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Abstract:	  
This study uses qualitative research consisting of six semi-structural interviews of treatment 

workers who, in various capacities, have worked with men who use violence against their female 

partners. The purpose has been to show what the treatment counselor understand to be the 

reasons behind the men’s violence, what kind of backgrounds and problems they believe these 

abusers have and, lastly, how they view the male abusers as clients. The empirical data was 

analyzed through four perspectives and explanatory models derived from the past thirty years of 

Scandinavian research on the reasons behind men’s violence against women. Connell’s theory of 

masculinity was used as a filter along with the four theoretical perspectives when interpreting the 

data. The study revealed that the respondents found no consistent group of men who abuse. The 

respondents brought up reasons such as possible earlier exposure to violence, fear of 

abandonment, jealousy, feelings of powerlessness, and failed expectations of gender roles to be 

some consistent causes behind the violence. In general, according to the treatment workers, the 

male abusers they encounter tend to struggle with their self-image and how they fulfill perceived 

male ideals. 
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1 Inledning	  
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett och omdiskuterat samhällsproblem i dagens 

Sverige. Enligt undersökningen Slagen dam (Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski, 

2001) har var fjärde vuxen kvinna i Sverige utsatts för fysiskt våld av någon man. Fyrtiosex 

procent (Lundgren m.fl., 2001) av svenska kvinnor har efter 15-årsåldern blivit utsatta för någon 

form av våld från en man. Definitionerna av våld som studien förespråkar har ifrågasatts av 

andra forskare men resultatet är ändå anmärkningsvärt (Nilsson, 2005).  

 

Regeringen överlämnade 2007 till riksdagen en skrivelse (2007/08:39), benämnd 

Handlingsplanen för att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld som 

förekommer i samkönade relationer. Handlingsplanen presenterade fler insatsformer gällande 

våld mot kvinnor, både i förebyggande syfte och för att motarbeta pågående våld. Till exempel 

föreslogs ökade resurser för skydd av kvinnor och barn och en satsning på utveckling av 

verksamheter som behandlar våldsutövare. Handlingsplanens huvudinriktning har varit att ge 

stöd och hjälp till kvinnorna som våldsoffer medan förebyggande insatser för männen som 

våldsutövare inte varit lika omfattande (Brottsförebyggande rådet, 2010).  

 

Brottsoffermyndighetens omfångsundersökning Slagen dam (Lundgren m.fl. 2001), som haft stor 

påverkan på forskningen kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer, hävdar att våldet är ett 

könsmaktsproblem och att det därmed bör adresseras på en strukturell nivå. Adam Jukes, brittisk 

psykoterapeut, författare och medarbetare på “London´s Men´s Center” har bland annat skrivit 

Men Who Batter Women (1999) där han koncentrerar sig på de våldsutövande männen och hur 

de kan få hjälp. Jukes kritiserar könsmaktsperspektivets förklaring till mäns våld mot kvinnor 

eftersom det utesluter att det kan finnas en patologi bakom mäns våld mot kvinnor, dvs. att män 

som använder våld mot sin kvinnliga partner är sjuka. Slutsatsen blir att manlighet är lika med en 

sorts sjukdom (Jukes, 1999). Om siffrorna som uppvisas i statistiken stämmer så är männens 

“sjukdom”, eller våldsbenägenhet, en norm i samhället som därmed blir svår att bekämpa. Detta 

motsäger de satsningar som görs för våldsutövande män eftersom dessa sker på individuell nivå 

med en förhoppning om att enskilda män kan förändra sitt beteende.  
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På uppdrag av Stockholms läns landsting utkom Karolinska Institutets Folkhälsoakademi 2011 

med En kartläggning över insatser för män som utövar våld mot kvinnor i syfte att sammanställa 

kunskap om det arbete som bedrivs för att motverka mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

(Pihlblad, 2011). Enligt rapporten har verksamheter som riktar sig till våldsutövande män på 

senare år startats både ideellt och inom socialtjänsten. Dock finns en brist på kunskap kring 

resultatet som det förebyggande arbetet eller behandlingarna ger för de våldsutövande männen. 

Det saknas grundläggande forskning i ämnet och Pihlblad (2011) menar att det är angeläget att 

de verksamheter som bedrivs nyttjar den forskning som finns och därmed får bättre kännedom 

om hur förebyggande insatser kan ges.  

 

Det finns varierade uppfattningar om orsakerna bakom våldet, och därmed även om vilka 

insatser samhället ska använda. Det feministiska perspektivet ser våldet mot kvinnor som en 

konsekvens av mäns makt och dominans och kvinnors underordning (Lundgren, 2004), medan 

det individpsykologiska perspektivet förklarar våldet utifrån offrets och förövarens karaktär 

(Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, Isdal, 2001). Det socialpsykologiska perspektivet som 

också kallas det relationella perspektivet sätter parets förhållande i fokus för förståelsen av 

våldets ursprung och upptrappning vilket ses som en social process (Hydén, 1995). Ytterligare 

perspektiv på hur mäns våld mot kvinnor kan bekämpas skulle kunna lyftas fram från behandlare 

som arbetar med våldsutövande män. Dessa behandlare arbetar utifrån sina egna och 

verksamhetens förståelse av orsakerna bakom våldet. Verksamheterna får del av 

samhällsresurser och insatser, men effekten av behandlingarna är svåra att läsa av (Pihlblad, 

2011).  Behandlarnas syn på männen och varför männen använder våld kan bidra till relevant 

kunskap för det sociala arbetets metodutveckling för att nå dessa män. Vid värdering av olika 

insatser kan denna dimension, alltså behandlarnas föreställningar, utgöra viktig kunskap.  

 

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem som socionomer bland annat möter inom 

socialtjänsten, kriminalvården, sjukvården, skolan och inom ideella verksamheter. Vi vill göra en 

studie som fördjupar sig i hur behandlare inom verksamheter som riktar sig till våldsutövande 

män bemöter dessa män som utövat våldsbrott mot kvinnor i sin närhet. Särskilt intressant i 
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studien är hur behandlarna förhåller sig till dessa våldsutövande män, vad behandlarna tror, att 

våldet beror på och behandlarnas uppfattning om vilken roll männens bakgrund spelar.  

