar om . Här blir således kulturperspektivet aktuellt (jmfr a.a.). 
När Daniel lyfter fram missbrukare och en specifik arbetsgrupp blir även det utifrån ett 
avvikelseperspektiv. Yrkesgruppen för att de tillhör en hypermaskulin kultur, och missbrukarna för att 
de missbrukar, är min tolkning. ”Vi och dem”-perspektivet framträder alltså (jfr Scheffer Lindgren 
2009). Samtidigt menar behandlarna att de ser männen som ”vanliga” killar, som hamnat snett. Frågan 
är då vad en ”vanlig” kille kan sägas vara. Detta kan därför relateras till det vad som tidigare tagits upp 
inom forskningen om att de olika perspektiven står i ett motsatsförhållande (jfr a.a.). 

 

Förklaringar på relationsnivå 

Genomgående berättar behandlarna att männen de träffar inledningsvis inte vill kännas vid sitt ansvar 
för våldet, utan gärna skyller på att kvinnan provocerat dem. Detta kan kännas igen ifrån tidig 
individualpsykologisk forskning, där fokuseringen låg på just kvinnan och hennes tillkortakommanden 
och beteende (jfr Hydén 1995). Intervjupersonerna lägger dock inte någon större vikt vid detta som en 
orsaksförklaring bakom våldet, utan fokuserar hellre på mannens förmåga att kontrollera sig, oavsett 
situation eller provokation från kvinnans sida.  

 

Merparten av intervjupersonerna tycks tänka att könsmaktsperspektivet förklarar varför just främst 
kvinnor blir utsatta för våld i nära relationer. En parallell förklaring är att det är den nära relationen 
mellan mannen och kvinnan som gör att det lättare uppstår våld. Mannen tar saker mer ”personligt” än 
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vad han gör i relation till andra, till exempel en främling på bussen eller chefen på jobbet. Detta kan 
man koppla till, vad Lundgren (2004) kallar för, konfliktperspektivet, där våldet ses som en utveckling 
av en konflikt mellan två jämbördiga partner i en relation. Intervjupersonen tar då inte med den 
samhälleliga könskulturella aspekten av att mannen är dominerande och kvinnan är underordnad, i 
förklaringen. 

 

Alla intervjupersoner säger att männen ofta utövar våld som ett medel för att tillskansa sig makt och 
kontroll i förhållandet. Det nämns även att det är just detta våld som är det mest ojämlika våldet. Det 
är även under detta tema som intervjupersonerna blir tydliga med vad de menar kan definieras som 
våld utöver det fysiska. De beskriver att männen ofta använder sig av ett ekonomiskt och psykiskt 
våld, som förminskar och förebrår kvinnan, och vars syfte är att underordna henne. De beskriver även 
våldet som kontrollerat och planlagt, vilket även, bland annat, Lundgren och Hydén (2004 & 1995) har 
pekat på.  

 

Förklaringar på individnivå 

Det som intervjupersonerna framför allt lyfter fram är egenskaper hos mannen som individ. De 
förklaringar som främst nämns är att männen känner en känsla av ”vanmakt” samt att de har växt upp 
med våld. En dålig anknytning som barn nämns också som en möjlig förklaring. Flera av 
intervjupersonerna beskriver männens beteende som ”inlärt”. Dessa män ska ha växt upp med våld i 
familjen, och därför lärt sig använda våld som en konfliktlösare. Anders och Berit beskriver det som 
att männen inte har några andra ”referenter”, de har inga andra medel att ta till än att bruka våld för att 
de inte har varit med om något annat. Majoriteten av de intervjuade anser även att det allra viktigaste 
är att fokusera på pappor som använder våld, de ser det som en ”generationsprevention”. Ju färre barn 
som upplever våld desto färre går vidare och själva använder våld, menar de med andra ord. Detta är 
en klar koppling till socialt arv-perspektivet (Lundgren 2004) som menar att barn som har växt upp 
med våld i vuxen ålder själva riskerar att själva börja använda våld i sina nära relationer.  

