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Abstract 

The purpose of the following essay has been to identify four men’s momentums of their 

volunteer access to treatment for their disruptive gender-based violence. The questions that have 

been asked in the entrance of this field have been divided into the following questions: 

(i) is it possible to identify the processes of change that leads to turning points into the 

interviewed men's treatment of violence, (ii) how do the interviewed men, themselves, reflect on 

their turning points into treatment, and (iii) are there other, implicit, interpretations and analyzes 

of men's access into treatment that I can discern in their stories? As a point of departure of the 

analysis one theoretical perspective has been used to explain and analyze men’s access to 

treatment, the sociological life course perspective, focusing on the concept of turning points. 

The method to approach this field has been qualitative interviews with a life story oriented 

approach which means that, focus has been to let the four interviewed men describe their lives 

from early childhood to their adulthood and from their histories identify contingent processes to 

their access of treatment. The study resulted in a division of two parts, one part consisting the 

processes that have been identified by the men’s stories of present tense of violent outbursts. The 

second part consists of men’s own stories and interpretations of the processes that contributed to 

their access to treatment where I imposed that, the men were in treatment when the interviews 

were conducted.  

In the first part, I discovered that the insight of a problematic behavior has occurred when 

another group of actors have become involved in a specific dispute arising or that the women in 

the relationship left them. A common expression of events seemed to be fear in different arenas; 

the fear of losing their partner or the fear of being alone, fear of that other people's views upon 

them would change, or that they would not be socially accepted. In the second part, it is 

consistently that the men problematizes blame and shame that they have suffered but this with 

the discursive understanding of the attributes of a man who batter, as they themselves, are 

internalized by the process of treatment that they undergo. The result of both parts was that the 

men seemed to need processes of opportunities for a win to avoid losses in their access to 

treatment. It took a win for the men, or at least that they have avoided any losses to come to the 

realization that there are opportunities and possibilities for them. The processes for men’s access 

to treatment that have been found have been a balance between risk and loss and the chance of 

possible gains and either the risk or chance can be ruled out. 

 

Key words: Domestic violence, treatment, access, motivation, momentum, driving forces, 

processes, responsibility. 
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Förord 

Genom min drivkraft och mitt brinnande intresse för jämställdhetsfrågor och 

maskulinitetsforskning kan jag idag presentera något som, förvisso har tagit upp många 

mödosamma timmar och mycket slit, men som har gjorts helhjärtat och med omsorg – inte 

enbart i bemärkelse av en skoluppgift utan också av personligt intresse. Med samma 

känslosamma ingång till mitt fält och till min studie vill jag ta chansen att utföra de varmaste 

tack till de personer som har gjort denna studie möjlig.  

Denna uppsats har sitt största ursprung i verksamheten Mottagningen mot våld i nära relationer i 

Uppsala (MVU), en ideell förening som adresserar sig till män och kvinnor med 

våldsproblematik.  
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Utan inbördes ordning följer mina varmaste tack. Tack till studiens handledare, Ingrid Lander 

som kommit med mycket värdefulla synpunkter, tips och åsikter. Ingrid har dessutom värnat om 

min personliga säkerhet i ett etiskt problematiskt fält och jag har upplevt stöd utöver ramarna för 

en handledares arbetsuppgifter. Ett tack till Mona Eliasson som har agerat likt en andra 

handledare och kommit med exceptionell vägledning i mitt uppsatsarbete, det samma gäller mina 

två kurskamrater, Nora Landare och Alejandro Valderas som kommit med konstruktiv feedback 

inför varje inlämning. Stort tack till verksamhetsansvarig, Mikael Nordh på MVU, som trots 

tidsbrist och brist på resurser har engagerat sig och möjliggjort för föreliggande studie. Mikael 

har gett mig tillgång till intervjupersoner, tillhandahållit med lokaler och varit personligt 

engagerad i mitt uppsatsskrivande. Tack också till Roberto Abarzúa, behandlare på MVU som 

hjälpt till med mina intervjupersoner.  

 

Tack till Fredrik Saglind, behandlare på Fredman i Nyköping som över telefon och e-mail har 

kommit med värdefull vägledning i mitt uppsatsskrivande.  

Tack till min pappa, Ove som har kånkat på fjärrlånad litteratur mellan Nyköpings Stadsbibliotek 

och min lägenhet i Stockholm, samt tillhandahållit med massvis av utskrifter. Tack till min 

sjukgymnast Karin Josefsson som har motiverat mig och tillhandahållit ergonomiska tips för att 

undvika problem med ryggen. 

Sist men inte minst, ett stort tack till mina intervjupersoner. Jag önskar er all lycka i fortsatt 

behandling! 
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1. Introduktion 

Enligt Brottsförebyggande rådet (hädanefter, Brå) har misstänkta personer för misshandel mot 

kvinnor ökat med 33 procent sedan år 2000, och hela 80 procent är män (Brå-rapport 2008-23: 

115). Vidare har Karolinska institutet i Stockholm gjort en kartläggning över mäns våld mot 

kvinnor. Denna kartläggning påvisar att cirka 90 procent av de kvinnor som har blivit utsatta för 

våld har blivit detta av en närstående som antingen är en partner eller en före detta partner (KIF, 

2011:3;5; Lundgren, m.fl.,2001:71). I samma utvärdering återspeglas hälso- och sjukvårdens 

fokus på verksamheter som främst inriktar sig på kvinnan som våldsoffer samt, att Stockholms 

läns landsting (SLL) mestadels har fokuserat på handlingsprogram av just omhändertagande av 

de våldsutsatta kvinnorna. Samma uttalande görs i Brås utredning av regeringens handlingsplan
1
 

där det påvisas att, av 56 olika åtgärder i planen riktar sig en överväldigande majoritet till utsatta 

kvinnor och i viss mån till barn (Brå, 2011:1). Sammanfattningsvis framkommer det, i samtliga 

källor, att det mesta fokus har lagts på att ge stöd och hjälp till de våldsutsatta kvinnorna.   

Däremot tycks det i dag råda en allt större enighet om det ökade behovet av insatser för 

behandlingsprogram för män som utövar våld i nära relationer. Dock har det, enligt 

Socialstyrelsen, inte varit helt okontroversiellt att satsa på behandlingsmetoder och insatser för 

män (Socialstyrelsen, 2010:8). Detta beror på uttryckta farhågor, från både kommuner och 

landsting, för att sådana verksamheter tar resurser ifrån stödet och insatserna till de kvinnor och 

barn som drabbas av våldet. Under de senaste åren har det, trots dessa farhågor bildas flera 

verksamheter i Sverige som riktar sig till de våldsutövande männen, främst inom ideella 

organisationer men också inom socialtjänsten. Även om dessa typer av verksamheter tycks vara 

föga utvecklade och, enligt Karolinska institutet, sakna kunskap om vilka metoder som är 

effektiva i ett förebyggande eller behandlande arbete med män som utövar våld mot kvinnor 

(KIF, 2001:3;5f), så är Socialstyrelsen, Karolinska institutet, Brå och SLL överens om att viljan 

att förändras är en förutsättning för att behandla mäns våld (t.ex. KIF, 2011:3;15ff:24 och 

Apropå, 2011:1;17, Socialstyrelsen, 2010:25, Amnesty, 2005:10).  

Att ingå behandling mot sitt våldsutövande kategoriseras efter mannen i frågas villighet att göra 

detta. Dessa kategoriseras som icke-frivillig eller frivillig ingång till behandling. Det icke-

frivilliga sättet hör till de fall där mannen blivit dömd för brottet och behandling utförs av 

kriminalvården. Till det frivilliga sättet hör de som själva inser att de behöver hjälp (KIF, 

2011:3:9). Med den sistnämnda utgångspunkten kommer föreliggande studie att redogöra för 

detta fenomen genom, att närmare fokusera på männens egna erfarenheter av behandling och 

deras berättelser om ingången till den.  

                                                             
1 Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Brå, 2011:1) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att lokalisera en förståelse till varför våldsamma män frivilligt väljer att 

vända sig till en mansmottagning. Uppsatsens yttersta syfte är att lägga en bit till det pussel som 

består i att öka kunskapen och förståelsen av bidragande förändringsprocesser som leder till 

vändpunkter (vilka påverkar männen att ingå behandling). 

 

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: (i) går det att identifiera förändringsprocesser 

som leder till vändpunkter in till männens behandling mot våld, (ii) hur reflekterar de intervjuade 

männen själva över deras vändpunkter in till behandling samt, (iii) finns det andra, implicita 

tolkningar och analyser av männens ingång till behandling som jag kan urskilja i deras 

berättelser? 

1.3 Förförståelse 

Genom att problematisera kring min förförståelse under studiens gång är min förhoppning att 

jag kommer kunna ge en mer objektiv syn under utformandet av denna uppsats. Genom tidigare 

studier inom socialantropologi har jag dessförinnan också lärt mig att förförståelsen är forskarens 

sätt att se på verkligheten, oavsett om det sker på ett medvetet eller omedvetet plan kommer det 

att avspeglas i vad vi och vad jag väljer att undersöka och skriva om. Anledningen till att jag har 

valt att studera mäns våld mot kvinnor är dels för att jag i tidigare kriminologiska studier har 

fokuserat på detta utifrån genusperspektiv med fokus på kvinnan som offer. Dels är det av 

intresse då jag privat har intresserat mig för maskulinitetsforskning och dess litteratur under en 

längre period. Förutom detta följer jag dagligen debatter gällande jämställdhetsfrågor mellan 

män och kvinnor som i sin tur gjort att jag själv har förundrats över det lilla utrymme män får i 

frågan kring behandling av könsrelaterat våld. Dessa frågor har kommit att prägla mitt intresse 

kring mäns våldproblematik utifrån de normativa könsordningar som existerar i dagens 

postmoderna samhälle samt hur vi kategoriserar män som ”gärningsmän” och kvinnor som 

”offer”.  

1.4 Avgränsningar 

Föreliggande studie avgränsas till mäns våld mot kvinnor i heterosexuella relationer. Detta på 

grund av att den tidigare forskning, och de kartläggningar som tidigare gjorts och som tas upp i 

föreliggande studie behandlar just könsrelaterat våld i heteronormativa relationer (t.ex. Brå-

rapport 2008-23: 115). Inom ramen för detta har ytterligare en avgränsning gjorts som behandlar 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer, och därmed inte mäns generella våld, till exempel 

krogvåld, gatuvåld etcetera. Våldets begränsning har gjorts till fysiskt och psykiskt våld då de 
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intervjuade männen, frivilligt har sökt hjälp för främst det fysiska våldet samt, i två av fallen, 

också det psykiska våldet de utför eller har utfört. Med dessa utgångspunkter behandlas enbart 

intervjuer med målgruppen; män över 18år som utövar könsrelaterat våld och som sökt frivillig 

behandling för sitt våldsliga beteende. Vidare begränsas studien för redogörelsen av män som 

utövat fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor som de har eller har haft en nära relation med, till 

exempel genom äktenskap, sambo- eller särborelation. Fokus i föreliggande studie har inriktat 

sig på frågor som berör mannens egna upplevelser av ingången till frivillig behandling. För en 

genomgång av de olika behandlingsmodellerna och dess verkan hänvisas exempelvis rapporter 

och kartläggningar, Pihlblad (2011), Eriksson (2006) eller Laing (2002). Fokus har avgränsats 

till att enbart identifiera männens processer och vändpunkter till ingången av frivillig 

behandling. Detta har även avgränsats under kapitlet om tidigare forskning där enbart de olika 

rekryteringsvägarna för männens ingång av behandling tas upp, samt eventuella 

motivationsfaktorer eller andra processer som påverkat dem. För en genomgång av biologiska 

eller fysiologiska teorier kring mäns våldsutövande hänvisas till exempel Ortner (1989:35-80) 

eller Messerschmidt (2005:196-213). 

1.5 Begreppsdefinitioner och terminologi 

Enligt Eliasson (1997) kan valet av beteckning aldrig hållas helt neutralt, på grund av detta är det 

därför angeläget att klargöra och redogöra för bakomliggande resonemang och vanliga 

tolkningar av begrepp (Eliasson, 1997:49ff). Följande begrepp och terminologier är de som har 

avgränsats och lagts som fokus i denna studie. Nedan följer en definition av begreppens 

innebörd. 

 

1.5.1 Könsrelaterat våld/Kvinnomisshandel 

Det som vi idag kallar för ”kvinnomisshandel” i vardagligt tal definieras som återkommande och 

avsiktligt våld, utövat av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett emotionellt 

och/eller sexuellt förhållande till (Eliasson, 1989:50). Den juridiska definitionen av ringa 

misshandel, misshandel av normalgraden följer som sådan; 

Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta döms för misshandel 

till fängelse i högst två år, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex 

månader. 

Brottsbalken (1962:700) (3:5 BrB) 
 

Vidare finns en paragraf skriven om det specifika kvinnofridsbrottet som följer som sådant: 
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Har en man begått brott enligt 3, 4 eller 6 kap. mot sin fru, sambo eller f.d. fru, sambo. 

Döms han om gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet, för 

grov kvinnofridskränkning till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år 

(1962:700) (4:4a 2 st. BrB) 

Det Engelska begreppet “Sexual Violence” beskrivs vidare på ett relevant sätt för föreliggande 

studie i boken “Slagen dam”: 

…any physical, visual, verbal or sexual act that is experienced by the woman or girl, at the 

time or later, as a threat, inovation or assault, that has the effect of hurting her or degregating 

her and/or takes away her ability to control intimate contact. 