 

Förutom de olika forskningsteorier som finns om mäns våld mot kvinnor i nära relationer tar 

verksamheterna där behandlarna arbetar sina utgångspunkter i olika förståelser och program. 

Behandlarna kan ha olika sätt att närma sig männen och sitt arbete med dem utifrån sina egna 

föreställningar om fenomenet. Dessa föreställningar kan gripa över olika förklaringsmodeller och 

behöver inte nödvändigtvis överensstämma med den rådande dominerande diskursen i 

verksamheten och samhället. Behandlarnas unika erfarenheter i sitt arbete med männen kan bidra 

med väsentlig kunskap och inblick i hur problemet ska motverkas. Denna studie kommer med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med sex behandlare inom olika verksamheter rikta in sig på hur 

behandlare ser på mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vi tror att detta kan bidra med ökad 

kunskap genom att se hur dessa behandlare ser på männens våldsutövande och de perspektiv de 

synes anamma när de förklarar orsakerna bakom våldet. För att detta problem ska motverkas kan 

ökad kunskap i ämnet bidra till utveckling av förebyggande åtgärder, förbättring av de 

behandlingsmodeller som finns samt ge upphov till nyskapande behandlingar.  

 

2 Syfte	  &	  frågeställningar	  	  
Vårt syfte är att undersöka vad några behandlare, som arbetar med våldsutövande män inom 

olika verksamheter, uppfattar som orsaker till våldet mot kvinnor i nära relationer.  

• Hur beskriver dessa behandlare de våldsutövande männens bakgrunder och problem?  

• Vilka anser dessa behandlare vara de mest betydande orsakerna till att män utövar våld 

mot kvinnor i nära relationer? 

• Hur ser dessa behandlare på de våldsutövande männen som klienter? 

 

2.1 Studiens	  avgränsningar	  
Det finns flera typer av verksamheter som behandlar män som utövar våld mot kvinnor i nära 

relationer. Många privata organisationer arbetar med inriktning på män som är våldsamma mot 

kvinnor. I den offentliga sektorn sker även sådan verksamhet inom socialtjänsten och inom 
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kriminalvården. Landstingen arbetar också med problematiken, dels inom ramen för sina 

generella verksamheter, såsom psykiatrin, genom behandling av män som är våldsamma mot 

kvinnor, och dels genom att identifiera och anmäla brott. Men i exempelvis Stockholms läns 

landsting finns ingen verksamhet som specialiserat arbetar med denna problematik (Pihlblad 

2011).   

 

I vår studie ingår behandlare inom verksamheter som är specialiserade på problematiken mäns 

våld mot kvinnor. Detta för att det ska vara de behandlare som mest frekvent möter dessa män 

och som borde vara de bästa eller mest specialiserade inom området. För att få ett brett urval av 

behandlares verksamhetsformer och behandlingsprogram har vi valt att intervjua behandlare från 

verksamheter inom kommun, kriminalvård och privata organisationer. Detta betyder att vi 

utesluter hälso- och sjukvården och psykiatrin riktad till män som är våldsamma mot kvinnor. 

Behandlingarna, i de former av verksamheter vi valt, sker i form av gruppterapi eller stödsamtal. 

Vissa verksamheter erbjuder specifika behandlingsprogram som IDAP (Integrated Domestic 

Abuse Programme) och ATV (Alternativ till våld).  

 

Den här studien fokuserar på mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En mans våld mot en 

kvinna i en heterosexuell relation är kanske det mest omtalade relationsvåldet. Men våld kan 

förekomma i många olika nära relationer, t.ex. i heterosexuella relationer där kvinnan utövar våld 

mot sin man, i samkönade relationer, i relationer mellan barn och föräldrar och inom 

hedersrelaterad problematik.  

 

2.2 Begreppsdefinitioner	  
Definitionen av våld, som vi använder i den här studien, är fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt 

och latent våld. Våld innefattar därmed allt från grov misshandel till verbala hot som på något 

sätt smärtar, skadar, skrämmer, kränker eller begränsar kvinnan att göra som hon vill (Isdal, 

2001). 

 

FN:s definition av våld mot kvinnor är snarlik och lyder “varje könsrelaterad våldshandling som 

resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana 
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handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller 

privata livet.” (Eliasson & Ellgrim, 2006, s.13).  

 

Syftet med att vi använder FN:s definition av våld mot kvinnor och Per Isdals (2001) definition 

av våld är inte att bedöma om våld utövats mot kvinnor eller ej utan för att tydliggöra den 

grundförståelse av våld mot kvinnor som vi utgår från i denna studie, då vi koncentrerar oss på 

behandlare som arbetar med våldsutövande män.  

 

En nära relation är här en parrelation där två personer lever under äktenskapsliknande former. 

Paret har en sexuell relation och/eller en emotionell relation. Relationer ser olika ut, men här 

åsyftas alla former av kärleksrelationer mellan man och kvinna i någon fas från inledning till 

avslut. Det förekommer även våld från män mot kvinnor där de inte har någon relation till 

varandra, eller åtminstone inte en nära parrelation. Denna form av våld, ingår inte i vår studie.  

 

Begreppet vanmakt definieras här som en känsla av maktlöshet som är nära kopplat till dålig 

självkänsla och självbild (Isdal, 2001). 

 

3 Kunskapsläget	  

3.1 Sökning	  och	  urval	  av	  forskningslitteratur	  
För att hitta forskning inom området mäns våld mot kvinnor i nära relationer har vi sökt via ett 

antal olika sökmotorer och bibliotek i kombination med varierande sökord. Vi har använt oss av 

sökmotorerna Google, Stockholms universitetsbibliotek, Libris, Nationellt centrum för 

kvinnofrids kunskapsbank, Google Scholar samt kriminalvårdens hemsida. Följande sökord har 

använts: ”män som slår kvinnor”, “mäns våld mot kvinnor”, ”mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer”, ”tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer”, “insatser för män 

som utövar våld mot kvinnor”, “behandling för män som slår”, “Gender”, Gender roles” och 

“Biological explanations for gender”.  
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Utifrån informationen som framkom i den tidigare forskningen, som ansågs relevant för studien, 

delades forskningsöversikten in under tre rubriker; Utveckling av synen på mäns våld mot 

kvinnor, Bakomliggande orsaker till mäns våld mot kvinnor och Behandling av mäns våld mot 

kvinnor. Litteraturens utgivningsår är spridda mellan 1987 och 2011. 