 

Själva behovet av att inneha makt och kontroll kommer från en känsla av vanmakt, menar de. Trots att 
begreppet makt och kontroll förknippas med forskning med ett könsmaktsperspektiv är det inte vad 
som åsyftas här, utan själva vanmakten ses som en brist hos individen. Denna brist har ofta sitt 
ursprung i mannens livsbakgrund eller barndom, enligt intervjupersonerna, vilket även det är ett 
resonemang som kan härledas till det individualpsykologiska perspektivet (se Ekbrand, 2006). 
Männen har sämre självförtroende än kvinnan de har en relation med, de är dåliga på att uttrycka sig 
verbalt samt har svårt för att hitta en balans i tillvaron, menar vissa av intervjupersonerna. Vidare 
känner de sig inte tillräckliga i sin mansroll, de befinner sig i underläge i samhället och känner sig 
frustrerade över detta. Återigen kan man koppla detta till ett avvikelseperspektiv; män som är trygga i 
sin mansroll har inte den här problematiken, tycks menas. Samtidigt kan begreppet vanmakt förstås på 
flera nivåer; en frustration som tar sig utgångspunkt i individen men i relation till strukturer i 
samhället, gruppnormer samt till kvinnan de lever med. 

 

Ett annat vanligt tema i forskning som har ett individualpsykologiskt perspektiv är missbruk och 
användning av alkohol. Samtliga intervjupersoner nämner alkohol som en bidragande orsak eller 
riskfaktor. De är emellertid tydliga med att de inte ser alkohol som ensam orsak när våld uppstår, utan 
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våldet är något man har ”inom” sig. Alkoholen hjälper endast till att trigga igång detta. Återigen 
kopplar vissa av intervjupersonerna orsaken till individen och dennes uppväxt, eftersom de menar att 
ett missbruk kan ha sin orsak i en svag anknytning till omsorgspersonerna som barn och en dålig 
självkänsla.  

 

Sammanfattande diskussion 

Behandlarna ger uttryck för en förståelse av männens bruk av våld på alla nivåer, så man kan säga att 
de använder sig av den ekologiska modellen när de beskriver och definierar orsakerna till mäns våld 
mot kvinnor. Vissa av nivåerna är dock mer framträdande än andra, där förklaringar på individnivå är 
den tydligaste. Detta blir framför allt påtagligt när intervjupersonerna ska beskriva vad de tycker är 
viktigast när det gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor och de väljer att betona vikten av att arbeta 
med pappor som brukar våld samt insatser som riktar sig till de barn som upplevt våld. Detta ser de 
som ett förebyggande arbete. De ger även uttryck för åsikten att könsmaktsteorier kan förklara varför 
män slår kvinnor, däremot lyfts det inte fram som det centrala i slutändan. Den samhälleliga 
könskulturella aspekten av det hela, som Lundgren (2004) talar om, kan sägas falla bort när de går in 
på andra förklaringsmodeller, så som socialt arv. Då handlar det inte längre om att våld är något som 
män genom strukturella genusmönster i samhället har fostrats till att använda som ett kontrollmedel, 
utan då går man inte på det privata. Detta stämmer överens med Lundgrens (a.a.) kritiska påpekande 
om att ”allt eller inget-perspektivet” rymmer många motstridiga perspektiv, som inte lätt samsas under 
samma tak. Samtidigt uttrycker intervjupersonerna en genuin komplex förståelse av våldet, då de 
menar att olika ”riskfaktorer” kan utgöra orsaken bakom varför vissa män slår. 