(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001:16) 

 

Med föregående beskrivningar kommer föreliggande studie åsyfta till dessa beskrivningar då 

begreppen ”könsrelaterat våld” eller ”kvinnomisshandel” tas upp. Vidare vill jag poängtera att 

begrepp så som; hot, våld och sexuella övergrepp inte är handlingar som kan renodlas från 

varandra utan kännetecknas av att gränserna är flytande mellan dem eller att handlingarna glider 

in i varandra (ibid.), därför har följande avgränsning till att enbart omfatta det fysiska samt, det 

psykiska våldet gjorts. 

 

1.5.2 Mansmottagning 

Då det inte finns något allmänt och vedertaget begrepp för institutioner som vänder sig till män 

med våldsproblematik, har jag i föreliggande studie för avsikt att använda begreppet 

”mansmottagning” med den beskrivningen. Med mansmottagning hänvisar studien till alla typer 

av institutioner, ideella likväl som socialtjänstbaserade, dit män (ibland också kvinnor) kan 

vända sig då de frivilligt eller icke-frivilligt vill förändra ett våldsamt beteende. Med 

mansmottagning syftar alltså denna studie till den typen av mansjourer som inriktar sig på män 

som utövar psykiskt eller fysiskt våld även om jag är medveten om att begreppet, 

mansmottagning ofta används i en bredare definition, så som till exempel för att definiera en 

mottagning för män med frågor om sex och samlevnad.  

2.0  Teoretisk referensram 

Sociologiskt livsloppsperspektiv är den teori som kommer att ligga till grund för föreliggande 

studies analys. Inom livsloppsteorin har fokus i min studie lagts på begreppet vändpunkter - 

vändpunkter in till de fyra intervjuade männens behandling mot våld. Begreppet har som syfte 

att öka förståelsen för de processer som kan ha betydande roll för ingången av männens 

behandling mot våld. 
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2.1 Sociologiskt livsloppsperspektiv 

Sampson och Laub (1995) har gjort forskningar kring en grupp kriminella och icke-kriminella 

män och deras beteenden genom att se hur sociala påverkningar och processer, dels i ungdomen 

och dels i vuxen ålder, kan fungera som turning points (hädanefter vändpunkter) till eller ifrån ett 

kriminellt beteende (Laub & Sampson, 1995:7). Till skillnad från föreliggande studie har dessa 

vändpunkter identifierats utifrån en longitudinell
2
 studie som gjorts på män, men i min studie 

kommer denna longitudinella studie ersättas av livsvärldsorienterade intervjuer (se punkt 4.1.1, 

livsvärldsintervjun). Med utgångspunkt i Sampsons och Laubs teori kommer jag dessutom att 

använda mig av Christoffer Carlssons (2011) utvecklade och modifierade teorier om huruvida 

man kan komma fram till de sociala processer som Sampson och Laub studerar. Carlsson 

använder begreppet vändpunkter som ett verktyg för att reda ut och förstå delarna av 

förändringsprocesser till eller ifrån ett kriminellt beteende och deras sammanhang (Carlsson, 

2011:13). Carlsson menar att, om vi kan se dessa vändpunkter som delar av processer som inte 

är totala, konstanta tongångar mot ett avståndstagande från ett kriminellt beteende, så måste vi 

också studera dessa processer mycket djupare och på en analytisk nivå. Det är viktigt, poängterar 

Carlsson, att vara noga med att inte falla i fällan av en helhetssyn då ingen process eller händelse 

är viktigare än någon annan samt att inte isolera en händelse eller sekvens av händelse från den 

omgivande sociala kontexten – ”we need to explore the processes that support the process of 

desistance” (ibid.). Carlsson beskriver hur en vändpunkt utgör en förändring i livet, vilket i sin 

tur utgör en förändring i individens felande. Carlsson menar att det inte är en mans arbete, 

äktenskap, militärtjänstgöring, bostad, eller andra förändringar i dem själva som leder till 

avståndstagande från ett kriminellt beteende utan snarare att dessa förändringar, under vissa 

omständigheter kan leda till andra förändringar (2011:3). Med Laub, Sampsons och framförallt 

Carlssons utgångspunkter och teorier kommer dessa ligga till grund för föreliggande studies 

resultat och analys. Jag kommer, likt Carlsson använda begreppet, vändpunkter som ett verktyg 

för att lokalisera delar av processer som lett till de fyra intervjuade männens ingång till 

behandling. De förändringsprocesser som lett till vändpunkter in till behandling identifieras 

genom de intervjuade männens berättelser. Tanken är att se hur processerna, kontextuellt såg ut 

då männen, frivilligt sökte hjälp för deras våldsproblematik. 

                                                             
2 En undersökning som sker över en viss tid då man vid ett eller flera tillfällen följer upp studiepersonerna för att göra 

mätningar.  
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3.0
3
 Tidigare forskning 

I det följande kapitlet redovisas tidigare forskning om de olika rekryteringsvägarna till olika 

mansmottagningar i Sverige men också tidigare forskning kring motivation till förändring med 

fokus på våldsproblematik och ansvarstagande. 

3.
 
1 Utvärderings- och utbildningsmaterial, omfångsundersökningar 

Ett flertal omfångsundersökningar som berör mansrollen i vård och behandling har gjorts både i 

Sverige och internationellt. Den senaste omfångsundersökningen i Sverige är gjord av 

Karolinska institutets folkhälsoakademi (hädanefter, KIF) i Stockholm år 2011 och är en 

kartläggning över insatser för män som utövar våld mot kvinnor. Denna kartläggning är främst 

till för framtida utvecklingsarbete och är genomförd i uppdrag av Stockholms läns landsting 

(SLL). Kartläggningen omfattar bland annat primär-, sekundär-, och tertiärpreventiva insatser 

som finns för att undvika att män utövar våld mot kvinnor, samt en kartläggning av den 

forskning som bedrivs inom den svenska hälso- och sjukvården (KIF, 2011:3;13). Vidare 

beskrivs de olika behandlingsverksamheterna och dess metoder i Sverige övergripande utan att 

gå in på djupare analyser om hur det kommer sig (vilka processer som gör) att män frivilligt 

söker vård hos de ideella verksamheterna som KIF kartlagt. Det som tycks vara gemensamt för 

de verksamheter som utför behandling är deras önskan att männens deltagande är frivilligt vilket 

i sin tur betyder att mannen, på ett eller annat sätt, har blivit motiverad att förändra sitt 

problembeteende. Detsamma gäller de olika verksamheternas gemensamma behandling som 

utgår från de behov som mannen har för att uppnå ett förändrat beteende (2011:16ff). Utifrån 

Manscentrum i Stockholms erfarenheter har de män som frivilligt söker hjälp hamnat i någon typ 

av kris. Det kan till exempel handla om att våldet har blivit känt för andra, att kvinnan har hotat 

att lämna honom eller att han har blivit polisanmäld (2011:19).  

Vidare kartlägger KIF diverse riskbedömningsmoment som skulle kunna identifiera mäns våld 

genom till exempel utveckling av såkallad screening
4
 inom hälso- och sjukvården. 

Fortsättningsvis gör KIF en kartläggning av andra forskningsstudier där jag urskiljt en som har 

ungefär samma utfall som föreliggande studie. Denna forskning äger rum på Örebro universitet 

inom Akademien för juridik, psykologi och socialt arbete och inriktar sig på ”Män, maskulinitet 

och våld mot kvinnor i nära relationer”. Genom kvalitativa metoder studerar Christian Kullberg 

                                                             
3 Vad gäller insamling av tidigare forskning har material erhållits genom sökning i databaser, via bibliotekskataloger, internet samt via andra 

forskares referenser. De material jag lyckades få fram har erhållits i följande databaser: Stockholms universitetsbiblioteks katalog (SUB), 

LIBRIS, Google Scholar, Psycinfo samt Artikelsök. Det massiva sökresultatet avgränsades till att enbart innefatta nyckelord som; mäns våld i 

olika kombinationer med behandling, motivation samt ingång till behandling. Det samma gällde de engelska nyckelorden violence of men i olika 

kombinationer av treatment, motivation och evaluation. 
4 benämning på metoder att inom en stor grupp undersökningsobjekt sålla fram enskilda enheter med en sökt speciell egenskap 

(nationalencyklopedien). 
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frågor om hur svenska män förhåller sig, reflekterar över samt utövar våld. Syftet med studien är 

att ge en fördjupad bild av på vilket sätt män med olika bakgrunder har inlemmat alternativt tagit 

avstånd från våld som en del av sin manliga repertoar (2011:32). Även Socialstyrelsen 

(hädanefter SoS) har gjort en omfångsundersökning; ett regeringsuppdrag om utvärdering av 

effekterna av socialtjänstanknutna metoder och arbetssätt för män som utövar våld i nära 

relationer. Likt KIF-s utvärdering är detta ett kunskapsunderlag om de övergripande metoder och 

behandlingar i Sverige som är till hjälp för mäns våldsproblematik. Mycket av det som 

behandlas i SoS rapport handlar i hög grad om olika svårigheter och metodproblem bland de 

olika behandlingsinstitutionerna. I SoS utvärderingssyften ställer de frågor som: 

1. Använde männen mindre våld i nära relationer efter behandlingen än före?  

2. Förändrades männen i fråga om psykisk hälsa, syn på sin livssituation och användning 

av alkohol och narkotika?  

3. Hur uppfattade kvinnorna förändringarna? … 

(Socialstyrelsen, 2010:11) 

Dock berör syftet ingenting kring förståelsen eller beskrivningen av varför män, frivilligt vänder 

sig till en Mansmottagning. Vidare behandlar SoS utfallsmått och självskattningsformulär som 

grundar sig i kvalitativa och kvantitativa metoder. Här mäts bland annat, männens psykiska 

ohälsa, riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion, nöjdhet med behandling, syn på insatsen och 

dess resultat (2010:18ff). Trots att SoS inte hade som syfte att beskriva förståelsen till varför 

män, frivilligt vänder sig till institutioner mot våld avhandlas detta, kort och översiktligt i ett 

avsnitt då en fråga i självskattningsformulären berör just denna fråga – hur männen kommit i 

kontakt med de olika verksamheterna. Dock poängterar SoS att uppgifterna är osäkra då 

självskattningsformuläret gav utrymme för egna tolkningar (SoS, 2010:25) utan någon närmre 

ingång på detta. Vidare tas förståelsen till männens ingång av behandling upp på mycket 

implicita sätt och beskrivs med generella förklaringar, utan att gå in på individnivå hos dessa 

män, se till exempel stycket om mannens ansvar för våldet; 

Samtliga verksamheter ser ansvarsfrågan som central i behandlingen. Flera framhöll att det 

är den viktigaste förändringsmekanismen för att männen ska upphöra med sitt våld. Att 

mannen ska ta fullt ansvar för sitt våld är ett mål för behandlingen i alla verksamheterna.  

Ansvarsfrågan kan också kopplas till motivationen att förändras. Behandlarna påpekade att 

män som vänder sig till dem efter påtryckningar kanske inte är lika motiverade till 

förändring som andra. I sådana fall ska behandlarna förändra den yttre motivationen till en 

inre, bland annat genom att visa männen att de äger problemet, dvs. att de har ansvar för det 

våld som har ägt rum och konsekvenserna av det. Flera behandlare framhöll att många män 

inledningsvis förringar och distanserar sig från våldet. Många lägger ansvaret på sin partner: 

”hade hon bara inte tjatat så mycket” och liknande… 

(SoS, 2010:44) 
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Det implicita sättet att tolka en förekommande ingång till behandling hos männen är ”…män 

som vänder sig till dem efter påtryckningar…” (2010:44), detta kan tolkas på flera olika sätt. 

Männen kan till exempel ha fått påtryckningar från vänner, en partner eller kanske till och med 

från arbetskollegor eller chefer. Inget nämns heller om de kontextuella och sociala 

omständigheter som påtryckningarna har skett kring. Detta kan tolkas som både direkta och 

explicita uttalanden om att söka hjälp, eller att någon närstående själv fått bevittna våld som gör 

att mannen känner sig tvingad att söka hjälp för att andra inte ska få en förändrad syn på honom.  

Detta är dock inte heller något som SoS går in närmre på utifrån männens berättelser men kan 

ändå tolkas som att, en av anledningarna till männens frivilliga ingång till behandling är att de 

får påtryckningar av närstående.  

Ytterligare en omfångsundersökning från Stiftelsen Kvinnoforum har gjorts i en dokumentation 

av mansrollen i vård och behandling. I denna dokumentation tar Ulf Calvert, psykolog och 

rådgivare på Manscentrum i Stockholm upp männens ingång till behandling. Dock beskriver 

Calvert att det oftast handlar om en ”relativ frivillighet” och att de flesta män oftast inte söker 

behandling förrän de juridiska eller sociala konsekvenserna har blivit så svåra att de tvingas ta 

tag i sina problem. Här gör Calvert också en lista på pådrivande faktorer för att män med 

våldstendenser ska söka hjälp för sina problem: 

 Samvete vinner 

 Han inser att hans våld är ett problem och är beredd att ta ansvar 

  Juridiska/sociala konsekvenser, till exempel att kvinnan lämnar honom, eller en natt på 

Kronobergshäktet (”det är en nyttig läxa!”) 