 

Då vi i vår studie undersöker hur behandlare i Sverige ser på mäns våld mot kvinnor har vi valt 

att avgränsa litteratur om behandlingsarbetet och synen på våldsutövande män i första hand till 

Skandinavien, som i fråga om jämställdhet har kontextuellt jämförbara förhållanden. De 

skandinaviska länderna tillhör de länder som brukar omnämnas som världens mest jämställda 

länder, bland annat representeras de i FN:s Gender-related development Index (United nations, 

GDI, 2013) bland de tolv bäst utvecklade länderna inom hälsa, utbildning och levnadsstandard 

för kvinnor och män. Perspektiven på fenomenet ”mäns våld mot kvinnor” och synen på ”män 

som utövar våld mot kvinnor i nära relationer”, torde därför i högre grad vara liknande.  

 

Orsaker bakom mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs i forskningen utifrån ett antal 

olika teorier. Bl.a. det relationella (Hydén, 1992), det strukturella (Lundgren, 2004) och det 

individualpsykologiska perspektivet (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). I forskningen 

som framkommit under vår sökning förekommer Slagen dam (Lundgren m.fl., 2001) bland ett 

flertal statliga utredningar, rapporter och annan forskning i ämnet mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer. Enligt vår bild av de forskningsresultat som framkommit förlitar sig en stor del av den 

svenska forskningen idag på de resultat och förklaringar bakom våldet som Slagen dam 

(Lundgren m.fl, 2001) framlägger. Per Isdals Meningen med våld (2001) präglar genom ATV-

metoden mycket av det behandlingsarbete som erbjuds till våldsutövande män i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2011). Eliasson och Ellgrims kunskapsöversikt Mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer (2006) presenterar en kombinerad förklaringsmodell till våldet som utgår från 

strukturell, individuell och kulturell förståelse och den har påträffats många gånger i vår sökning. 

Forskningsurvalet syftade till att ge en representativ bild av olika framstående perspektiv i 

forskningen som gjorts under de senaste 30 åren.  
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3.2 Utvecklingen	  av	  synen	  på	  mäns	  våld	  mot	  kvinnor	  
I detta avsnitt presenteras kort den historiska utvecklingen av samhällets syn på mäns våld mot 

kvinnor, centrala aspekter kring våldet samt utvecklingen och spridningen av hur forskare 

förklarar våldet.  

 

Mäns våld mot kvinnor är enligt Jukes (1999) inte ett nytt fenomen. Det är inte heller första 

gången som det tagits upp som ett stort socialt problem. Under sent 1800-tal ledde Mary 

Wollstonecraft en kampanj i England mot att kvinnor som inte lydde sina män skulle bestraffas. 

Andra feministiska rörelser uppkom under 1800-talet som kritiserade den kända “rule of thumb”-

regeln som innebar att det var tillåtet att slå sin fru endast om pinnen inte var tjockare än 

mannens tumme (Jukes, 1999). Före första världskriget startade Emmeline Pankhurst och 

suffragetterna en liknande rörelse, som ledde till andra rörelser även under andra världskriget. 

Jukes (1999) menar att alla dessa rörelser borde ha fått en större effekt på samhället och dess syn 

på detta problem. En del förändringar skedde som ett resultat av andra världskriget och att 

kvinnorna fick ta över männens arbete när kriget pågick, men dessa påverkade inte männens 

våldsutövande mot kvinnor (Jukes, 1999). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) drabbas 

kvinnor oftare av våld från män i länder där könsrollerna är tydliga, där straffen mot våldet inte 

är stränga, där jämlikheten mellan män och kvinnor inte är så etablerad och där det kan finnas en 

samhällsnorm att våld mot kvinnor är en familjeangelägenhet (Eliasson & Ellgrim, 2006).  

 

3.2.1 Nullum	  crimen	  sine	  lege	  -‐	  inget	  brott	  utan	  lag.	  	  

Samhället har beslutat att det idag i Sverige är ett brott för män att utöva våld mot kvinnor som 

de har en nära relation med. Tidigare var inte detta olagligt i Sverige. För att uppmärksamma och 

se förekomsten av relationsvåld och orsakerna bakom mäns våld mot kvinnor måste samhället 

först se det som ett problem (Hydén, 1992). Detta har historiskt inte varit självklart. Så sent som 

år 1962 blev det olagligt för män att våldta sin fru (SFS 1962:700 kap 6). I Sverige försvann 

mäns lagstadgade rätt att överhuvudtaget aga sin fru med 1861 års förordning (SFS 1861 nr 11). 

Genom att misshandeln hamnade under enskilt åtal var det endast kvinnan själv som kunde 

anmäla, vilket gjorde hustrumisshandel till en mer privat angelägenhet. Hustrun var dessutom 

oftast beroende av mannen som familjeförsörjare. Lagen fick en symbolisk betydelse, men fick 
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inte så stor betydelse i praktiken (Lindstedt Cronberg, 2009). Det fanns innan 1861 stöd i lagtext 

för visst skydd för kvinnor mot våld inom äktenskapet. Skyddet gällde om våldet var grovt och 

utfört av en man driven av hat, ondska, dryckenskap eller kärlek till en annan kvinna. Vilket 

skydd denna tidiga lagtext i praktiken gav är svårt att avgöra, menar Lindstedt Cronberg (2009). 

Kvinnan sågs som underordnad och därmed kunde klagomål på mannen istället falla tillbaka på 

henne själv som bevis på att hon var besvärlig och inte lydde sin make (Lindstedt Cronberg, 

2009).  