  

6.3 Vad innebär behandlarnas förståelse av 
förklaringsmodeller för behandlingsarbetet? 
 
Förklaringar på strukturnivå 

Flera av intervjupersonerna säger att de, mer eller mindre, använder könsmaktsperspektivet som ett 
förståelseverktyg, mer än som ett behandlingsverktyg. Anders säger att det i slutändan inte har någon 
betydelse vilket perspektiv man har som behandlare, det viktiga är att våldet upphör. Daniel menar att 
han skulle kunna jobba för jämställdhet, och mot rigida könsroller, på sin fritid om han hade tid, men 
att detta inte direkt är något han sysslar med under arbetstid. Detta tolkar jag som att arbetet med 
männen upplevs som avpolitiserat. Behandlarna är mer pragmatiska än vad de är ideologiskt hållna. 
Även om de anser att en del av förklaringen till att männen de träffar utövar våld är av strukturella, 
och orättvisa, orsaker så ser de inte att de är en del av dess lösning, att de arbetar emot denna 
strukturella orättvisa. Istället verkar individen stå före vilket har som konsekvens att mannens 
individuella livsbakgrund får en stor betydelse för behandlingen. De verkar dela den uppfattning som 
Mcmurran & Gilchrist (2008) står för; att man inte nödvändigtvis behöver låta en feministisk 
könsmaktsförståelse utgöra det centrala i själva behandlingen, även om man tycker den har en viss 
betydelse. Istället bör man anpassa behandlingen efter mannen och hans individuella behov. Så tycks 
även intervjupersonerna resonera. Har mannen problem med ilska och vredesutbrott tar man det i 
åtanke under behandlingen, och har mannen traumatiska livserfarenheter kan det vara lämpligt att han 
får prata om dessa, tycks resonemanget gå.  
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Samtidigt beskriver de att ett inslag i behandlingen ofta går ut på att diskutera, så väl som att 
problematisera, könsroller och maskulinitet, vilket även är något som de feministiskt hållna forskarna 
Gondalf & Russell (1986) anser att det är bra att man uppehåller sig vid. Intervjupersonernas 
könsmaktsperspektiv innebär alltså att de ser könsroller som socialt konstruerade och ej statiska (likt 
Connell 2009). Med andra ord anser de att könsroller är föränderliga och som något man kan arbeta 
med under behandlingen. Därmed inte sagt att de uttrycker åsikten att de arbetar för att kön-
/genusroller ej ska existera, de talar snarare om att olika grader av maskulinitet finns, som i sig är mer 
eller mindre positiva.  

 

Förklaringar på grupp- och lokalsamhällelig nivå 

Vad gäller att koppla ihop förklaringar på grupp- och lokalsamhällelig nivå med behandlingen tolkar 
jag det som att det främst handlar om att man när det gäller vissa grupper arbetar mer än vanligt med 
att förändra attityder kring könsroller och våld. Attityder som de tolkar ingår i en kultur som skiljer sig 
från den svenska normen (jmf Lundgren 2004). Vidare förstår de männens känsla av vanmakt utifrån 
ett socialt perspektiv, där personens livssituation spelar in och inte bara individen och relationen. Detta 
fungerar mer som ett förståelseelement än ett behandlingselement. 

 

Förklaringar på relationsnivå 

Även om intervjupersonerna inte alltid aktivt tar avstånd ifrån männens beskrivningar av våldet som 
ett svar på en provokation ifrån kvinnans sida så betyder det inte att de ger efter och helt accepterar 
mannens version, utan en stor del av behandlingsarbetet går ut på att få mannen att ta sitt ansvar för 
sina våldshandlingar. De ursäktar således inte våldet, vilket Wilkinson & Hamerschlag (2005 refererad 
i Mcmurran & Gilchrist, 2009) hävdar att ”angry management-behandling” kan leda till. Flera av 
intervjupersonerna är systemiskt utbildade, och säger sig även använda systemteorin i behandlingen. 
Det framgår emellertid inte i resultatet på vilken sätt, utöver att de anser att även kvinnan och 
eventuella barn bör få stöd och hjälp på separat håll. Det är aldrig aktuellt att låta mannen och kvinnan 
delta i behandlingen tillsammans och samtidigt. Lundgrens (2004) farhågor om att ett 
socialpsykologiskt perspektiv gör att våldsutövaren och våldsoffret ses som jämbördiga parter vad 
gäller våldet kan därmed inte säga uppfyllas. 