 Något händer som gör att man inte längre kan bortförklara eller förneka sitt beteende 

eller försvara våldet genom att säga att ”det var befogat”, ”kvinnan provocerade” 

(Stiftelsen Kvinnoforum, 1996:13) 

 

Calvert menar att, när någon av dessa faktorer sammanfaller når man smärtgränsen och är då 

redo att förändra sitt liv. Vidare hävdar Calvert också att många män behöver en rejäl kris i sitt 

liv för att kunna inse och ta in saker de aldrig sett förut (1996:16). 

I ytterligare en kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov, gjord av 

Regeringskansliets näringsdepartement tas de olika rekryteringsvägarna till mäns ingång av 

behandling upp, om än mycket kortfattat. Kartläggningen omfattar såväl verksamheter i offentlig 

regi som frivillighetsorganisationers arbete som har lokaliserats med hjälp av tidigare rapporter, 

kartläggning av kommunernas hemsidor samt enkäter till frivillighetsorganisationer och barn- 

och ungdomspsykiatriska mottagningar. Ett andra led i kartläggningen, för att nå en fördjupad 

bild och också beskrivningen av de olika rekryteringsvägarna för männen, har skett med hjälp av 

intervjuer med företrädare för totalt 73 olika verksamheter (Regeringskansliet, 2006:5). Enligt 

dessa intervjuer uppger informanterna på 30 av verksamheterna att män kommer till dem, ofta på 
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partnerns/den våldsutsatta kvinnans initiativ. Annars är Socialtjänsten en rekryteringsväg som tas 

upp som en frivillig rekrytering. Trots att det är de frivilliga rekryteringsvägarna som tycks 

dominera i denna kartläggning benämns också att männen kommer via kriminalvården då de 

alltså redan har blivit dömda och interventionen ingår i påföljden av deras våldsutövande. En 

liten skara män kommer via exempelvis vuxenpsykiatrin eller familjerådgivningen, även om 

detta är mycket sällsynt (2006:73ff). I övrigt har regeringskansliets kartläggning inte för avsikt 

att gå in djupare på männens individuella rekryteringsvägar.   

3.2 Möjligheter och hinder i det kvalitativa arbetet med mäns individuella 

ansvarstagande av våldsproblematik  

Eva Hedlund, utbildad terapeut, har gjort en kvalitativ intervjustudie med 40 män som begått 

någon form av sexualbrott. Hedlunds syfte och önskan med denna studie är att litteraturen skall 

komma att bli ett inlägg i debatten om sexualbrottslingar, hon menar att män som begår 

sexualbrott kommer att upprepa dem så länge männens problem är olösta (Hedlund, 1989:11f). 

Vidare hävdar Hedlund att de män som vill förstå och arbeta med sina problem också bör 

erbjudas sådan hjälp samt att vi måste lära oss att tyda och förstå de behov som uttrycks i deras 

handlingar (1989:13). Hedlund beskriver i inledningen av sin bok att, de flesta människor vill 

förstå våra handlingar och ha någon form av kontroll över våra liv. Hedlund anser att 

sexualbrottslingar handlar under tvång – ett inre tryck som personen själv oftast inte förstår. Om 

dessa män då fick kontakt med en person som ingav dem föreställningen att deras liv skulle 

kunna förändras till det bättre, menar Hedlund, att fler män skulle erkänna sina brott och 

problematiska beteenden. Vidare förklarar Eliasson att, om en slagen kvinna dessutom tror att 

det går att göra något åt ett våldsamt beteende och att det finns institutioner som inriktar sig på 

sådant kan det underlätta för henne att motivera och ställa hårda krav på den våldsutövande 

mannen (Eliasson, 2000:49). Vidare finns kvalitativa studier som visat att, genom att minska 

vardagliga tecken på kontrollbehov hos män kan man också finna en signifikant betydelse i 

minskning av ett våldsligt beteende (Eliasson, 2000:78f). Upptäcker en kvinna att hennes partner 

till exempel börjar ifrågasätta saker på ett annorlunda och kontrollerande sätt än tidigare kan 

detta vara ett tecken på en strävan efter makt och kontroll som en strategi för att hantera 

existentiell osäkerhet (Eliasson, 2000:28f). Vidare exemplifieras termen ”kontrollerande 

beteenden” som svartsjuka där mannen hindrar kvinnan från att träffa släkt och vänner eller att 

han kallar henne för nedsättande saker (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 

2001:29). 

I ett annat kapitel avhandlar Hedlund de förutsättningar som krävs för att kunna bedriva terapi 

med sexualbrottsförövare. Här beskriver Hedlund att den främsta förutsättningen för att terapi 
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ska bli framgångsrik är att klienten eller patienten har en föreställning om att hans liv faktiskt 

kan förändras till det bättre, något som Hedlund beskriver som ”kontakt med sitt eget lidande” 

(Hedlund, 1989:148). Om en man med våldsproblematik, på ett eller annat sätt, lyckas 

mörklägga en våldssituation genom att till exempel skylla ifrån sitt beteende på något eller någon 

och hävda någon slags nödvärnsrätt behöver han heller inte stå till svars för sitt agerande. Per 

Elis Eliasson menar att våldet följaktligen motverkas genom att mannen upplever att 

konsekvenserna blir otrevliga för honom eller om han inte kan mörklägga eller försvara sitt våld 

(Eliasson, 2000:44f:48). Eliasson menar att mannen måste nå en ”smärtgräns” och att detta 

vanligen inträffar om kvinnan i förhållandet exempelvis tar ut en skilsmässa, gör en 

polisanmälan, eller om kvinnan flyttar ut från deras gemensamma boende (ibid.). 

Fortsättningsvis hävdar Hedlund att det är av viss betydelse att mannens liv är något så när 

ordnat i den bemärkelsen att han till exempel har ekonomiskt stöd för dagen, en bostad, inte 

knarkar eller super vanemässigt. I samma kapitel beskriver Hedlund ett fåtal män som hon, i 

benämning av terapeut inte kunnat behandla eller arbeta med. Hedlund nämner bland annat att en 

terapeutisk kontakt hindras om mannen har bristande intresse att förändra sitt beteende. Ett 

exempel tas upp i en kvalitativ studie av könskonstruktion i behandlingsarbetet med 

våldsutövande män. Studien har fokuserat på identitetsarbetet i en behandlingsgrupp för män 

som utövar våld mot kvinnliga partners. Flera av dessa män identifierar sig som passiva offer för 

omständigheter där kvinnan antas ha provocerat mannen med avsikt, våldshandlingar har då 

brutit ut på ett impulsivt sätt (Partanen, Holma & Wahlström, 2005:1ff, Hedlund, 1989:40f). 

Barbro Lennéer-Axelson har en något annorlunda utgångspunkt, i bemärkelse av psykolog och 

forskare, än Hedlund. Lennéer har kartlagt männens inställningar, bakgrunder och åsikter till 

behandling på Kriscentrum för män i Göteborg genom intervjuer och självbeskrivningsformulär. 

Det korta som nämns till förståelsen för mäns ingång till behandling är där Lennéer, i 

motsättning till Hedlund men i likhet med Eliasson, beskriver att männen ofta är i någon form av 

personlighetskris som kan ha orsakats av till exempel en skilsmässa och som i sin tur handlar om 

någon typ av identitetsförändring (Lennéer, 1989:308ff). Vidare fokuserar Axelson mestadels på 

tyngden av att stödja en man i förändring och hur det arbetet ser ut för en psykolog och terapeut 

samt männens inställning till institutioner som Kriscentrum i Göteborg (1989:311).  

 

3.3 Motivation till mäns ansvarstagande för våldsproblematiska beteenden 

baserat på kvalitativa metoder 

I ett kapitel om Mäns våld mot kvinnor avhandlar Jeff Hearn (1998) mäns avstånd från våld ur 

ett individuellt perspektiv. Hearn har genom kvalitativa intervjuer tagit reda på olika faktorer och 

stadier under en mans livslopp som kan komma att förändra ett existerande, våldsligt beteende. 
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Hearn hänvisar till Cavanagh och Lewis Dobash kvalitativa intervjustudie som fokuserat på åtta 

aspekter som identifierar mäns motivation att förändra hans våldsliga beteende mot sin partner, 

som följer:  

recognition by the man that change is possible; the man’s motivation to change; why 

change?; what change?; internal and external mechanisms for change; shifts in the discourse 

(of irresponsibility/responsibility); the medium of change; and specific events. 

(Hearn, 1998:186) 

 

Vidare identifierar Hearn tre alternativa motivationsfaktorer som kan påverka mäns 

ansvarstagande av våldsproblematik; mannens relation till kvinnan, deras familj- och 

vänskapskrets support samt, eventuella kontakter med institutioner som arbetar med mäns 

våldsproblematik (Hearn, 1998:188ff).  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ingen större tonvikt har lagts på studier kring just 

männens individuella berättelser till deras frivilliga ingång av behandling. Det som dock kan 

fastställas är att de kartläggningar och omfångsundersökningar som har gjorts ger oss en bild av 

att, oavsett hur processerna till mannens ingång till behandling ser ut krävs det, dels insikt hos 

mannen, att han själv tar ansvar för sitt problematiska beteende. Dels krävs också en viss typ av 

motivation för att han ska kunna förändra detta beteende, även om ingen av 

omfångsundersökningarna går in djupare på denna insikt, eller motivation. Därutöver 

framkommer ett gemensamt tema av männens rekryteringsvägar i samtliga 

omfångsundersökningar, att männen som söker behandling har fått påtryckningar av sin partner, 

vänner och även kollegor.  

Vidare redogörs det för möjligheter eller eventuella hinder för männens ingång till behandling 

samt deras motivation. Här har studier som gjorts lagt tonvikten på ansvarstagande hos mannen. 

Exempelvis menar vissa författare att det är av betydande roll att behandlingsinstitutioner som 

inriktar sig på mäns våldsproblematik synliggörs i större utsträckning för att männen ska förstå 

att det finns hjälp att få, när de väl har tagit ansvar för sitt våldsutövande. Genom detta 

synliggörande kan man också motivera männen att förstå, att han kan och att det går att förändra 

ett visst, problematiskt beteende. En annan aspekt av betydande roll är de primära insatserna för 

våldsutövande, det vill säga upptäcka eventuellt fysiskt våld innan det har skett. Flera studier 

nämner att, en man som visar en typ av kontrollerande beteende har större benägenhet att utöva 

fysiskt våld. Med kontrollerande beteende tas till exempel svartsjuka upp, då en man på ett eller 

annat sätt hindrar kvinnan han har en relation med, att träffa släkt eller vänner. Därutöver tas 

begreppet ”offer” upp som både ett hinder men också en eventuell möjlighet till en mans ingång 

till behandling. Flera empiriska exempel tar upp en mans ingång till behandling då han ser sig 
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själv som ett passivt offer. Passivt offer nämns till exempel då mannen känner sig provocerad av 

någon att använda våld, att det varit hans sista utväg för att få våldsoffret att ”förstå”. Även om 

denna metafor beskriver en frivillig ingång till behandling kan det också vara ett hinder om 

mannen inte själv inser att han inte är ett passivt offer, utan att han måste ta ansvar för sitt eget 

våldsutövande i form av en gärningsperson, snarare än ett offer. I flera fall återfinns också 

exempel på så kallade ”personlighetskriser” då till exempel en mans sambo eller fru har hotat att 

lämna honom om han inte söker hjälp mot det våldsliga beteendet. Detta gör att mannen 

ifrågasätter sig själv och sitt beteende för att, till följd av detta söka hjälp. Det framkommer 

också att det är av stor betydelse hur mannens liv är ordnat i övrigt, med betoning på 

arbetssituation, ekonomisk situation, eventuella missbruk, bostadsförhållanden etcetera. Alla 

dessa aspekter spelar in på huruvida mannen är motiverad eller hindrad från att söka hjälp.  

Trots att tidigare forskning redogör för begrepp som ”personlighetskris” eller ”att komma i 

kontakt med sitt lidande” har det inte gjorts närmare forskning kring de kontextuella processerna 

som lett till dessa tillstånd. Min tolkning är att dessa begrepp benämns som verksamma i sig 

själva – inte som flera olika faktorer och processer som påverkar varandra.  

4.0  Metod 

I detta avsnitt redogörs för metodval, reliabilitet och validitet, metodens förtjänster och 

tillkortakommanden och slutligen genomförandet och studiens etiska överväganden.  