 

3.2.2 Jämställdhet	  och	  könsmaktsordning	  

Sverige har genomgått mycket positiva förändringar sedan husbondesamhället på 1700-talet då 

kvinnor, tjänstefolk och barn alla var underordnade mannen och där så kallad husaga var tillåtet, 

men det finns fortfarande länder idag som liknar det samhället (Eliasson & Ellgrim, 2006). På 

grund av de kvinnofridsreformer som genomförts i Sverige under åren har det i jämförelse med 

många andra länder ett försprång i jämställdhetsarbetet som ska ge kvinnor lika möjlighet till 

karriär, utbildning och att bilda familj (Eliasson, 1997). Dock menar Eliasson (1997) att den 

jämställdhetspolitik som Sverige fört bygger på att kvinnors likhet utgår från mannens roll och 

rättigheter och därmed har mäns våld och övergrepp mot kvinnor kommit i skymundan. 

 

Det språk som traditionellt använts om kvinnor och deras natur bidrar till kvinnans utsatthet och 

mannens dominans över henne (Eliasson, 1997). Genom historien och det nutida samhällets sätt 

att förmedla bilden av den dominerade kvinnan genom litteratur, media, reklam, filmer med mera 

skapas tankar kring vad som är acceptabelt och inte (Eliasson, 1997).  Det är detta som brukar 

diskuteras utifrån begreppet könsmaktsordningen, vilket ser bortom våldet som ett individuellt 

problem och snarare förklarar det utifrån en kulturell kontext (Eliasson & Ellgrim, 2006). 

“Ordning” i ordet könsmaktsordning syftar till den underordning som kvinnan befinner sig i och 

den överordning som mannen står för (Eliasson & Ellgrim, 2006).  

 

3.2.3 Den	  privata	  sfären	  inom	  relationen	  

Enligt Hans Ekbrand (2006) är våldet svårt att komma åt på grund av att parrelationer ses som 

något mycket privat, att det är mycket svårt att få insyn i vad som sker inom relationen. Det 



13 

 

gäller både för andra personer nära paret och för myndigheter. Det ger våldsamma män 

förutsättningar att använda våld mot kvinnor utan att samhället utkräver ansvar (Ekbrand, 2006). 

De kvinnor som utsätts för våld blir inte endast fysiskt, psykiskt och emotionellt lidande utan de 

blir också ofta ekonomiskt utsatta eftersom förmågan att hålla fast vid ett yrke försvåras 

(Eliasson & Ellgrim, 2006).  

 

3.2.4 Hur	  språket	  skildrar	  våldet	  

Språket som används vid våld mot kvinnor kan spegla hur samhället betraktar problemet. Polisen 

kan använda sig av begreppet lägenhetsbråk när de syftar på en kvinna som blir offer för sin 

manliga partners våld i deras bostad (Eliasson & Ellgrim, 2006). Vidare kan familjevåld också 

syfta på våld som förekommer inom familjen med barn, kvinnor och äldre, men följden av att 

dessa begrepp används blir att mannens roll som våldsutövare kan döljas (Eliasson & Ellgrim, 

2006). Ordet bråk framställer våldet som något som sker mellan två personer eller flera, inte att 

mannen misshandlar sin kvinnliga partner. Mäns våld mot kvinnor i nära relation eller 

kvinnofridsbrott blir därför två sätt att tydligt uttrycka det psykiska, sexuella, fysiska och hotfulla 

beteende som kvinnor kan drabbas av (Eliasson & Ellgrim, 2006).  

 

År 1982 genomdrevs en lagändring i Sverige som innebar att allmänt åtal kunde väckas om en 

ringa misshandel skedde i hemmet, vilket tidigare endast möjliggjorts som enskilt åtal 

(Holmberg, Smirthwaite, & Nilsson, 2005). Denna lagändring bidrog till att mäns våld mot 

kvinnor uppmärksammades på ett nytt sätt, från att ha setts som enskilda personers problem till 

att vara en problematik som bör ses ur ett samhällsperspektiv (Holmberg m.fl., 2005). Hydén 

förklarar lagändringen som sådan att personer som misshandlas på offentliga platser oftast är 

män medan kvinnor oftare blir offer för misshandel i sin bostad. Problemet har utvecklats från att 

ha varit en privat ensak i hur män beter sig mot kvinnor i hemmet, till att ha blivit del av en 

offentlig problematik som samhället måste bekämpa (Holmberg m.fl., 2005). Hydén betonar 

lagändringens förändrande kraft i att svenska medborgare och medmänniskor numera med hjälp 

av lag kan bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer. Det är inte längre en kvinna som ensam 

står inför våldsutövaren och ska förklara varför han bör ställas inför rätta. Lagändringen, menar 

Hydén, har gjort detta till ett gemensamt samhällsproblem (Holmberg m.fl., 2005).  
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3.3 Orsaker	  till	  mäns	  våld	  mot	  kvinnor	  
Som man frågar får man svar, brukar det heta. Forskningen kring mäns våld mot kvinnor har 

riktat in sig på olika tänkbara orsaker till våldet genom historien. Här nedan presenteras ett urval 

av forskningen under de senaste 30 åren för att belysa utvecklingen av forskningen samt hur 

forskarna använt olika inriktningar för att förstå orsaker bakom mäns våld mot kvinnor.  

3.3.1 Varför	  kvinnor	  blir	  slagna	  

Bo Bergman (1987) studerade under 1983-1984 en grupp kvinnor som uppsökte vård på 

Huddinge sjukhus efter att ha blivit misshandlade av en man de hade eller hade haft en nära 

relation med. Bergman synliggör olika faktorer för att förklara varför kvinnorna blev slagna och 

varför vissa kvinnor stannar kvar hos de män som slår dem. Kvinnornas ekonomiska status, 

psykiska tillstånd, personlighetstyp, grad av alkoholkonsumtion, tidigare erfarenhet av våld i 

nära relationer samt erfarenhet av våld i barndomen ser Bergman som bidragande 

omständigheter till problemet. Vidare menar Bergman att kvinnornas benägenhet att förlåta de 

våldsamma männen bidrar till att männen fortsätter med våldsutövandet. Mental obalans i 

samband med våldstillfället samt svartsjuka och alkoholkonsumtion är faktorer hos de 

våldsutövande männen som Bergman uppmärksammar.  