 

I och med att de ser en del av våldet som ett medel för att tillskansa sig makt och kontroll i 
förhållandet innebär det för behandlingen att de tar upp detta med mannen. Här kommer även 
definitionen av våld som något som inte behöver vara fysiskt in i bilden. Många av männen använder 
inte fysiskt våld, menar intervjupersonerna, men är desto mer kontrollerande, vilket även adresseras i 
behandlingen. Flera av intervjupersonerna beskriver även hur de använder sig av exempel på 
situationer från mannens liv som ett arbetsredskap. De kan vara användbara för att få mannen själv att 
upptäcka mönster hos sig själv, speciellt då männen själva sällan har reflekterat över hur de beter sig, 
menar de. Att behandlarna uppehåller sig vid mannens kontrollbehov kan man säga går i led med en 
feministisk behandlingsmodell (se Gondalf & Russell, 1986). 
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Förklaringar på individnivå 

I och med att intervjupersonerna tillskriver mannens livsbakgrund och uppväxt en stor betydelse talar 
man även en hel del om det under behandlingen. Carl beskriver hur man genom att tala om mannens 
livsbakgrund som utgångspunkt även kan närma sig det nutida beteendet. Genom att blicka bakåt kan 
mannen i samma veva få syn på saker i sitt eget beteende som är kopplat till uppväxten. Detta 
resonemang ingår med andra ord i socialt arv-perspektivet (Lundgren 2004). Hela grundtesen i Anders 
och Berits verksamhet kan man säga vara grundad på socialt arv-perspektivet eftersom de endast 
vänder sig till pappor, vilket har sitt ursprung i idén om att verksamheten även ska fungera som en 
förebyggande insats. 

 

Resonemanget att mannen som utövar våld gör det för att dämpa en känsla av vanmakt, frustration, i 
deras liv, genomsyrar alla intervjupersonernas utsagor. Detta tolkar jag som att det hjälper 
intervjupersonerna att se det allmängiltiga i mannens historier, som ett sätt för dem att förstå deras 
handlingar och därmed se dem som ”vanliga” män vars intentioner är goda men inte deras beteende. 
Carl uttrycker det till exempel som att det skulle vara omöjligt för honom att bedriva ett 
förändringsarbete om han såg männen som avvikande psykopater, eftersom det skulle vara ett arbete 
utan hopp om förbättring. 

 

Även om intervjupersonerna ser missbruk och alkohol som något som kan spä på ett redan existerande 
problem vad gäller våld ser ingen av dem alkoholbruk som det grundläggande problemet. Det har inte 
heller framgått att det är en väsentlig del av behandlingen, så jag drar slutsatsen att det inte är något 
man berör i hög grad. Det behöver dock inte vara så, utan det kan röra sig om en miss vad gäller mitt 
resultatinsamlande. Rör det sig om ett missbruk räknar jag med att de hänvisar mannen till en mer 
passande instans, så som missbruksenheten. 

 