4.1 Val av metod 

Om man, som forskare eller intervjuare vill veta hur människor uppfattar den värld de befinner 

sig i och deras erfarenheter av en komplex och pluralistisk förståelse av våld och våldsutövande, 

är kvalitativ forskningsmetod det primära tillvägagångssättet för att få svar på dessa frågor.  I 

kvalitativa studier är det intervjuarens tolkning av information som är fokus och mer specifikt, 

den kvalitativa forskningsintervjun är till för att försöka förstå världen från intervjupersonernas 

synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2011:17). Eftersom det är just denna förståelse och ingång till 

ett visst fenomen som är det centrala i föreliggande studie ansågs den kvalitativa 

forskningsmetoden, med inriktning på intervjuer, vara mest lämpad för genomförandet av 

uppsatsen. Genom att ställa frågor utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med fokus på 

livsvärldsintervjun och sedan kartlägga hur människor upplever dessa livsvärldsfenomen är 

tanken att förmedla och reproducera allmänna åsikter och tolkningar och sedan göra en analys 

med hjälp av det sociologiska livsloppsperspektivet.  
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4.1.1 Livsvärldsintervjun 

Kunskapsintresset i studien ligger i att lokalisera processer i männens vändpunkter in till 

behandling och utifrån dessa göra ytterligare analyser och tolkningar i förhållande till hur 

intervjupersonerna beskriver den sociala kontexten kring de specifika processerna. Processerna 

och dess vidare analys lokaliserar jag genom männens sätt att beskriva vad som hänt och vilka 

omständigheter som åberopas i männens beskrivningar av deras liv innan, såväl som efter 

ingången till behandling (Hydén, 2000:139). 

Den livsvärldsorienterade intervjuns ”syfte och mål är att möjliggöra för den intervjuade att 

formulera sig i en så fullödig och mångfacetterad berättelse som möjligt” (2000:141) där, 

intervjuarens förmåga att skapa en relation till den intervjuade är av central betydelse för om 

detta mål kommer att uppnås eller inte. Den livsvärldsorienterade intervjun delas upp i två 

centrala aspekter; intervjuns interaktiva och polyfona aspekt. Med den interaktiva aspekten avser 

kommunikationen och samtalet som förs mellan en eller flera människor där språket används för 

att skapa mening i sitt kontextuella sammanhang. Den polyfona aspekten belyser 

intervjupersonens olika möjligheter att uttrycka sig, exempelvis kan intervjupersonen uttala sig 

med utgångspunkt från ett perspektiv eller välja ett annat. Intervjupersonen bär med andra ord 

flera olika möjligheter till uttalanden inom sig. (ibid). Denna typ av intervjuapproach anses vara 

ett bra tillvägagångssätt då föreliggande studie berör ett känsligt ämne. Det ger ett tämligen 

öppet förhållningssätt gentemot intervjupersonen då frågor med mer öppna svar ställs. 

Vidare förklarar Carlsson vad som gör den livsvärldsorienterade intervjutekniken till en 

exceptionell teknik för att få fram de kontextuella och sociala aspekterna av processer och 

vändpunkter. Han menar att förändringsprocesser sällan kan nås genom att ställa specifika frågor 

som ger explicita svar (som i en strukturerad intervju) utan snarare att alla processer som 

beskrivs av en intervjuperson måste ses i sin kontext och i förhållande med varandra – inte 

separerade från varandra. Processer påverkar andra processer och för att få fram dessa, menar 

Carlsson att, processen för en våldslig karriär måste studeras med hänsyn till de oförutsedda 

beskrivningar av intervjupersonen som underlättar eller begränsar rörelse från ett stadium till ett 

annat vilket kan vara svårt, eller rentutav omöjligt då man utför en strukturell intervju (Carlsson, 

2011:2ff). 

4.1.2 Intervjuguide och dess utformning 

Med hög grad av struktur menar Hydén (2000) att frågorna är formulerade i förväg och 

svarsalternativen är mer eller mindre fasta. Låg grad av struktur innebär, däremot ett mer öppet 

samtal där forskningsfrågorna står i centrum men utan bundna svarsalternativ (Hydén, 
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2000:140). Med den sista utgångspunkten utformades intervjuguiden för studien med frågor och 

en guide som enbart har fungerat som stöd då intervjuerna utförts, om det till exempel har 

uppstått längre tystnader. Guiden har utgått från forskningsfrågor som utgjort fyra olika teman; 

mannens liv innan behandling, hans ingång till behandling, under behandling samt, efter 

behandling (se vidare under resultatdelen)(Kvale & Brinkmann, 2011:147). Frågorna är också 

utformade med den livsvärldsorienterade intervjun i bakhuvudet, med utrymme för infall och 

avvikelser i såväl frågor som svar. Syftet med intervjuguiden har vidare inte varit att leta efter 

specifika svar, utan snarare att låta intervjupersonerna berätta sina livshistorier för att efter 

intervjuerna analysera samtalen i linje med studiens syfte och frågeställningar. 

4.1.3 Urval 

Den första kontakten med samtliga intervjupersoner i min studie har skett via behandlings- och 

verksamhetsansvariga på Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (hädanefter, MVU) 

och andra institutioner som vänder sig till män med våldsproblematik. Dessa institutioner har 

vidare tillhandahållit mig informanter som frivilligt valt att ställa upp på intervjuer. De 

behandlingsinstitutioner jag har kommit i kontakt med har samtliga varit ideella organisationer 

dit män frivilligt vänder sig utan juridiska konsekvenser för sitt våldsutövande. Samtliga 

institutioner har påträffats under Internetsökningar och de träffar som lett mig till mina 

intervjupersoner fann jag på http://www.rikskriscentrum.se. 

Urvalet av intervjupersoner har varit problematiskt, dels ur ett etiskt perspektiv då det berör ett 

känsligt område som kan komma att få konsekvenser för de inblandade (se punkt 4.4, etiska 

överväganden), men också på grund av jag inte, i någon större grad, har kunnat kontrollera vilka 

urvalet av intervjupersoner har kommit att bli. De specifika behörigheter som krävts av 

intervjupersonen, för att studiens syfte och frågeställningar skall kunna besvaras, har varit att han 

ska vara en man, ha utövat någon form av fysiskt eller psykiskt våld mot en kvinna samt, att han 

frivilligt har sökt behandling mot sitt våld. Alla fyra intervjupersoner har uppfyllt dessa 

behörigheter och ingen eventuell intervjuperson har behövts ”sållas bort” på grund av bristande 

behörighet. Samtliga intervjupersoner har ingått i olika typer av behandlingsprogram, både 

gruppbehandling, individuell psykodynamisk terapibehandling och kognitiv beteendeterapi. All 

kontakt med samordnare och behandlare på MVU och andra institutioner, och med 

intervjupersoner har skett via e-mail, Skype
5
, telefon eller via personligt möte och studiebesök. 

En av intervjupersonerna har kontaktat mig via e-mail självmant, efter att ha hört talas om min 

studie via en bekants bekant. Jag har alltså ingen, direkt anknytning till denna person och har 

                                                             
5 Internetbaserad kommunikation som främst används för IP-telefoni då man, genom internet, kan utföra vanliga 

telefonsamtal eller videosamtal. I föreliggande studie har denna tjänst använts med en så kallad chatfunktion, där 

kommunikation har skett enbart genom skrift.  
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därför valt att inte problematisera kring huruvida min relation till denna person ser ut, eller 

huruvida detta har kommit att påverka mina resultat. Eftersom ingenting, under intervjun med 

denna person, har antytt eller påvisat hur vi fått kontakt med varandra anser jag resultaten vara 

helt oberoende av att denna person är en bekants bekant.  

4.1.4 Genomförande av intervjuer 

Tre av fyra intervjupersoner har intervjuats vid ett personligt möte där samtliga intervjuer har 

spelats in med hjälp av en diktafon som sedan, ordagrant har transkriberats. 

Intervjuerna ägde rum i enskild lokal, där enbart jag och intervjupersonen befann oss under hela 

intervjun. En av intervjuerna har skett via chatfunktionen på Skype. Eftersom denna 

konversation skedde skriftligen har ingen transkribering krävts. 

4.2 Materialets bearbetningsmetoder 

4.2.1 Analysmetod 

För att nå en djupare förståelse kring mäns ingång till behandling i förhållande till dess sociala 

processer som, i sin tur leder till vändpunkter, har jag använt mig av en så kallad narrativ analys 

då jag gått igenom mitt material. Ett narrativ är en historia eller en berättelse. Genom att 

analysera med ett narrativt tillvägagångssätt har fokus lagts på det transkriberade materialets, 

och intervjupersonens språk- och meningsform i förhållande till de sociala kontexter kring 

händelser och vändpunkter som beskrivs under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2011:240; 

Lundby, 2000:35ff). Med hjälp av Labovs standardram (Kvale & Brinkmann, 2011:241ff) för 

den narrativa analysen har jag analyserat och dokumenterat mitt material på följande sätt för att 

få fram de olika processerna och deras sociala kontexter: 

(1) sammanfattning, som ger ett sammandrag av berättelsen. Här har jag använt mig av det 

material som har transkriberats efter varje intervju och sammanfattat vad varje intervjuperson har 

sagt samt vad som skiljer eller förenar deras berättelser (och därmed också deras processer) åt.  

(2) orientering, som ger lyssnaren information om tid, plats, aktörer och aktiviteter. Här har jag 

analyserat mina sammanfattningar med de sociala omständigheterna och de sociala kontexter 

som beskrivs i intervjupersonernas berättelser. Jag har tagit tillvara på den livsvärldsorienterade 

intervjuns beskrivande berättelser som intervjupersonen gett mig och försökt få fram vilka 

sociala processer som i slutänden kan ha lett till deras ingång till behandling.  

(3) komplicerande handling, som innehåller de centrala detaljerna. För att nå fram till 

föregående orientering (2), har jag tagit fram de centrala och gemensamma teman och detaljer 
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som jag funnit hos varje intervjuperson för att, vidare försöka finna likheter (och olikheter) till 

samtliga intervjupersoners processer till ingången av behandling.  

 (4) utvärdering av de centrala detaljerna. I en slutlig utvärdering av samtligt material har 

detaljerna av den livsvärldsorienterade intervjun lett mig till mitt resultat av de olika processer 

som varje intervjuperson tycks ha gått igenom i sina vändpunkter till ett förändrat beteende. Med 

dessa resultat har jag kategoriserat processerna till fyra olika teman (se vidare 5.0, 

resultat/analys). 

 

4.3 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet  

Föreliggande, kvalitativa studie bygger på det som Lundby benämner som, ”framförandet av 

mening, snarare än att formulera mening i sig själva”, med detta kräver framförandet av denna 

mening en diskussion om reliabilitet, generaliserbarhet och validitet för att se hur produktionen 

av kunskap skapas genom intervjuer. Här följer formuleringar av dessa begrepp som är relevanta 

för just intervjuforskning (Kvale & Brinkmann, 2011:263). 

4.3.1 Generaliserbarhet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver, ”om vi är intresserade av generalisering ska vi kanske inte 

ställa oss frågan om intervjuresultatet kan generaliseras i största allmänhet, utan om den 

kunskap som kan produceras i en specifik intervju kan överföras till andra relevanta 

situationer.” (Kvale & Brinkmann, 2009:280). Min åsikt är att dessa ”relevanta situationer” i 

föreliggande studie handlar om den politiska relevansen att stoppa mäns våld mot kvinnor, där 

nyckeln till en individs –i detta fall en våldsam mans– framtid ligger i att studera eventuella 

processer till ett avståndstagande från ett våldsamt beteende. Om dessa processer är möjliga att 

identifiera genom kvalitativa intervjuer är det också av generaliserande intresse att, exempelvis 

kunna förebygga mäns våld mot kvinnor med såväl primära, sekundära som tertiära åtgärder. 

Genom att göra så rika, kontextuella och högkvalitativa beskrivningar av mina intervjuer som 

möjligt hoppas jag på att öka reliabiliteten och validiteten i min studie samt, på så sätt eventuellt 

kunna producera övertygande kunskap till andra relevanta situationer, så som åtgärdandet av 

mäns våld mot kvinnor. Tanken med min studie är alltså inte att finna ett resultat som 

nödvändigtvis går att genrealisera eller reproduceras universellt utan snarare att ersätta denna 

tanke med kunskapens heterogenitet och kontextualitet och hur dess noggranna beskrivning 

skulle kunna vara relevanta för andra situationer som till exempel arbetet med förebyggandet av 

mäns våld.  
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Tillförlitligheten av kunskapsproduktionen i min studie ligger i den nära och noggranna 

beskrivningen av intervjuprocessen och intervjupersonerna för att svaren till studiens 

frågeställningar ska vara så reliabla så möjligt (2009:246). 

4.3.2 Validitet  

Validitet i min studie handlar till störst del om tolkningens validitet i mina resultat, det vill säga - 

rätten och makten att tillskriva andras yttranden en mening och frågan som Kvale och 

Brinkmann ställer sig; ”äger intervjuaren de meningar som han konstruerar i och kring en 

intervju genom att tolka den inom sin utvalda kontext? Eller bör de ursprungliga ’författarna’ av 

intervjuuttalandena ha inflytande över tolkningen och förmedlingen av sina historier?” (Kvale 

& Brinkmann, 2009:234). Genom att exemplifiera min tolkning genom de citerade 

konversationerna anser jag mig vara reflexiv genom att jag reflekterar kring mitt egna bidrag till 

produktionen av kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009:260) och kring min positionering. Som 

tidigare nämnts är syftet med mina intervjuer inte att nå fram till ett generaliserbart resultat, utan 

att se intervjuerna som en humanistisk unik situation – ”varje fenomen har sin inre struktur och 

logik” (Kvale & Brinkmann, 2009:280). Om jag hade valt att begränsa mig till enbart ledande 

frågor för att nå fram till reliabla forskningsresultat hade jag inte heller kunnat vara varierande, 

improviserande och kreativ i min intervju (Kvale & Brinkmann, 2009:264), vilket är ett av 

huvudsyftena med den livsvärldsorienterade intervjun. 