 

3.3.2 Testosteronvåld	  

O´Neil och Harway är amerikanska forskare som undersökt om det finns studier som ger stöd för 

att orsaker till mäns våld mot kvinnor kan hittas i det rent biologiska. Exempelvis att männens 

högre testosteronhalter gör dem mer benägna att vara våldsamma. Författarna finner visst stöd 

för att höga testosteronhalter ger ökad benägenhet till våld, särskilt i kombination med alkohol. 

Det är dock en blygsam förklaringsgrad till våldsamhet i allmänhet, och inte en förklaring av det 

specifika fenomenet mäns våld mot kvinnor. De ser inte männens biologi som orsaker till mäns 

våld mot kvinnor (O´Neil & Harway, 1997).  
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3.3.3 Beskrivningar	  av	  våldet	  skiljer	  sig	  åt	  

I en Stockholmsförort runt 1990 granskade Hydén under ett år 141 fall av mäns våld mot kvinnor 

i nära relationer som blivit kända för polis och sociala myndigheter. Hydén (1992) har genom 

intervjuer med 20 av dessa par sammanställt vad män som förövare, respektive kvinnor som 

offer, själva definierar som våld, och påvisar hur beskrivningar av den konkreta våldssituationen 

märkbart skiljer sig. Kvinnorna beskriver våldet och situationen i termer av de konsekvenser som 

drabbar kvinnorna, så som rädsla och fysiska skador. Männen beskriver våldet och situationen i 

termer av hur stark växelverkan är mellan parterna i upptrappningen av situationen, och i termer 

av vad syftet med våldet är (Hydén, 1992). Hur en situation uppfattas är inte givet, utan beror 

bland annat på personens position menar Hydén (1992). Om kvinnan som offer uppfattar 

situationen på ett sätt uppfattar mannen som förövare den på ett annat sätt och ett närvarande 

barn uppfattar situationen på ett tredje sätt. Hydéns resultat visar att kvinnor med erfarenhet av 

våld sedan tidigare inte är lika benägna att fördöma det våld de blir utsatta för av sin man (1992).  

 

3.3.4 	  Förövarens	  livshistoria	  

Per Isdal startade Alternativ till Vold i Norge 1987. För att förstå varför våldet är meningsfullt 

för förövaren menar Isdal (2001) att blicken måste riktas mot förövarnas livshistoria, till den 

kulturella ram de lever inom och till den specifika situation förövaren befinner sig i. Isdal anser 

att våld aldrig är meningslöst för den som utövar våldet, utan att det alltid finns en “mening” med 

våldet för våldsmannen, en bakomliggande orsak till våldet. Isdal menar även att våldet kan 

förstås som en handling för att bemästra villkor, situationer eller känslor, att mannen har 

utvecklat vanor av beteenden som kanske en gång har hjälpt honom i en svår situation. Alternativ 

till vold (ATV) har spridits från Norge till Sverige.  

 

3.3.5 Det	  patriarkala	  samhället	  

Eliasson (1997) sammanställde via Centrum för kvinnoforskning, Uppsala universitet, En 

kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och våldtäkt, dominans och kontroll i Sverige på uppdrag 

av regeringen 1991. Eliasson anger att mäns våld mot kvinnor är en medverkande kraft i 

upprätthållandet av det patriarkala samhället som ser mannen som den sanna människan, 

medborgaren, yrkesutövaren m.m. Samhällets struktur och förväntningar på hur män och kvinnor 
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ska agera utifrån socialt kön och tradition skapar också regler kring maktrelationerna mellan 

könen. Vad som är tillåtet för män kan se annorlunda ut för kvinnor och detta är av vikt för att 

förstå hur individer samverkar med varandra och med samhället (Eliasson, 1997). Mäns 

missbruk, kriminella bakgrund, familjeuppväxt och psykiska hälsa kan alla vara bidragande 

faktorer till att de utsätter kvinnor för våld, men deras avvikande situation eller beteende kan inte 

förklara de våldsutövande män som är välbärgade “vanliga” medborgare (Eliasson & Ellgrim, 

2006).  

 

3.3.6 Könsmaktsordningen	  

Omfångsundersökningen Slagen dam (Lundgren m.fl., 2001) är en omdiskuterad undersökning 

om hur ofta mäns våld mot kvinnor förekommer i Sverige. I studien som är från 2001 har 7000 

svenska kvinnor besvarat en enkät om relationsvåld. Enligt författarna kan mäns våld mot 

kvinnor inte anses bero på mannens utbildningsnivå, alkoholvanor eller om han är född i Sverige 

eller inte. Likväl finner de inte stöd för att en speciell sorts kvinna skulle vara det offer som män 

utövar våld mot. Lundgren m.fl. framför att det är en myt att det är något fel på kvinnor som är 

tillsammans med våldsamma män, att det skulle vara så att kvinnor med erfarenhet av våld i 

barndomen eller i tidigare nära relationer med våldsamma män, “söker” sig till nya våldsamma 

relationer. Författarna argumenterar mot att förklara våldsproblematiken utifrån en individnivå. 

De argumenterar även emot synen på den enskilde våldsamme mannen som en “sjuk” och 

avvikande våldsanvändare med egna personliga problem utifrån exempelvis personlighet, 

dysfunktionell familj eller liknande. Istället ser de problemet ur ett könsmaktsperspektiv där 

mäns våld mot kvinnor ses som ett uttryck för den strukturella maktfördelningen (Lundgren 

m.fl., 2001).  

 

3.3.7 Samverkande	  faktorer	  bakom	  våldet	  

En kombination av de olika synsätten som ämnar förstå och förklara mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer är Eliasson och Ellgrims analysverktyg för att förstå sambandet mellan kön och 

våld. Eliasson & Ellgrim (2006) menar att mäns våld mot kvinnor kan förstås utifrån tre nivåer; 

“(1) individuella olikheter och avvikelser, (2) strukturella faktorer samt (3) normer och 

värderingar“ (s.20). I den första nivån förstås våld utifrån individuell problematik som missbruk, 



17 

 

kriminalitet, utsatthet i barndomen, psykisk ohälsa och psykopati. Den strukturella nivån 

anknyter mäns våld mot kvinnor till den position som samhället försätter kvinnor i, exempelvis i 

karriärsval, familjen och på arbetsplatser där rådande normer och förväntningar på kvinnans 

beteende försätter henne i underläge. Slutligen ser den kulturella nivån till de värderingar och 

förklaringar som ursäktar mäns våld mot kvinnor, bl.a. hur kvinnor kan agera som antagonister 

mot männen genom att inte lyda mannen i hemmet och därmed blir våld en normativ konsekvens 

(Eliasson & Ellgrim, 2006). 