Sammanfattande diskussion 

Den strukturella förklaringsmodellen så som könsmaktsperspektivet används framför allt som ett 
förståelseverktyg snarare än ett användbart verktyg i själva behandlingen. Perspektivet kan emellertid 
ses som användbart då de talar om mansrollen och förhållandet till makt och kontroll, eftersom det 
tydliggör att kön/genusroller är socialt konstruerade samt att män strukturellt sett är överordnade 
kvinnor i samhället vilket även påverkar förhållandet mellan män och kvinnor i nära relationer. De 
individcentrerade orsaksförklaringarna gör dock att man även talar om mannens person som något 
som formats i ett privat sammanhang. Enligt det perspektivet beror mannens våldsamma beteende 
bland annat på att de ”ärvt” det av sin far. Där förloras lite av det strukturella maktperspektivet i 
behandlingsarbetet. Sammanfattningsvis dras jag slutsatsen att det framför allt är orsaker hos individen 
som adresseras i behandlingen, även om de även talar en del om könsroller samt relationer. Genom att 
de från början ofta tycks tala om mannens egna tidigare erfarenheter av våld så finner de en ingång till 
att tala om även det nutida våldet. När männen försöker lägga ansvaret för våldet på kvinnan så är alla 
behandlarna tydliga med att de för tillbaka ansvaret till mannen. Man kan alltså säga att de berör 
relationsnivån, men att de hela tiden går tillbaka till mannen som individ. 
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6.4 Hur beskrivs socialtjänstens 
behandlingsarbete avseende förklaringsmodeller? 
 
Arbetet beskrivs bygga på en mångfasetterad förklaringsmodell, likt den ekologiska som 
Socialstyrelsen rekommenderar socialtjänsten att utgå ifrån (Socialstyrelsen 2003:35). Jag upplever 
det emellertid som att det individualpsykologiska perspektivet dominerar socialtjänstens 
behandlingsarbete, på bekostnad på de andra perspektiven. Lundgrens kritik mot ”allt eller inget-
perspektivet (2004) kan man därför säga är befogat till viss del. Även om samtliga nämner att 
könsmaktsperspektivet till viss del förklarar mäns våld mot kvinnor, beskriver man ändå mannen som 
utövar våld som avvikande till viss del från samhället i övrigt. Främst handlar det om att mannen växt 
upp med våld omkring sig. Att mannen är våldsam beror därför på att han har lärt in ett våldsamt 
beteende som ett sätt att lösa konflikter. Det strukturella perspektivet kommer inte till uttryck i den 
förklaringen. Det kan dock hävdas att det gör det indirekt, om man väljer att se våldet som ett 
strukturellt problem som lärs ut genom social praktik på relationsnivå. Alla män slåss inte, men de 
förhåller sig ändå till våld på ett annat sätt än kvinnor. Intervjupersonerna drar inte 
avvikelseperspektivet lika långt som man gjorde i den tidiga individualpsykologiska forskningen 
(Lundgren, 2004). De ser inte männen som ”sjuka”, utan som normala människor med ett sjukt 
beteende, som kan förändras. De distanserar sig därmed inte ifrån männen, utan medger att problemet 
till viss del kan vara strukturellt och därför ett problem för alla. Socialtjänsten behandlingsarbete med 
män som utövar våld i nära relationer kan man därför säga bygger på det som Mcmurran & Gilchrist 
(2009) för fram som det föredragna alternativet: en individuell framtagen behandlingsstrategi, där 
mannen sammantagna problembild är det som styr behandlingen. 