4.4 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att det inte finns några entydiga kriterier kring vad som 

utgör en bra intervju när det gäller den vetenskapliga och etiska kvaliteten. Det som beskrivs 

som en bra intervju bygger istället på intervjuarens hantverksskicklighet som bland annat handlar 

om kunskap av forskningsämnet, känslighet för den sociala relationen mellan intervjuare och 

intervjuperson, medvetenheten om de epistemologiska och etiska aspekterna av 

forskningsintervjuande (Kvale & Brinkmann, 2009:190f). Eftersom föreliggande studie berör en 

hel del etiskt problematiska frågor kommer jag i följande belysa och problematisera kring hur 

den veteskapliga kvaliteten i min studie och det beskrivande i mina intervjuer ett flertal gånger 

har hamnat i konflikt med mitt etiska intresse av att inte skada eller identifiera 

intervjupersonerna.  

4.4.1 Urval 

I urvalet av intervjupersoner stötte jag på ett flertal etiska dilemman. Det första dilemmat stötte 

jag på då jag, genom MVU fick kontakt med några av mina intervjupersoner. Till en början var 

studiens syfte att jämföra olika mansmottagningars behandlingsmetoder, och se huruvida de 
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hjälpte den våldsutövade mannen eller ej. Detta var också mitt syfte då jag för första gången 

kontaktade MVU. Under tiden, då min studie kom att ändra såväl syfte som frågeställningar, 

meddelades också detta till verksamhetsansvariga på MVU och jag upptäckte då ett visst tvivel 

som kom till uttryck från de anställda. I efterhand är min tolkning att dessa samordnare ville få ut 

en profit i form av till exempel marknadsföring genom min uppsats även om det, explicit inte 

uttrycktes. I detta läge var jag, i egenskap av intervjuare tvungen att göra ett etiskt övervägande. 

Då jag ansåg att MVU-s eventuella profit skulle komma att vara marknadsföring för ”den goda 

sakens skull” – att hjälpa män att förändra ett våldsligt beteende har jag, i föreliggande studie, 

valt att inte benämna MVU som en institution under pseudonym eller ett täcknamn. Detta har i 

sin tur lett till ännu ett etiskt övervägande i urvalet, att avgränsa citat med de män som har sitt 

ursprung från MVU, för att intervjupersonerna inte skall kunna identifieras av eventuella läsare 

som av något skäl kan känna igen denna specifika händelse, och dessutom vet att personen ingår 

i någon form av behandling på just MVU. 

4.4.2 Intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner har, innan intervjuerna blivit informerade om de fyra forskningsetiska 

huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6).  Då studien berör ett känsligt ämne har extra försiktighetsåtgärder 

vidtagits med hänsyn till intervjupersonernas integritet. Då problem eller konflikter som berör 

integritetsfrågan har uppstått har detta inte lösts med hjälp av de forskningsetiska kraven, utan 

har snarare behandlats med hjälp av min etiska kapacitet att avidentifiera i så hög grad som 

möjligt, och hitta en balans mellan intervjupersonernas säkerhet och mitt vetenskapliga resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2009:85f). All personlig information har avidentifierats och samtliga 

intervjupersoner benmäns under pseudonym. Eftersom studien bygger på den 

livsvärldsorienterade intervjun är intervjupersonernas individuella berättelser om deras liv, såväl 

innan som efter ingången till behandling av betydande roll. Detta har också varit en utmaning då 

citat av specifika händelser tagits ut från transkriberingen i resultatdelen. Extra 

försiktighetsåtgärder har vidtagits även här för att intervjupersonen inte skall kunna identifieras 

utifrån en specifik händelse. Vidare har jag varit noga med att åsidosätta mina egna värderingar 

och erfarenheter kring detta känsliga ämne då intervjuerna har genomförts, detta för att skapa 

tillit hos intervjupersonerna och på så sätt skapa ett så öppet, tryggt och bekvämt samtal med 

dem som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009:93).   
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4.4.3 Forskarens roll 

Det osäkerhetsområde jag, som intervjuare har kommit att reflektera över under studiens gång är 

det som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver som spänningen mellan professionell distans och 

personlig vänskap (Kvale & Brinkmann, 2009:91). Under mina intervjuer har jag varit så mån 

om att skapa en trygghet hos intervjupersonerna, för att kunna leverera ett bra resultat, att jag 

stundtals har känt att jag har blivit personligt involverad i deras livsberättelser. Denna 

omsorgsetik har gett uttryck i till exempel mitt sätt att besvara intervjupersonernas berättelser 

med till exempel, ”jag förstår” fast jag egentligen inte har någon som helst förståelse för till 

exempel huruvida intervjupersonen, detaljerat, har berättat om hur han misshandlat sin partner. 

Detta uttryck för empati och intimitet har i sin tur, enligt min tolkning, legat till grund för en än 

mer avslöjande upplevelser och känslor hos intervjupersonerna. Vissa berättelser har egentligen 

inte varit relevanta för föreliggande studies resultat, snarare har de stundtals liknat en ”smaskig” 

huvudrubrik för ett högsäljande löp för en kvällstidning som upprätthåller bilden av att män som 

misshandlar är groteska monster.  

Genom detta har jag inte identifierat någon märkbar maktasymmetri som ofta kan uppstå mellan 

den som intervjuar och intervjupersonerna (2009:92), snarare har intervjuerna flutit på mer som 

samtal eller konversationer där jag dessutom ibland har känt mig som en psykolog snarare än 

som en intervjuare. Balansgången mellan att vara intervjuare och en så kallad ”hobby-psykolog” 

har under mina intervjuer blivit en aning hårfin och med facit i hand, och en erfarenhet rikare 

hade jag besparat mig själv en hel del obehagliga berättelser, som dessutom inte var helt 

relevanta för min studie, genom att undvika konfirmerande kommentarer som, ”jag förstår” eller 

”jag kan föreställa mig det” och på så sätt skapat mer maktsymmetri än vad som uppstod i de 

specifika fallen. I efterhand har jag dessutom reflekterat över min roll som kvinna i ett fält där 

intervjupersonerna är män som utövar våld mot en kvinna. Min inställning och mina reflektioner 

kring min roll som kvinna i detta fält har aldrig varit att jag, på något sätt, känt mig underlägsen 

eller som ett offer i rollen som kvinna, inte heller i förhållande till intervjupersonerna trots att de, 

de facto var män som utövat våld mot en eller flera kvinnor. På grund av detta varken kan, eller 

vill jag spekulera i hur resultaten påverkats av att jag är en kvinna och att mina intervjupersoner 

är män. Det jag dock, i efterhand har reflekterat över är huruvida männens inställning och deras 

svar kan ha påverkats av exempelvis att de känt sig genanta eller rentutav skamsna då de redan 

innan intervjutillfället haft vetskap om att jag känt till deras destruktiva beteenden gentemot det 

kvinnliga könet. Detta är dock enbart reflektioner och inget jag kan utveckla eller spekulera i, 

huruvida det kan ha påverkat mina intervjuer eller ej men vetskapen om att det kan ha gjort det 

finns. För övrigt tror jag att det är av betydande roll att de dessutom befann sig i behandling då 
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intervjuerna genomfördes vilket också, dels kan förklara att de inte längre känner skam inför 

intervjusituationen där intervjuaren är en kvinna, dels har de i behandlingsdiskursen tagit ansvar 

för deras våldsutövande och därmed fått en viss distans att reflektera över deras problem. Att de, 

dessutom valt att ställa upp på intervjuer medför en viss känsla av att de vill hjälpa till och bidra 

med något till min uppsats, och kanske till samhället i stort.   

5.0 Resultat/Analys 

Här behandlas studiens resultat samt en analys av resultaten med hjälp av det sociologiska 

livsloppsperspektivet och begreppet vändpunkter. Utifrån de förändringsprocesser som lett till 

vändpunkter har flertalet gemensamma teman identifierats samt urskiljts och presenterats nedan. 

Jag vill också, likt Carlsson (2011) poängtera att ingen av de processer eller händelser (som är 

uppdelade i rubriker och teman) är viktigare än någon annan och samtliga processer presenteras 

utan inbördes ordning för vilken grad av betydelse de haft till ingången av dessa fyra mäns 

behandling (Carlsson, 2011:13). Detta betyder alltså att ingen närmre analys av vilken process 

som påverkat vilken, i vilken ordning, eller till vilken grad har gjorts utan här sker enbart en 

presentation av de processer som jag, utifrån intervjuerna har kunnat identifiera utifrån mina 

tolkningar. Det är alltså inte processerna och temana som i sig själva har gjort att dessa män har 

valt att ingå behandling, snarare har processerna och de sociala kontexterna påverkats av 

varandra. Vidare har ytterligare en uppdelning gjorts av resultaten då den första delen består av 

mina egna tolkningar av processer som varit av betydande roll vid vändpunkter in mot 

behandling. Den andra delen består av männens egna berättelser om hur de i dagsläget, då de 

befinner sig i behandling, ser tillbaka på vilka processer som kan ha påverkat deras ingång till 

behandling.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Studiens empiriska material bygger på fyra intervjupersoners upplevelser och erfarenheter av 

deras muntligt sammanfattande liv, deras erfarenheter och berättelser om ingången till 

behandling. Här följer en presentation av samtliga intervjupersoner: 

Intervjuperson ett, ”E”:  

Erik, född 1982, bor i en mellanstor stad i Sverige, kommunalt anställd med heltidstjänst, fast 

boende tillsammans med sin fru som han har varit tillsammans med sedan år 2008 och som nu 

väntar deras första barn ihop. Ingår i individualbehandling sedan cirka tre år tillbaka efter 

upprepade fysiska och psykiska våldshandlingar främst mot hans fru, men även mot andra i hans 

omgivning. Erik äter även antidepressiva tabletter mot ångest och depression.  
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Intervjuperson två, ”R”: 

Rasmus, född 1978, deltidstjänst inom IT-branschen, två barn ihop med sin flickvän som han bor 

ihop med i en mellanstor stad i Sverige. Ingår i gruppbehandling sedan cirka 5,5år tillbaka främst 

för allmänna aggressionsutbrott som gått ut över hans sambo och deras barn. Fysiskt våld har 

förekommit mot hans sambo, men enbart en gång som uttalats under intervjun.  

Intervjuperson tre, ”M”: 

Markus, född 1986, heltidstjänst inom byggbranschen, särbo med sin flickvän som han tidigare 

har bott ihop med. Ingår i behandling på en Mansmottagning för upprepade fysiska 

våldshandlingar mot sin flickvän, sin före detta flickvän och vid enstaka tillfällen mot hans 

mamma. Markus äter även antidepressiva mot ångest och långvarig depression.  

Intervjuperson fyra, ”H”: 

Henrik, född 1969, ensamstående med två längre förhållanden bakom sig, bor i en mellanstor 

stad. Högt uppsatt inom IT-branschen och jobbar heltid. Ingår behandling mot sin diagnos som 

passiv-aggressiv inom psykiatrin. Har ätit antidepressiva tabletter till och från i ett flertal år. 

5.2  Processer som stödjer vändpunkter mot ingången av behandling 

5.2.1 Andra aktörer – ett bidrag till insikt 

Ett flertal mycket detaljerade beskrivningar av männens våldsutövande har framkommit i mina 

intervjuer av samtliga fyra män. Trots att flera av dessa beskrivningar tycks ha liknande grunder, 

så som att de har slagits för att de har känt ilska, sorg eller andra känslor så har våldet fortskridit 

och för samtliga män har det dröjt länge, flera år innan de har kommit till insikt om sina problem 

och sökt hjälp för dem. Det som urskiljer alla fyra mäns historier från en ”vanlig” beskrivning av 

en våldslig företeelse med den som jag lyckats identifiera som den händelse som lett till insikt är 

den sociala kontexten i form av en eller flera aktörers inverkan. Vad gäller det fysiska eller 

psykiska våldsutövandet är deras berättelser ungefär detsamma, slagen har skett på ungefär 

samma sätt och den verbala misshandeln består ofta av samma skällsord som de tidigare 

gångerna men de sociala omständigheterna är annorlunda.  

Erik berättar om en händelse som han benämner som ”helvetesnatten” - då helvetet bröt lös. Erik 

hamnade i bråk med sin fru efter att ha diskuterat Eriks frus (Mona) relation med hennes före 

detta man. Detta gjorde att Erik blev svartsjuk och arg vilket i sin tur ledde till att han skrek 

nedvärderande ord till Mona.  

E: Sedan höll vi på att slå ihjäl varandra 

T: Berätta, vad hände?  

E: Hon tog tag där nere om mig och klämde åt, bet tag i, bet tag om mig om ryggen och klöste 

mig. Jag drog henne i håret, hårt…sedan hamnade jag i häktet eftersom mamma hörde oss från 

ovanvåningen. Jag fick sitta några timmar på häktet. Polisen var väl inte så jävla intelligenta 

egentligen. De sa ju att jag skulle ha en advokat och få komma på förhör och sånt där. Ja, inte 
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fan fick jag det. Dessutom hade de ju slarvat med att ta foton på vissa saker…skador på min fru 

också. Det var väl tur det kanske. Åtalet blev ju nerlagt till slut. Under tiden jag satt i häktet var 

jag rätt trött på livet vilket också gjorde att jag försökte ta livet av mig då jag satt i häktet. Det 

gjorde att jag fick åka till psyket då. Där lurade jag läkarna och sa att allt var bra så de släppte 

mig. Jag åkte direkt hem till Mona [Eriks fru]. 