 

3.4 Behandling	  av	  mäns	  våld	  mot	  kvinnor	  
I följande avsnitt beskrivs de behandlingar som erbjuds våldsutövande män. Vidare presenteras 

en mångfacetterad behandlingsform, behovet av att skilja på person och handling samt behovet 

av ytterligare forskning.  

 

I Socialstyrelsens studie (2011) Metoder i arbetet med våldsutövare var en del av syftet att 

kartlägga behandlingsformer för män som utövar våld. Författarna ser med en grov indelning två 

typer av behandlingsformer: kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Kognitiv 

beteendeterapi framkommer som den vanligaste. Enligt kartläggningen är Alternativ till våld 

(ATV) den vanligaste behandlingsformen inom Sveriges socialtjänster. Metoden är en blandning 

av kognitiv beteendevetenskap och psykodynamisk terapi.  

 

3.4.1 Mångfacetterad	  behandling	  

Enligt Böhm (2008) utgår behandling av våldsamma män från psykoedukativa1, pedagogiska, 

profeministiska, psykodynamiska och psykoterapeutiska förhållningssätt. För behandling av 

våldsamma män är det enligt Böhm (2008) viktigt att se både den individuella problematiken hos 

den enskilde mannen och samtidigt den större sociala konstruktionen av maskulinitet. Böhm 

(2008) poängterar att det sällan är så att en behandlingsform är renodlad utifrån en teori utan att 

                                                

 
1 Psykologiska metoder med ett inlärningsperspektiv 
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det ofta består av en blandning av teorier. Vidare anger han att psykodynamisk behandling utgår 

från psykoanalytiska, socialpsykologiska och sociologiska perspektiv (Böhm, 2008).  

 

3.4.2 Att	  skilja	  på	  person	  och	  handling	  

Utgångspunkter för terapiarbetet enligt Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) är att skilja 

mellan person och handling samt att ge förövaren tilltro till att det finns möjlighet till förändring. 

Detta trots att forskarna ser att personligheten är relativt fast och att individens handlande i nuet 

sker utifrån dennes historia. De arbetar utifrån psykodynamisk teori och ser det omedvetna jaget 

som en viktig del att arbeta med i terapin. Eftersom de möter personer inom kriminalvården som 

p.g.a. sin situation genomgår en kris, menar de att de först måste arbeta med den medvetna nivån 

för att sedan gå djupare till det omedvetna jaget (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). För 

behandling av relationsvåldet utgår de från psykodynamisk teori, men kompletterar med 

kognitiva verktyg för att lära männen känna igen och hantera inre problem istället för att agera ut 

dem i övergrepp (1999).   

 

3.4.3 Behov	  av	  ytterligare	  forskning	  

Flera studier anger att det saknas kunskap och säkerställda resultat kring effekterna av 

behandling av våldsutövande män (Böhm, 2008, KI 2011, Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen 

fick 2007 i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av behandlingar med anknytning till 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010). Studien uppger att det fanns ett flertal problem med att 

mäta detta. En tillförlitlig metod var svår att verkställa då de dels inte kunde använda sig av 

kontrollgrupper som inte genomgick behandling och dels då urvalet var svårt att påverka och 

bortfallet var stort. Det finns en del studier att relatera till, men alla har problem med 

tillförlitlighet i resultaten. Forskning har visat att en kognitiv beteendeterapi-grundad behandling 

för män som utövar våld mot kvinnor i nära relation kan ha en positiv effekt på männens risk för 

återfall. Men ett återkommande problem är att det inte finns många studier som visar detta vilket 

inte ger ett konkret eller tillförlitligt resultat (Kriminalvårdens utvecklingsenhet, 2011).  

 

Pihlblad (2011) anger att ”Då det i dagsläget inte finns någon gedigen forskning på detta område 

är det viktigt att de verksamheter som arbetar med våldsutövande män även knyter an forskning 
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till insatserna för att öka kunskapen om det förebyggande arbetet med mäns våld mot kvinnor.” 

(s. 6). Detta understryker behovet av forskning kring behandling av män som utövar våld i nära 

relationer. Det innebär även att det är viktigt att behandlingarna vilar på forskningsbaserad 

kunskap samt att de samarbetar med forskare för att få mer kunskap för framtida utveckling.  

 

3.5 Sammanfattning	  av	  kunskapsläget	  
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer har genom historiens utveckling skiftat från att vara en 

privat angelägenhet i hemmet till att bli ett samhällsproblem (Eliasson & Ellgrim, 2006). Dock 

kan språket fortfarande påverka vem som ses som förövare genom hur det används för att 

beskriva våldet i ett familjebråk jämfört med kvinnomisshandel och därmed fortsätta att dölja 

problemet.  

 

Forskningen ger olika förklaringar till mäns våld mot kvinnor. Bo Bergman (1987) ser kvinnans 

egenskaper och bakgrund som faktorer bakom vad hon utsätts för. Hydén (1992) fördjupar sig i 

hur våldet förstås, upplevs och beskrivs på olika sätt utifrån olika parter som kvinna, man och 

barn. O´Neil & Harway (1997) ser att männens våldsbenägenhet kan härstamma från en 

biologisk faktor, männens höga testosteronhalter. Eliasson (1997) problematiserar att sociala 

faktorer kan förklara vissa mäns våldsutövande, men inte varför välbärgade “normala” män är 

våldsutövare. Eliasson & Ellgrim (2006) lyfter fram en kombinerad förklaringsmodell som 

innefattar kulturella, strukturella och individuella ramar för att förstå våldet. Lundgren m.fl. 

(2001) ser männens våld som en följd av den rådande könsmaktsordningen medan Isdal (2001) 

fokuserar på mannens mening med våldet. Kvarnmark & Tidefors Andersson (1999) belyser 

männens handlande i nuet sker utifrån deras historia.  