6.5 Resultatdiskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att ge en ökad förståelse för vilken betydelse förklaringsmodeller, vars 
syfte är att förklara mäns våld i nära (heterosexuella) relationer, har för socialtjänstens 
behandlingsarbete med män som utövar våld i nära relationer. Detta tycker jag att min uppsats har 
bidragit till. Min avsikt med uppsatsen har inte varit att bedöma vad som är rätt eller fel sätt att ta sig 
an behandling som riktar sig till män som utövar våld. Till detta saknar jag underlag för att kunna 
avgöra. Därför har jag velat ha ett öppet förhållningssätt. Behandlarna har tydligt kunnat definiera och 
beskriva vilka orsaker de tycker ligger bakom mäns våld mot kvinnor, både genom att redogöra för 
både en forskningsbaserad samt en erfarenhetsbaserad kunskap. Dessa orsaker bottnar i både en 
könsmaktsförståelse, eftersom de anser att mäns maktdominans i samhället även avspeglar sig i privata 
relationer, såväl som i en individuell förståelse. Ingen av intervjupersonerna ger uttryck för att detta 
skulle utgöra en problematisk motsägelse. Detta är heller inget som jag finner vara ett stort problem, 
eftersom männen, eller deras partners, inte beskrivs som särskilt avvikande, vilket var det som den 
ursprungliga feministiska kritiken främst vände sig mot gällande det individualpsykologiska 
perspektivet. Vidare tycks inte intervjupersonerna vara helt stängda för möjligheten att våldet är en 
konsekvens av ett konfliktfyllt förhållande mellan mannen och kvinnan. Risken med detta, menar en 
feministisk forskare som Lundgren (2004), är att parterna ses som jämbördiga och att kvinnan tillmäts 
ett ansvar för våldet. Detta verkar inte vara fallet eftersom att mannens ansvarstagande för våldet är ett 
centralt tema i behandlingarna. Det är heller aldrig aktuellt att parterna ska delta i behandlingen 
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tillsammans. Man tar även upp makt- och kontrollaspekten i behandlingarna, vilket är ett begrepp taget 
ifrån den feministiska forskningen (se bl.a. Hydén 1995 och Millett i Gemzöe 2003) Visserligen är 
man inte särskilt tydlig med att utövandet av makt och kontroll i de nära relationerna även hänger 
samman med en större strukturell omfattning. Frågan är hur man skulle göra det, utan att samtalen 
med männen snarare blir av utbildande art än en terapeutisk sådan. Det är också i den ideologiska 
skillnaden mellan det sociologiska och det psykologiska perspektivet motsättningen blir tydlig, hur för 
man in det sociologiska perspektivet i en individuell terapeutisk situation?  

 

Ytterligare ett resultat värt att ta upp är hur pass utbrett det är bland behandlarna att hänvisa till 
förklaringen ”vanmakt”. Detta begrepp har jag valt att inte redogöra för i avsnittet om 
kunskapsområdet, men jag känner emellertid till att det framför allt är ett begrepp som grundaren till 
Alternativ til vold, Per Isdal, använder sig av. Samtliga intervjupersoner hänvisade till definitioner 
gjorda av Isdal, vilket gör att jag drar slutsatsen att Isdal och hans Alternativ til vold är väldigt 
inflytelserika vad gäller hur behandlingar utformas i Sverige, eller åtminstone Stockholm. Då jag inte 
velat göra en djupdykning i själva behandlingarnas utformning, så har jag inte kunnat fördjupa mig i 
betydelsen av detta. Jag nöjer mig därför med att säga att detta är ett resultat i sig. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att man kan se den ekologiska modellen, eller ”allt eller inget-
perspektivet” (Lundgren 2004), som en ”bekväm” modell, därför att det inte tar ställning för det ena, 
eller det andra. Risken är att den strukturella/politiska aspekten glöms bort till förmån för det 
individuella/privata. Behandlingsarbetet med män som utövar våld i nära relationer blir på så sätt 
avpolitiserat. Ytterligare en risk är att våldet endast förstås som kulturellt betingat om någon med en 
icke-västerländsk bakgrund utövar det, istället för att se våldet som en del av även ”vår” västerländska 
kultur. Å andra sidan kan man även välja att se en ekologisk modell som en naturlig utveckling efter 
årtionden av polarisering. Detta är den ståndpunkt som jag tänker mig att behandlarna som jag har 
intervjuat ställer sig bakom. 