T: Hur reagerade Mona?  

E: Ja, de hade ju inte ringt och förvarnat henne om att de hade släppt mig så hon vart ju rädd 

när jag kom dit. Hon hade inte hunnit packa sina saker från vår lägenhet än heller. Hon var på 

väg att flytta ut ju. Efter det var vi ifrån varandra en månad, sedan började vi sakta börja prata 

med varandra igen, och komma tillbaka till varandra lite lätt ändå.  

T: Vad hände efter det, hur såg er relation till varandra ut? 

E: Ja, det var väl frugan som sa åt mig att jag behöver prata med någon om det ska funka 

mellan oss igen. Jag förstod då att problemet var alldeles för stort och att jag inte skulle kunna 

lösa det själv. Så hon ringde till mansmottagningen då, och så bestämde hon tid när jag och 

behandlaren skulle träffas.  

 

Det som skiljer denna händelse åt från andra berättelser Erik tagit upp är huruvida andra parter 

än enbart han själv och hans partner, Mona, är inblandad i den våldsliga processen. I detta 

specifika sammanhang berättar alltså Erik dels att hans mamma hört dem från ovanvåningen och 

dels hamnade Erik i häktet där han kommer i kontakt med såväl polis- som rättsväsendet. Även 

om Erik själv inte beskriver det som att omgivningen och andra parter har uppmärksammat Erik 

på att hans agerande är ett problem, så är detta en tolkning som är lätt att urskilja från citatet 

ovan.  

Även Markus berättar om hur hans aggressionsutbrott kunnat få förödande konsekvenser för 

hans och hans frus bråk; 

M: När jag och min sambo bråkade en dag så eskalerade det så mycket att jag kastade en 

mobiltelefon i väggen när jag var arg och vår son satt ungefär en halvmeter ifrån. Då kände 

jag…eller, min sambo blev väldigt uppjagad av det och åkte iväg med vår son för att sova med 

sin syster över natten och tyckte att nu får jag ta och söka hjälp för det här. Det var verkligen 

det som gav mig en spark i rumpan för att åter igen försöka söka hjälp som jag tidigare mest 

gjort halvhjärtat. Sedan var väl hennes tanke att hon skulle vara hos sin syster en längre tid 

men ah, händelsen och att hon försvann så där gjorde att jag kände mig tvingad att söka hjälp.  

 

Likt i Eriks fall blev ännu en part på ett eller annat sätt involverad i bråket mellan Markus och 

hans sambo – Markus son. I tidigare beskrivningar av Markus aggressionsutbrott har det 

mestadels varit dispyter som enbart uppstått när han varit ensam med sin sambo. I citatet ovan 

sker våldet i en annan kontext. Farhågor uttrycks för vad som kunnat ske om mobiltelefonen 

hade kastats på deras gemensamma son och detta gjorde att Markus, som han själv beskriver 

”fick en spark i rumpan” och kom till insikt om att hans aggressioner inte enbart drabbar honom 

själv och hans sambo.  

Även Rasmus har genomgående berättat om komplicerade draman mellan honom och 

flickvännen han bor med som, i sin tur lett till våldsutövanden. Men även i Rasmus fall har 

insikten om att, hans våldsutövande är ett problem skett i samband med att andra parter varit 

inblandade under våldsutövandet.  
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R: Jag kom hem till morsan som var inlåst på toan. Så kom hon ut och så var hon… hon såg ut 

som ett spöke. Blåslagen. Det var hennes kille som hade slagit på henne och jag gav mig efter 

honom och gjorde samma sak mot honom. Jag blev häktad för det och det var fan morsans fel 

för det var hon som ringde snuten. Så kom jag ut och ja, åkte till min tjej och bodde där några 

dagar. Det slutade i kaos och ja…hon fick några smällar. Jag kommer ihåg när jag gick 

därifrån att hon skrek, ’du är precis som Anders [Rasmus mammas kille] ju, inte ett dugg 

bättre’. Efter det hördes vi inte på lääänge.  

T: Men ni är ihop idag, vad hände efter det? 

R: Ja, jag försökte ringa henne för att säga förlåt och så men hon svarade inte. Jag åkte hem 

till hennes morsa också men hon släppte inte in mig. Hon har varit som min andramorsa sedan 

jag och Felicia [Rasmus tjej] träffades. Jag fattade då att det var kört. Jag hade ju slagit 

Felicia förut men det tog bara några dagar innan vi pratade igen.  

T: Vad gjorde du efter det? 

R: Jag googlade och såg på Flashback att det fanns mansmottagningar och så. Men ah, det tog 

ju några dagar innan jag mailade dom. Men så hörde de av sig någon dag efter det.  

 

Henrik berättar om hur han gått in i en djup depression efter att det tagit slut mellan honom och 

hans flickvän, A: 

H: Och nu med A så har det varit så infekterat mellan oss på så många områden så när hon har 

försökt har jag inte velat lyssna och när jag väl kommit till sans och försökt prata, så har det 

ändå slutat med att jag attackerat och försökt skjuta över problemet på henne. Typ i stil med 

"Med du då... du gör si och så". Eller "Du gör inte si och så"… 

…att jag tog tag i det är att jag läste på siten jag berättade om, och på andra siter som 

beskriver PA6 och eftersom "symptomen" är så tydliga så blev det ännu klarare att jag måste ha 

bättre/mer kvalificerad hjälp än den terapeut jag gått till hittills. Och att jag får mediciner mot 

min depression eftersom den "förvrider sinnet" och gör att jag varit oemottaglig för andras och 

mina egna känslor. 

 

I Henriks fall är ”andra aktörer” inte lika tydliga även om en tolkning kan vara att, en 

förändring av hans beteende i den sociala kontexten och vägen till insikt kan vara internet som 

en ytterligare aktör. Internetsajten som Henrik berättar om har dessutom ett forum där flera 

människor deltar i diskussioner om just passiv-aggerssivitet även om Henrik själv inte nämner 

om han deltagit i detta forum eller inte så kan ytterligare en tolkning vara en annan aktör i 

form av en människas uttalande eller uttalanden bakom en datorskärm som har haft en viss 

påverkan på Henrik. 

Slutsatsen av dessa händelser som lett till insikt är, kort och gott, att ett flertal parter har blivit 

inblandade eller drabbade av våldet som männen utövat mot kvinnan han lever med (SoS, 

2010:44) . Innan någon annan blivit inblandad eller hade reagerat fanns det utrymme för att 

skuldbelägga kvinnan, våldet minimerades och i vissa fall glömdes det till och med bort. När 

                                                             
6 PA är en förkortning Henrik använder för Passiv-aggressivitet. Att vara passiv-aggressiv innebär att man har ett manipulativt beteende; att få 

som man vill utan att uttrycka vad man vill. Den som är passiv-aggressiv ger ingen respons när det är väntat. Ilska uttrycks inte heller på ett rakt 

sätt, utan visar sig i sarkasm, iskall tystnad, "glömska", slingrande eller undvikande. Den passivt-aggressive kommer inte att bekräfta att han är 

arg eller motvillig till något. Han kommer istället bete sig passivt och indirekt (http://www.varningstecken.n.nu/passiv-aggressiv). 

 

 

http://www.varningstecken.n.nu/passiv-aggressiv
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omgivningen, såväl nära anhöriga såväl som rättsväsendet (även om ingen av 

intervjupersonerna har blivit dömda) blev inblandade genom att själva bevittna eller drabbas 

av våldet blev det svårare för männen att förneka deras våldsliga beteende och dess 

konsekvenser (Eliasson, 2000:44f:48).  

5.2.2 Kärlek och saknad – kvinnans roll 

Utöver insikten som skett med hjälp av andra aktörer som blivit inblandade eller involverade i 

bråken har även en gemensam process till ingång av behandling hos dessa fyra män varit kärlek 

och saknad (Lennéer, 1994:86ff). För alla fyra män har det uppstått en kris i form av att 

kvinnorna har lämnat dem och en saknad och vilja att träffa kärleken har uppstått. Flera av dessa 

män har beskrivit hur kvinnan de lever ihop med har blivit arga, sura eller ledsna men har ändå, 

på ett fysiskt plan stannat kvar hos männen vid tidigare bråk eller enbart lämnat dem under 

kortare perioder. I samtliga fyra citat ovan-nämnda har den processuella insikten hos dem 

påverkats av att flickvännerna på ett fysiskt plan har lämnat dem under en längre period.  

Henrik, Rasmus och Erik uttrycker explicit att det varit, dels den fysiska distansen som uppstått 

efter insikten om deras våld som gjort att de saknat kvinnan i deras liv och dels är det kvinnan, 

deras kärlek som i samtliga förhållanden har bett männen att söka hjälp som ett krav på en 

fortsatt relation. Saknad efter kärlek och kärlekens stöd att söka hjälp har gjort att dessa fyra män 

har kommit till insikt om att de får lida för deras problematiska beteende och behöver en 

förändring för att uppnå lycka (Revstedt, 1995:23) vilket, genom tidigare forskningsuttryck har 

uttryckts som en ”personlighetskris” eller att ”komma i kontakt med sitt lidande”. Samtliga män 

uttrycker också en rädsla för att vara ensamma och utan kärlek. Henrik beskriver hur hans 

passiv-aggressiva diagnos har gjort honom extremt ensam: 

H: Jag insåg inte under relationen att det var så illa, utan det är först nu efteråt som jag 

"insett". Och tyvärr så undrar jag om min manipulativa sida spelar mig ett spratt för att jag ska 

kunna få tillbaka henne. Det är hemskt, men jag tror någonstans därinne att jag kan få tillbaka 

henne och det är en drivkraft. Jag "tror" jag älskar henne och att vi kan göra saker bättre, och 

att jag genom "denna insikten" och att jag tar tag i det genom att gå till läkare och psykolog 

kan förändra mig och att vi kan skapa en balanserad relation. 

 

Fortsättningsvis beskriver Henrik hur han, som 43åring och singel har en längtan efter den 

villkorslösa kärleken och hur det har gjort att han kommit till insikt om, efter ett flertal 

misslyckade förhållanden, att han måste jobba på sig själv för att uppnå denna kärlek; 

H: Men i vilket fall som helst så har jag problem, om jag inte löser dem så kommer jag aldrig 

att kunna ha en kärleksfull, respektfull, öm och vettig relation med en kvinna utan kommer bara 

att fortsätta att lämna och vara livrädd för att bli lämnad…. 

…det är min egen desperation som drivit mig till att söka hjälp, för jag vill inte fortsätta att må 

dåligt, jag vill inte vara ensam (vilket jag/vi varit trots relationen), jag vill bryta mönster och få 

må bra och inte kränka, manipulera eller kontrollera. Och här blir jag misstänksam mot mig 

själv: gör/säger/tycker jag detta för att försöka få tillbaka A (och fortsätta mitt beteende och 
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med mer kunskap om hur jag finslipar min passiv-aggressivitet) eller gör jag det för min egen 

skull? 

 

Trots att Henrik ifrågasätter för vems skull han gör vad, blir det påtagligt att utvecklingen har 

vänt från flykt till kamp, från hopplöshet till hoppfullhet och från likgiltighet till engagemang, 

från kontaktrebus till öppenhet mot egna och andras känslor (1995:70). Det är trots allt 

uppbrottet mellan honom och flickvännen, A som gjort att han satt igång en tankeverksamhet om 

hans problematiska beteende. 

Även Rasmus nämner, upprepade gånger hur han, genom flickvännen kommit till insikt om 

denna likgiltighet som också har skapat ett hopp om att få behålla den han håller kär: 

R: Jag vet ju att Felicia är mitt livs kärlek så jag måste ju kämpa för att få behålla henne. Om 

det innebär krav från hennes håll så måste jag leva upp till dom även om jag behöver hjälp 

liksom. Skulle hon lämna mig skulle jag ju dessutom förmodligen få handskas med samma 

problem igen eftersom jag vet att jag har ett problem inom mig så det är väl typ bra att hon 

ställer krav nu.   

 

Med denna kontakt med männens flickvänner har de fått föreställningen om att deras liv kan 

förändras till det bättre, och erkänner därmed sina handlingar som problematiska. Då kvinnan 

har lämnat honom kan han inte längre skuldbelägga henne eller någon annan för våldet han 

utfört. Han har nått det Eliasson kallar för ”smärtgränsen” (Eliasson, 2000:44f:48) som dessutom 

gör honom mer mottaglig för att motta hjälp från utomstående. Vidare skulle denna smärtgräns 

kunna kopplas samman eller liknas med det som Hedlund beskriver kring begreppet kontroll. 

Om Hedlund menar att alla människor vill ha så stor kontroll över sina liv som möjligt kan dessa 

fyra mäns smärtgräns handla om de möjliga åtaganden som finns för att återta kontrollen över 

hans liv även om det så innebär krav från kvinnans håll (Hedlund, 1989:13).  