 

Behandling och insatser för de våldsutövande männen sker utifrån olika teorier och metoder som 

exempelvis psykodynamisk teori och kognitiv beteendeterapi (KBT) (Socialstyrelsen, 2011). Det 

finns ett flertal rådande diskurser och förklaringsmodeller kring varför män utövar våld mot 

kvinnor och vilka sorters män dessa är. Dock uppges att det finns brist på forskning kring vilka 

insatser och behandlingar som ger resultat (Pihlblad, 2011). Med hjälp av en kvalitativ 

intervjumetod med fokus på de perspektiv som dessa behandlare använder sig av, tror vi att vår 
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studie kan bidra med ytterligare kunskap inom detta område. Våra intervjufrågor präglas av det 

rådande kunskapsläget men ger utrymme för behandlarna att själva lyfta fram nya faktorer och 

förklaringar till våldet.  

 

4 Forskningsmetod	  
Vi har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod för att besvara studiens frågeställningar. 

Studiens syfte är att undersöka vad behandlare inom olika verksamheter som riktar sig till 

våldsutövande män uppfattar som orsaker bakom mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Respondenternas egna berättelser är centrala för resultatet av uppsatsen, och genom att studera 

deras skildringar och synsätt av männen de arbetar med ämnar vi besvara föreliggande 

frågeställningar (jmf Widerberg, 2002). En hermeneutisk analysmetod har tillämpats d.v.s. en 

tolkning av materialet där förförståelsen och värdering av studien tydliggörs och därmed bidrar 

till analysresultatet av empirin (jmf Widerberg, 2002). Studien består av djupintervjuer som 

genomförts i semistrukturerad form utifrån en intervjuguide, som med hjälp av teman gett både 

struktur och frihet för respondenterna att uttrycka sig så som de själva vill (jmf Bryman, 2011). I 

följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt angående urval, planering och 

genomförande av intervjuer, samt bearbetning av materialet. Avslutningsvis förs en 

metoddiskussion där resonemang kring studiens metodval, etiska överväganden, validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet lyfts fram.  

 

4.1 Urval	  
Respondenterna till studien rekryterades via ett ändamålsenligt urval utifrån antagandet om att 

deras olika verksamheter och bakgrunder skulle bidra till varierande svar i intervjuerna (jmf 

Bryman, 2011). Behandlare inom två privata verksamheter kontaktades, samt kriminalvårdens 

öppenvård och socialtjänsten inom en kommun. Med avsikt att representera olika verksamheters 

behandlare valdes några från frivillig vård respektive icke frivillig vård och verksamheter som är 

privata respektive offentliga. Antalet intervjuer begränsades till sex för att kunna genomföra 

studien inom befintlig tidsram. För att välja ut verksamheterna användes först Karolinska 

Institutets studie Kartläggning över insatser för män som utövar våld mot kvinnor (Pihlblad, 
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2011) som presenterade ett antal privata verksamheter som är erkänt bra inom Stockholms län. 

Med hjälp av den studien kontaktades två av de verksamheter som Stockholms län refererar 

våldsutövande män till. 

 

Efter rekommendation från en bekant kontaktades socialtjänsten i en kommun som bedriver ett 

arbete riktat till våldsutövande män. Via en bekant erhölls ytterligare ett förslag på en 

verksamhet inom kriminalvården som riktar sig mot män som utövar våld mot kvinnor. Samtliga 

behandlare som kontaktades inom de olika verksamheterna tackade ja till att medverka i studien. 

Via behandlaren från kriminalvårdens verksamhet tillkom även en intervju med en bekant till 

denne, som också arbetat inom samma verksamhet.  

 

Studiens urval består av fem män och en kvinna i åldrarna 35-60 år. Tre behandlare representerar 

privata organisationer, två behandlare representerar kriminalvården och en behandlare 

representerar socialtjänsten i en kommun. En av respondenterna slutade sitt arbete med aktiv 

behandling för ett halvår sedan, men arbetar fortfarande kvar inom verksamheten på en annan 

tjänst.  

 

4.2 Förberedelser	  inför	  intervjuerna	  
När respondenterna godkänt medverkan till intervjuer skickades ett informationsbrev till dem för 

att presentera oss intervjuare och studien vi ämnade genomföra. En semi-strukturerad 

intervjuguide förbereddes istället för en helstrukturerad intervjuguide för att ge behandlarna 

utrymme att ta upp flera teman samtidigt och utveckla sina resonemang (jmf Bryman, 2011). 

Intervjufrågorna utgick från teman som framkommit ur studiens syfte och frågeställningar (jmf 

Bryman, 2011).  

 

4.3 Genomförande	  av	  intervjuer	  
Vid samtliga intervjuer användes diktafon för ljudupptagning. Två intervjuer genomfördes per 

telefon medan de resterande fyra intervjuerna genomfördes via personliga möten. Skälet till de 

olika intervjuformerna var att två av respondenterna bor i delar av Sverige som inte var möjliga 

att besöka under studien och därmed gjordes dessa intervjuer per telefon. Övriga respondenter 
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bor och arbetar i Storstockholm och kunde därför intervjuas öga mot öga. Ett alternativ till att 

använda två telefonintervjuer i studien var att nöja sig med de fyra personliga intervjuerna. Dock 

värderades möjligheten att ta del av ytterligare två behandlares information högre än att använda 

samma intervjuform under alla intervjuerna, särskilt då respondenterna via telefon representerade 

en särskild verksamhet. 

 

De personliga intervjuerna genomfördes av båda författarna, medan en utförde 

telefonintervjuerna. Det skulle ha varit önskvärt att båda författarna var med under 

telefonintervjuerna men detta var tyvärr inte möjligt. Under de personliga intervjuerna ställde 

den ena författaren frågor utifrån intervjuguiden medan den andra ställde följdfrågor och 

antecknade. Kvalitativa telefonintervjuer kan medföra att ledtrådar och mimik om de åsikter som 

sägs blir svåra att följa upp (jmf Bryman, 2011). Detta kan ha bidragit till att telefonintervjuerna 

inte varade lika länge som de personliga intervjuerna, 25-30 minuter jämfört med 60-80 minuter. 