 

6.6 Metod- och teoridiskussion 
 
Att intervjua brukar man säga är ett hantverk. Som skicklig intervjuade ska intervjuaren utöver att vara 
kunnig i ämnesområdet, även vara en skicklig konversatör, ha en god språkkänsla samt vara lyhörd, 
enligt Kvale och Brinkmann (2009). Då intervjusituationen var relativt ny för mig ligger det i sakens 
natur att vissa nybörjarmisstag skedde. Jag har emellertid blivit hjälp av att mina intervjupersoner varit 
så pass kunniga och bevandrade i ämnet. Hade mina informanter istället varit klienter tror jag att 
utmaningen hade varit desto större. Det hade även varit en skillnad om jag hade skrivit uppsatsen 
tillsammans med någon. En ytterligare intervjuare hade kunnat komplettera mina brister vid 
intervjuerna och vice versa. Sammantaget tycker jag dock att metoden väl kunnat besvara min uppsats 
syfte som är att ge en ökad förståelse för vilken betydelse förklaringsmodeller, vars syfte är att 
förklara mäns våld i nära heterosexuella relationer, har för socialtjänstens behandlingsarbete med 
män som utövar våld i nära relationer. En viss problematik ligger i att behandlingsarbetet skiljer sig 
något åt mellan verksamheterna, samt att jag inte har gjort någon närstudie av själva behandlingarna 
utan istället förlitat mig på intervjupersonernas beskrivningar. Jag kan, av bland annat den 
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anledningen, inte göra anspråk på någon generalisering. Syftet var dock att ge en ökad förståelse, inte 
att förklara verksamheterna, vilket innebär att detta egentligen inte behöver vara ett problem. 

 

Jag hade vissa svårigheter när det kom till att välja ett teoriperspektiv att bygga min uppsats på. Detta 
för att jag utgick från att det inom behandlingsinsatserna ryms flera olika perspektiv, och att jag själv 
inte var villig att jag på förhand utgå ifrån att endast ett av dem var att föredra. Därför valde jag att 
använda mig av det ekologiska perspektivet för att på så sätt inte snäva av mitt resultat. Inledningsvis 
fanns en viss oro för att detta skulle kunna innebära att uppsatsen blev spretig. Jag ångrar emellertid 
inte mitt beslut eftersom jag ansåg att det låg i uppsatsens syftes natur att ha ett öppet förhållningssätt. 
Ett problem var dock att mycket av det som skulle ha kunnat ligga under teoriavsnittet istället kom att 
ligga under avsnittet om tidigare forskning, vilket var svårt för mig att undvika men som någon annan 
kanske skulle ha kunnat ha hittat en bättre lösning på. Jag hade även kunna välja att använda mig av en 
teori som inte var en del av de olika förklaringsmodellerna. Förslagsvis hade det kunnat vara ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, således att vårt medvetande endast är en social konstruktion 
uppbyggt på sociala processer, vilken denna uppsats också ger prov på. 

 

6.7 Förslag på vidare studier 
 
Det skulle självfallet vara intressant att se fler studier på ämnet som rör behandlingarnas effekt. Vidare 
vore det intressant att i det sammanhanget försöka identifiera vad i en behandling som är mest 
hjälpsamt att man koncentrerar sig på.  

 

Ett annat förslag på en vidare studie är att kartlägga hur verksamheterna ”annonserar”, genom att t.ex. 
granska kommunala webbsidor. Är det lätt eller svårt att hitta information om verksamheterna? Vilka 
signaler sänder webbsidorna? Hur beskrivs våldet?  

 

Det skulle även vara intressant att se om man kunde göra liknande studier vad gäller se vilken 
innebörd teori har för behandling inom socialtjänsten. Socialtjänsten familjebehandlingen bygger 
exempelvis ofta på en löst definierad teoretisk bas, där systemteorin förvisso är tongivande, men där 
behandlarnas egen erfarenhet ofta tycks styra deras arbete.  
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Bilaga 1 
 

Introduktionsbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Rebecca Nagle och jag studerar till socionom på Socialhögskolan i Stockholm. 
Denna vinter skriver jag min C-uppsats och söker därför intervjupersoner som kan tänkas 
vilja medverka i min undersökning. 

 

Syftet med min uppsats är att öka förståelsen för vilken betydelse förklaringsmodeller har för 
behandlingsarbetet med män som utövar våld i nära relationer. Ett delsyfte jag har är även 
att öka kunskapen om socialtjänstens arbete med dessa män då sådan forskning knappt 
existerar i dagens läge. 