5.3 Att förstå processerna till ett förändrat beteende utifrån 

bedhandlingsdiskursen 

Då de fyra intervjuerna ägde rum befann sig samtliga män i någon form av behandling mot sitt 

problembeteende. Detta innebär alltså att männens berättelser är retrospektiva och sker när de är 

internaliserade i den diskursiva förståelsen av hur män ”är” som slår eller vilka attribut som 

tillskriver en sådan man. I processerna som stödjer just ingången till behandling har jag, utifrån 

berättelser som berättats i presensform ovan identifierat hur skillnader i den sociala kontexten 

medfört att männen sökt hjälp vid ett tillfälle men inte vid ett annat. Vid ett flertal tillfällen 

berättar dock männen, i imperfekt, om hur det var innan de sökte hjälp, hur deras beteende var 

på ett visst sätt och att de kanske inte förstod då men att, nu har det gått upp ett annat ljus för 

dem om vilka sociala kontexter som gjort att de sökt hjälp. I detta avsnitt har jag hittat processer 
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som männen själva menar tros ha påverkat deras ingång till behandling, utöver dem som nämns i 

5.2, och som beskrivs utifrån diskursen om behandling som de befinner sig i då de intervjuas.  

5.3.1 Ansvarstagande eller relativt ansvarstagande - ett kriterium   

Vad gäller ansvarstagandet av männens problembeteenden och insikten om att de står till ansvar 

för deras våld har tidigare forskning redogjort för att detta är ett kriterium för att kunna behandla 

ett våldsligt beteende (se t.ex. KIF, 2011). Detta framkommer även under dessa fyra intervjuer, 

då samtliga intervjupersoner kommit till insikt om att ansvarstagandet av våldet har varit en del i 

deras vändpunkter i livet (Hedlund, 1989:148). Det jag dock lyckats identifiera i de intervjuade 

männens berättelser är huruvida de förskjuter deras ansvarstagande i ännu ett ”led”; 

E: Nä, jo, jag var ju rätt svartsjuk och kunde lätt gå igång på saker. Kollade någon på frugan 

så var det ju hennes fel; du är en jävla hora, slyna, allting. Det är du som är orsaken. Det här 

var ju på grund av att hon har blivit utsatt för våldtäkt tidigare av en gubbe och då blev hon 

liksom inställsam mot vissa typer av människor och det gjorde mig igångdragande. Det här 

gjorde att det blev ganska mycket eldkrig. 

 

Med detta citat tolkar jag det som att Erik ser tillbaka på sitt agerande och reflekterar över hur 

han tidigare skyllt sina handlingar på sin fru. Erik fortsätter; 

E: Det här själva beteendet jag har, har ju varit…inte genetiskt betingat utan mer, vad heter det 

nu…socialt. Det är ju inte som med alkohol direkt, så man ser att det är genetiken som står 

bakom utan snarare att jag har blivit som jag har blivit på grund av att pappa har varit som jag 

och så.  

 

Tidigare förklarar Erik att han la över sitt ansvarstagande gentemot hans fru, beskyllde henne för 

att vara den som skapade svartsjuka och i sin tur våldsutbrott hos Erik till att numera försöka 

förstå vad som egentligen hände. Utifrån behandlingsdiskursen som han vid intervjutillfället 

befinner sig i tolkar jag det som att han skjuter ansvarstagandet i ytterligare ett led och förklarar 

hans beteende vara både genetiskt och socialt betingat. Erik skapar här en slags offerbild om sig 

själv – att han är offer under hans pappas våldshandlingar som har gett i uttryck att även Erik 

blivit likadan (Eliasson, 2000:35f).  

Detta skulle kunna liknas med Hedlunds uttryck om passiva offer eller Calverts relativa 

frivillighet men istället för att vara ett passivt offer för Eriks frus beskrivande provokation 

beskriver Erik alltså nu istället ett passivt offer för hans uppväxtförhållanden (Hedlund, 

1989:40f, Calvert:16) som i sin tur har lett till ett relativt ansvarstagande. 

Även Henrik beskriver hur hans ansvarstagande har trätt i kraft då det tagit slut mellan honom 

och hans kärlek, A. Detta har gjort att han har sökt hjälp i hopp om att få tillbaka A och detta, i 

sin tur, har lett till att han ser sig själv som ett offer bakom sin diagnos, passiv-aggressiv.  

H: När jag formulerade tanken: "Misshandeln upphör nu!" för mig själv, så innefattade det 

både misshandeln av mina partners, men även mig själv. Både att ta hand om mig själv på olika 

plan, men även att jag tror också att jag inte bara varit förövaren i min relation med A, utan 

även till viss del offer. 
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I Henriks berättelser om hans liv och uppväxt återkommer han dessutom till detta 

”offerskapande” av sig själv och ansvarsförskjutningen till hans släkt, och det genetiska arvet: 

H: Det blir inte bättre av att depression ligger i släkten och att jag bara haft kvinnor i min 

närhet (mamma, mormor och två barnlösa mostrar). Så jag har svåra bekymmer i mina 

relationer med mina "kvinnor", för de är "farliga" och jag kan bli lämnad "för det har ju hänt 

tidigare (min pappa lämnade mig)" och min mamma tvingades lämna sin son och när hon 

försökte åka ner och hämta hem lillebror så möttes hon av en advokat som hotade med att hon 

skulle hamna i fängelse enligt en urgammal italiensk lag. 

 

Rasmus har under rubriken om kärleksprocessen beskrivit hur flickvännen, Felicia gjort klart för 

Rasmus att han inte är bättre än hans styvfar, Anders som använt såväl psykiskt som fysiskt våld 

mot Rasmus biologiska mamma. Detta anammar även Rasmus då han berättar om hur hans 

styvfar har varit hans fadersfigur: 

R: Men asså, min riktiga farsa är ju till och med nykterist och så. Hans tjejer har alltid verkat 

vettiga och så också men det spelar ju ingen roll idag i alla fall.  

T: Varför inte? 

R: Nä men jag har ju, mer eller mindre vuxit upp med morsan och Anders som har spöat på 

henne. Det är ju inte konstigt att jag har färgats av hans beteenden.  

T: Hur har det gett sig uttryck och påverkat dig idag? 

R: Nä men det förklarar ju en hel del. Typ.  

T: Förklarar vadå? 

R: Att jag känner att jag behöver säga dumma saker till Felicia och ta i henne med…ja, 

hårdhandskarna.  

 

Markus, som kommit en bra bit i sin behandling mot sitt aggressiva beteende berättar om då han 

kom till insikt om hans ansvarsförskjutande, som om att ”polletten trillade ned” en dag. Markus 

är den enda intervjuperson av samtliga som har uttryckt denna ”ansvarsförskjutelse”, men som, i 

tanken inte har uppstått först efter ingången till behandling:   

M: En väldigt stor grej, den första stora ”aha-upplevelsen” jag fick när jag liksom började 

tänka på offermentalitet. För Sara [Markus flickvän och sambo] har varit inne på det väldigt 

mycket tidigare och på något sätt är det som att, liksom…om man inte är beredd eller mogen att 

lära sig någonting spelar det nästan ingen roll hur många gånger någon säger något till en. 

Och det tycker jag har märkts efter behandling. Personer i min omgivning som känner igen mitt 

gamla offerbeteende och man märker att det liksom inte riktigt går att nå fram till något om 

man själv inte är beredd att…att inse själv, och mogen för att lära sig. Det här är något som jag 

tycker har förklarat mycket i mitt beteende. Även om jag tidigare hade sett den här sidan hos 

mig själv så hade jag kanske inte riktigt förstått att det var en metod jag använde för att slippa 

ta ansvar för allt möjligt.  

T: Hur menar du med offer? 

M: Ja, men om jag gör mig själv till ett offer för något så slipper jag ju ta ansvar för något. Allt 

det här gör jag egentligen för att det är synd om mig och att det är andra fel att jag gör så här. 

Jag kan fortfarande känna den där ”offersidan” men det känns som…nu när jag vet vad det är 

inser jag att det snarare är ett sätt att lura sig själv. På något sätt är det som att, när man har 

sett trolleritricket så går man inte på det längre. 

T: Hur gav den här offermentaliteten sig i utryck när du bråkade med Sara? 

M: Ja, men jag vill ju bara lösa ”det här” och det är ju du som försöker fly ifrån konflikten…så 

skulle jag nog tyckt då. Då är det ju jag som är offer för konflikten även fast det var jag som 

hade startat den.  

T: Hur såg det ut innan du fick den här ”aha-upplevelsen” om din offer-mentalitet? 



 36 

M: Jag insåg ju att det var ett problem att jag till exempel kastade saker och så men jag hade ju 

inte alls så stor förståelse som jag fick för det senare…för att det faktiskt var mitt eget ansvar. 

Jag fastnade i en ond spiral att, liksom, det är så synd om mig för jag kan inte råda bot på mina 

problem. Jag fattade liksom inte att lösningen på det var att jag ska sluta tycka synd om mig 

själv och göra någonting istället. Det är ju på något sätt så, för att slippa ta ansvar för saker 

och ting .Jag trodde dessutom att jag hade nära till mina känslor för att jag grät mycket men 

det handlade ju egentligen om ett utpressningsbeteende, att liksom ”titta vad synd det är om 

mig för jag gråter ju nu”. 

 

Det som sammanfattar Markus beteende nu och då är att han, genom Sara (kärleken) har fått 

hjälp i form av behandling. Behandlingen har i sin tur hjälpt Markus att komma till insikt, eller 

som han uttrycker det ”mognat” för att kunna förändra hans ”offer-mentalitet” som i stora drag 

betyder att Markus har sett sig själv som ett offer i alla situationer där en konflikt har uppstått 

(Eliasson, 2000:33). Genom att ge andra, i synnerhet Sara skulden för det Markus själv har varit 

ansvarig för, har han gjort sig själv till ett offer för omständigheterna (Eliasson, 2000:45). Dessa 

förnekanden från ansvar har i sin tur lett till nya förnekanden hos Markus och det som han 

beskriver som en ”ond spiral” (ibid.).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett ansvarstagande av männens våld förekommer och 

framträder i samtliga intervjuer. En ytterligare tolkning jag gjort är att, även i 

behandlingsdiskursen de befinner sig i har de återigen förskjutit ansvaret ett steg. Från att till 

exempel ha beskyllt flickvännen för intervjupersonens våldsutövande till att, istället skylla på 

genetik eller uppväxtförhållanden. Även om jag inte gör en utvecklande analys av detta så kan 

man utifrån dessa tolkningar ifrågasätta de olika behandlingsmetodikerna och institutionernas 

tillvägagångssätt vid behandling, och hur det kommer sig att männen när de, under behandling 

har blivit internaliserande i den diskursiva förståelsen av hur en man som slår beter sig, och då 

istället för att skylla våldet på kvinnan skyller det på genetik. Oavsett vidare spekulationer kring 

detta tycks det vara av betydande roll för männen att deras ansvarstagande förflyttas trots att de, 

eller kanske just för att de befinner sig i behandling.  

5.3.2 Den medicinska diskursen 

Tre av de fyra intervjuade männen medicineras för en diagnostiserad depression. Erik, Markus 

och Henrik har fått receptbelagda mediciner utskrivna av läkare som verkar mot depression och 

ångest. Dessa mediciner har dock, enligt dessa intervjupersoner haft olika inverkan på dem och 

deras våldsutövande. Erik berättar att han tror att medicinen har varit av betydande roll då han 

gått in i behandling: 

E: Ja, jag är ju mer normal nu i alla fall. Visst, det finns ju vissa defekter kvar, att jag kan vara 

lite temperamentsfull i trafiken och så där. Jag är inte direkt svartsjuk längre och jag använder 

inte fysiskt våld som lösning.  

 T: Vad beror det här på då tror du? 
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E: Ja, det är ju tackvare alla på Mansmottagningen och medicinerna, min fru och min läkare 

som gett mig tabletter som funkar för mig. Jag har verkligen haft tur med hjälp och min läkare 

har verkligen varit bra. 

 

Erik uttrycker inte hur medicineringen har fungerat för honom, mer än att den har haft en positiv 

inverkan på hans depression. Jag upplever heller inte att Erik kan sätta fingret på vilka faktorer 

som har gjort vad inför hans frivilliga ingång till behandling. Efter Eriks första självmordsförsök 

fick han dessa mediciner utskrivna och han beskriver hur de har gjort honom gladare och 

speciellt ökat lusten till hans arbete. Trots att Erik inte går närmre in på huruvida medicineringen 

har hjälpt honom berättar han att medicinerna är en del av att han idag har kommit till insikt om 

att han har ett problematiskt beteende.  

Rasmus fick sina mediciner utskrivna efter att hans arbetskollegor och hans chef ifrågasatt hans 

nedstämdhet under arbetstid. Han var då tillsammans med flickvännen, Felicia som till och från 

lämnat honom efter att Rasmus utövat fysiskt och psykiskt våld. Rasmus chef beställde en tid 

hos en läkare: 

R: Ah, asså, det var ju inte direkt som att jag berättade sanningen för läkaren. 

T: Sanningen?  

R: Ja, asså att jag hade slagit på Felicia och att hon var arg och så. Men hur som helst. Hon 

kom ju tillbaka när jag sms:ade henne att jag hade fått medicinerna utskrivna. Hon trodde väl 

att jag skulle bli snällare av dem. 

T: Blev du det då? 