 

De frågeställningar min uppsats ämnar besvara är: 

 

Hur beskriver och definierar behandlarna orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer? 

Hur beskrivs socialtjänstens behandlingsarbete av behandlarna? 

Vad innebär behandlarnas teoretiska utgångspunkter för behandlingsarbetet? 

 

Intervjuerna uppskattar jag kommer ta cirka en timme per person. Min förhoppning är att 
kunna genomföra intervjuerna så tidigt som möjligt då uppsatsen ska vara färdig den 4:e 
januari. Jag är självklart öppen för förslag.  

 

Viktigt att poängtera är att de intervjuade självfallet kommer att bli anonymiserade, vilket 
även gäller verksamheterna. Alla som ställer upp ska även känna att de kan avbryta intervjun 
om de skulle vilja det. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas, detta för att ge en så korrekt 
bild som möjligt. När uppsatsen är klar kommer det inspelade materialet att förstöras. Allt 
material kommer att behandlas konfidentiellt. 
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Jag söker nu medarbetare ifrån er verksamhet som kan tänka sig att ställa upp för en 
intervju. Jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde höra efter på er verksamhet i fall 
någon är intresserad. Kontakta i så fall gärna mig. 

 

Hälsningar 

Rebecca Nagle 

Beccanagle@gmail.com 

076-26 46 524 

Handledare: Sven Tryggve 
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor - intervjupersonens bakgrund 

Vad har du för utbildning? - Någon vidareutbildning? - Antal år som yrkesverksam? - Antal år 
på verksamheten? 

 

Intervjupersonens beskrivning av verksamheten. 

- Hur skulle du beskriva verksamhetens uppdrag?  

- Hur skulle du beskriva socialtjänstens roll i ert arbete? Direktiv, riktlinjer eller har ni fått 
utforma verksamheten själva? 

 

Intervjupersonens beskrivning av behandlingen 

- Hur skulle du beskriva behandlingen/insatsen?  

- Speciella teorier, metoder? Evidensbaserat? 

 

Förklaringsmodeller 

- Skulle du kunna tänka på ett exempel, ett fall och sedan beskriva för mig mannen som 
utövade våld och relationen som den personen ingick i? 

- Kan du se några generella mönster hos de ni möter, i så fall vilka? 

- Skiljer sig de männen från andra män tycker du (alltså utöver att de brukar våld)? 

- Är alla män välkomna? Om inte, varför? 

 

- Beskriv varför du tror att vissa slår sina partners? 

- Någon skillnad: man, kvinna, samkönat?  

- Varför tror du att problemet ”mäns våld mot kvinnor” finns i vårt samhälle? (har det med 
jämställdhet att göra…?) 
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Behandling & Förklaringsmodell 

- Har du någon uttalad teoretisk utgångspunkt i ditt arbete? ( t.ex.     
feministisk(könsmaktsteoretisk/genusordning), socialpsykologisk, systemteoretisk, 
individualpsykologisk) 

- Hur tror du man bäst kommer åt orsakerna och förändrar ett våldsamt beteende i ett 
behandlingssammanhang? 

- Vad är viktigast att man adresserar i en behandling? (t.ex. egna erfarenheter av våld, 
alkoholanvändning, aggressioner, makt & kontroll) 

- Vilken nivå tycker du man ska uppehålla sig på i en behandling? (individ, gruppnivå(män), 
samhällsnivå(strukturer i samhället)? ) 

- Utöver er erbjudna behandling/insats, tycker du man kan göra något annat för att motverka 
mäns våld mot kvinnor i Sverige? 

- Tycker ni själva att er behandling fungerar/uppfyller sitt syfte? 

 

Övrigt 

Sammanfatta det viktigaste.  

Något att tillägga eller några frågor? 
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