R: Jag blev gladare och kanske kunde jag prata mer efter våra bråk. Säga förlåt och sånt där. 

Jag kände nog mer skuld efter att jag hade börjat tagit medicinerna…kanske. Det var som att 

känslorna liksom hann ikapp mig och som om jag hade ett samvete någonstans.  

T: Hade du inte haft ett samvete innan menar du? 

R: Jo, men det tog kanske längre tid innan jag förstod vad jag hade ställt till med och då kunde 

jag liksom skjuta det ifrån mig, det hände ju liksom då och nu är nu.  

 

Henrik beskriver att han upplevt en stark effekt av medicinerna i hans ingång till behandling mot 

hans våldsbeteende. Efter att en nära anhörig gått bort beskriver Henrik att han gått in i en djup 

depression och efter det sökt hjälp mot just depressionen, hos sin husläkare. Medicinerna har i 

sin tur gjort att han börjat reflektera över sin relation till flickvännen/ex-flickvännen, A som han 

fortfarande håller kär: 

H: jag har varit hos min husläkare för ca tre år sedan (också då för depression) men jag 

fullföljde inte behandlingen då utan använde medicinerna bara som "tabletter mot tillfällig 

värk". Jag åt dem, blev "bättre" och slutade tvärt... 

…denna gången så kom jag tillbaka efter mormors bortgång och separationen från A med en 

annan motivation, eftersom jag förmodligen måste äta mediciner livet ut mot depressionen. Men 

min läkare var lite tjurig för att jag hade slarvat med den förra "behandlingen" och inte kommit 

på uppföljningarna. Iaf [i alla fall], så jag fick lite bannor och nya mediciner.  

T: Hur sköter du medicineringen nu? 

H: Nu slarvas det inte, utan jag är fullt inne på att dessa (eller andra) måste jag förmodligen ta 

resten av livet. Jag försöker avdramatisera mina "lyckopiller" genom att jämföra med en 

diabetiker. Det kan hjälpa till med kost, motion och sömn och regelbundenhet, men måste 

tillföra kemi utifrån. Jag ser det på samma sätt för min egen del, jag har en kemisk obalans som 

kroppen inte klarar av att reglera på egen hand. 
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Och nu... efter några månaders mörker och efter att jag har börjat med mina mediciner så har 

jag kommit upp till en mental nivå där jag börjar reflektera över saker. 

 

Det finns onekligen ett samband mellan motivation och drivkraft, den frivilliga ingången till 

behandling och mediciner mot ångest och depression även om varken de intervjuade männen, 

eller jag kan förklara på vilket sätt de verkar på ett psykologiskt och neurologiskt plan. Socialt 

och genom handling kan vi se en förändring och en insikt hos männen som de själva, utifrån 

deras beskrivningar upplever ha skett delvis genom deras medicinering. Huruvida medicinering 

anses ingå i begreppet ”frivillig” ingång till behandling är dessutom svårt för mig att avgöra då 

jag inte har kompetensen att avgöra de neurologiska effekterna av dem. Är medicinering 

kanske ytterligare en drivkraft in till det Calvert kallar för relativ frivillighet (Stiftelsen 

Kvinnoforum, 1996:13) eller är medicinering rentutav en faktor som Calvert bör ha med i sin 

lista som en utlösande faktor till den relativa frivilligheten till ingången av behandling? 

Avgörande, utifrån min studie är att samtliga män, uttryckligen tycks känna av en viss, positiv 

effekt av medicineringen men att det skulle behövas en medicinsk forskare eller läkare för att 

kunna utveckla studiens medicinska frågor kring vilken grad medicinering kan påverka 

männens ingång till behandling.  

6.0 Diskussion och framtida forskning 

Syftet med föreliggande studie har varit att, genom intervjuer lokalisera en förståelse för fyra 

mäns processer till ingången av behandling mot deras våldsliga beteenden. Syftet har också varit 

att öka kunskapen och förståelsen av bidragande förändringsprocesser som leder till vändpunkter 

(vilka påverkar männen att ingå behandling). De frågeställningar som utgjort grunden för studien 

är; (i) går det att identifiera förändringsprocesser som leder till vändpunkter in till männens 

behandling mot våld, (ii) hur reflekterar de intervjuade männen själva över deras vändpunkter in 

till behandling samt, (iii) finns det andra, implicita tolkningar och analyser av männens ingång 

till behandling som jag kan urskilja i deras berättelser? Analysen delades upp i två delar utifrån 

frågeställningarna och intervjuresultaten. Den ena delen består av de processer till ingången av 

behandling som jag själv tolkat och identifierat utifrån männens berättelser om deras 

våldsutbrott. Den andra delen består av männens egna berättelser och tolkningar om vilka 

processer som bidragit till deras ingång till behandling. I den första delen upptäckte jag att 

insikten till att männen behöver hjälp har skett då andra aktörer blivit involverade i en specifik 

dispyt som uppstått eller att flickvännen har lämnat dem. Ett gemensamt uttryck för händelserna 

tycktes vara rädsla i olika avseenden, rädslan av att förlora sin partner eller rädslan av att vara 

ensam. Rädsla för att andras syn på dem skulle förändras eller att de inte skulle bli socialt 

accepterade. I den andra delen är det genomgående att männen problematiserar skulden och 
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skammen de tidigare haft utifrån den diskursiva förståelsen av hur män som slår beter sig som 

den är internaliserad genom behandlingen de genomgår.  

Gemensamt för de båda delarna är att männen tycks behöva processer som innehåller både morot 

och piska där det finns möjligheter att undvika piskan och nå moroten, möjligheter till en vinst 

för att undvika förlusterna. Genom att till exempel ansvarsförskjuta sitt problematiska beteende 

från att det är kvinnans fel till att, i behandlingsdiskursen, ”inse” att det beror på genetiska 

arvsanlag eller dåliga uppväxtförhållanden kan männen undvika en stor förlust när det gäller just 

skammen, men samtidigt uppnå en vinst genom att tröskeln in till behandling blir lägre eller att 

det skapas en förklaring till ett visst beteende under behandling. Piskan i männens berättelser 

symboliserar till exempel hur de blir lidande då andra aktörer (än enbart kvinnan i förhållandet) 

blir lidande för deras våldsutövanden, att andras syn på dem förändras, eller då kvinnan han har 

en relation med lämnar honom på grund av hans agerande. Moroten för männen blir då 

möjligheterna för dem att erövra ensamheten, att återta kontroll eller bevisa för de övriga 

aktörerna att han inte är den han utger sig för att vara för den personen bryter mot normerna och 

mot lagen.  

Det har krävts en vinst för männen, eller åtminstone att de kunnat undvika eventuella förluster 

för att komma till insikt om att det funnits möjligheter för dem. Denna morot eller vinst har alltså 

i samtliga fall hamnat i en frivillig ingång till behandling mot männens problematiska beteenden. 

Processerna har med andra ord varit en balans mellan risk och förlust och chans till möjliga 

vinster där varken risken eller chansen kan uteslutas.  

Vad gäller framtida forskning och en utvecklad studie av den föregående skulle det vara av 

stort intresse att se huruvida ideal om vad som är manligt kan stå i vägen för mäns ingång till 

behandling. Kanske se om, och i så fall hur man kan urskilja ordningsföljder av processer och 

göra en studie som omfattar fler män och se om ordningsföljderna har någon betydelse i 

männens ingång till behandling.  

En vidare utveckling skulle också kunna vara att se huruvida mansmottagningar och 

kvinnojourer upprätthåller eller legitimerar kvinnan som offer och mannen som gärningsman 

enbart genom de könsinriktade namnen på institutionerna. Om en mansmottagning ändrar sitt 

namn och gör det könsneutralt, och det samma med en kvinnojour, skulle detta till exempel 

göra att rollerna -mannen som monster och kvinnan som offer- löstes upp och att vi istället 

skulle angripa mäns våldsproblematik från andra perspektiv (till exempel män som offer för 

maskulinitetsideal) utan de farhågor, som inledande beskrivs i föreliggande studie, för att 

resurser tas ifrån stödet och insatserna till de kvinnor och barn som drabbas av våldet.  
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Bilagor 

Bilaga 1: informationsbrev 

Till den det berör,  

Mitt namn är Therese Ohlén, jag är 25år och jag studerar Kriminologi III på Stockholms universitet. Jag står nu i akt 

med att skriva min C-uppsats om mäns våld mot kvinnor i nära relationer med inriktning på männen och deras egna 

historier kring det våld de utför eller har utfört. Fokus i uppsatsen kommer att ligga på mannens ingång till 

behandling mot hans våldsproblematik med frågor om hur det kommer sig att han, frivilligt har sökt behandling, hur 

drivkraften till ett förändrat beteende ser ut hos mannen eller om det finns positiva eller negativa kritiska händelser 

som gjort att han har sökt sig till en mottagning mot våld. Syftet med min studie är att få ta del av mannens historia 

och lokalisera en förståelse till varför dessa män väljer att vända sig till en Mansmottagning.  

Min bakgrund till denna studie. Då jag är intresserad och insatt i frågor om ett jämställt Sverige har jag förundrats 

över det lilla utrymme män får i till exempel debatten om feminism. Det var också här intresset för ämnet till min C-

uppsats kom till. Då fokus idag tycks ligga på verksamheter som främst inriktar sig på kvinnan som våldsoffer, och 

mestadels har fokuserat på handlingsprogram av just omhändertagande av våldsutsatta kvinnor, har jag istället valt 

att fokusera på behandlingen av män som utövar våld.  

Vad kan Du bidra med i det här? Det som ligger till grund för min C-uppsats är Dina berättelser om Dina 

erfarenheter av ingången till MVU (Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala). Jag är intresserad av vad Du 

har att tillföra till min studie genom att berätta om dina upplevelser av våld och varför du har vänt dig till MVU. Det 

Du bidrar med i det här är att, genom dina berättelser fylla i en liten del av den kunskapslucka som tycks råda kring 

forskning kring mäns ingång till behandling.  

Vad händer om Jag vill bidra med detta? Det som kommer att ske är att jag utför en intervju på cirka en timme 

med Dig, antingen via telefon eller genom att vi träffas, detta bestämmer du själv! Jag kommer att tilldelas ditt 

telefonnummer eller e-mailadress efter ditt godkännande och jag kommer att ta kontakt med dig då vi kan bestämma 

närmre var och hur intervjun skall äga rum. Jag kommer att spela in intervjun med en bandspelare och det som sägs 

under intervjun kommer att transkriberas, det vill säga, skrivas ut på papper, ordagrant av mig och vissa sektioner 

kommer jag att använda mig av i min uppsats. Dessa sektioner kommer att beröra dina historier om din ingång till 

MVU. Genom tidigare studier har jag god kunskap och kompetens till att genomföra dessa intervjuer.  

Kommer någon kunna ta reda på vem Jag är? Självklart inte! Ditt namn kommer att avidentifieras i min 

transkribering och i min uppsats. De uppgifter som ges kommer att antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 

sätt att Du ej kan identifieras av utomstående. Det insamlade material kommer inte att utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Med detta hoppas jag på en vidare kontakt med Dig! 

Vänliga hälsningar,  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Inledande frågor: 

-  

- Kan du beskriva lite om dig själv, hur gammal du är, vilken typ av boende du har, 

vilken typ av arbetsposition du har, vänskapskrets, etc. 

- Kan du beskriva den behandlingsform du deltar i, hur länge du har gått här och 

hur länge du har kvar på din behandling, etc.? 

Forskningsfråga: bakgrund innan behandling  

Intervjufrågor: 

 

- kan du berätta hur ditt liv såg ut innan du deltog i behandling här på MVU? 

- Hur ser bakgrunden till dina våldsliga handlingar ut? Kan du minnas första 

gången du slog någon eller kände att du ville slå någon? 

- Hur var du som barn? Duktig i skolan, mycket vänner, antydningar till våldsligt 

beteende? 

- Kan du berätta lite om din familjebakgrund, hur du är uppväxt, din kontakt med 

föräldrar, hur din egen familj ser ut idag? 

- Kan du, med det du vet idag, förstå varför du tagit till våld i vissa situationer? 

Forskningsfråga: Ingång till behandling 

Intervjufrågor: 

- Hur fick du reda på att denna typ av behandling existerar? 

- Hur såg din egen ingång till behandling ut? 

- Vad var det som gjorde att du, frivilligt ville förändra ditt beteende; är det något 

du kan ”sätta fingret” på? Några kritiska moment? 

- Hur kom du i kontakt med MVU, var det du själv som kontaktade dem? 

- Vad hade du för förväntningar innan du kom hit? Var du positiv eller negativ till 

denna typ av behandling? 

Forskningsfråga: Under/ efter behandling 

Intervjufrågor: 

- Upplever du en förändring av ditt beteende idag? 

- Hur har denna typ av behandling hjälp dig? 

- Hur ser du på framtiden idag, ser den ljus ut? 

- Tror du att denna typ av behandling kan hjälpa andra?  

- Kan du se vad det är för skillnad på könsrelaterat våld och annat våld, utifrån 

dina egna perspektiv? 

- Vad har du för åsikter om frihetsberövning respektive brottsbehandling? 

- Tror du att erfarenheter av arbetet med våldsutövare kan påverka 

brottsfrekvensen i det långa loppet? 

 

 

 