Dock behöver detta inte innebära att telefonintervjuerna innehöll mindre substantiellt material 

utan de var endast mer komprimerade än de personliga mötena. Telefonintervjuerna var svårare 

att transkribera delvis p.g.a. brusigt ljud och för att respondenterna hade en annan dialekt. Under 

telefonintervjuerna var en av respondenterna mer kortfattad i sina svar medan den andra var mer 

utförlig i sina svar.  

 

Respondenterna skilde sig något i hur pass uttömmande svar de gav på frågorna. Alla sex 

respondenter var välvilligt inställda till att delta i intervjun. De ansåg att frågorna kring 

behandling för mäns våld mot kvinnor i nära relationen är viktiga. Det är trots allt deras yrke och 

att problemet uppmärksammas är viktigt för dem. Dock kan det hända att några av 

respondenterna hade förväntat sig djupgående frågor om hur de arbetar med behandling för dessa 

våldsutövande män. Kanske var det därför en av respondenterna svarade relativt kort och angav 

att de inte kunde svara på vissa frågor för att de uppfattade dem som alldeles för generella. Det 

var dock en avslappnad stämning vid alla intervjuer och alla respondenter verkade bekväma nog 

att ge uttömmande svar. Rent praktiskt fanns det gott om tid för alla intervjuer för 

respondenterna att sitta ned och svara i lugn och ro. Något som märktes under intervjuerna var 

att respondenterna inte svarade enbart utifrån sin egen expertroll utan också vävde ihop svaren 
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med den specifika verksamhet de arbetar i. Alla personliga intervjuer genomfördes på deras 

respektive arbetsplatser, vilket kanske förstärkte kopplingen till deras arbete.  

 

4.4 Bearbetning	  av	  empirin	  
Intervjuerna transkriberades en kort tid efter att de genomförts. Efter transkribering skickades de 

utskrivna intervjuerna till respektive respondent för genomläsning. En av respondenterna hade 

synpunkter på intervjumaterialet. Vi besvarade dessa och därefter godkände respondenten 

tillsammans med de övriga respondenterna transkriberingarna i sin helhet. Synpunkterna innebar 

ett förtydligande av ett resonemang med en liknelse som respondenten tyckte framkom 

osammanhängande. Respondenten ville inte riskera att liknelsen skulle tolkas felaktigt.  

 

Efter att transkriberingarna studerats djupgående sammanfattades teman som tycktes relevanta 

till syfte och frågeställningar samt de teoretiska perspektiven. Därefter skrevs resultatet ned och 

granskades noggrants för att säkra att det som presenterades stämde. Vidare urskildes hur och 

vad respondenterna uttryckt sig kring varje tema för att sedan tolka och analysera vilka 

perspektiv behandlarna nyttjade sig av i sina förklaringar till våldet.  

 

4.5 Etiska	  överväganden	  
Då studien ämnar framföra hur behandlare ser på männen och orsaker bakom männens 

våldsutövande, kan etiska riktlinjer som konfidentialitet, samtycke, konsekvenser och forskarens 

roll vara särskilt beaktansvärda (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Att förstå männen bakom 

våldet kan te sig som okänsligt för de kvinnor som utsätts. Därmed lades vikt vid att informera 

behandlare om vad studiens syfte var när de tackat ja för att ställa upp. Under intervjutillfället 

meddelades behandlarna att deras medverkan var frivillig och att de kunde avböja svar eller 

avbryta intervjun om de så önskade. Vidare förklarades att materialet endast skulle nyttjas i 

forskningsändamål och att materialet skulle raderas vid studiens avslut. Respondenterna 

informerades även om att deras namn och verksamheter skulle vara konfidentiella. Möjligen 

skulle behandlarna kunna bli ifrågasatta för de personliga värderingar och betraktelser som de 

uttrycker i studien. Anonymiseringen av respondenterna och de verksamheter de arbetar i har 

därför varit viktig för att värna om deras integritet. Efter transkriberingen av intervjuerna 
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skickades materialet till respondenterna för att ge dem möjlighet att förtydliga eller stryka sina 

svar. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till materialet. I syfte att anonymisera 

respondenterna fick de fiktiva namn i presentationen av resultatet. Författarna har ansträngt sig 

att skydda materialet, behålla respondenternas anonymitet och presentera respondenternas 

material på ett vetenskapligt tillvägagångssätt (jmf Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.6 Studiens	  trovärdighet,	  tillförlitlighet	  &	  generaliserbarhet	  
En kvalitativ intervjustudie generaliseras inte utifrån intervjupersonerna som representanter för 

målgruppen, utan det är snarare teorin som står för generaliserbarheten (jmf Bryman, 2011). 

Studiens generaliserbarhet kan därmed bero på hur väl de teoretiska perspektiven tillämpas på 

empirin som framkommer (jmf Bryman, 2011). Det går inte att förvänta sig exakt samma resultat 

om en ytterligare kvalitativ studie genomförs med samma metod och urval. De intervjufrågor 

som ställts till behandlarna går bortom de verksamheter som de representerar, till att höra 

behandlarnas egna tankar kring männen och våldet. Verksamheternas perspektiv kan tänkas 

inverka på behandlarnas svar, men hur mycket de gör det varierar från person till person.  

  

Under intervjuerna avböjde vissa respondenter att besvara frågor som ställdes. Detta kan ha 

medfört att viss information som behövdes för att besvara frågeställningarna inte framkom. 

Studiens validitet synes dock god då de svar som framfördes i materialet blev gott och väl 

tillräckligt omfattande för att besvara studiens frågeställningar. En av telefonintervjuerna var mer 

kortfattad. Det behöver dock inte betyda att intervjun skulle tett sig annorlunda i ett personligt 

möte och behöver därför inte ha påverkat studiens validitet eller reliabilitet. Brusiga 

ljudupptagningar vid intervjuerna samt annorlunda dialekter kan ha sänkt validiteten, dock fick 

respondenterna möjlighet att korrigera sig själva och sina uttalanden. Tillförlitligheten förbättras 

av att respondenterna har läst igenom transkriberingarna och fått möjlighet att ge synpunkter på 

innehållet. Detta bidrar till hög validitet. För att ytterligare stärka studiens validitet har 

författarna diskuterat och sinsemellan ifrågasatt tolkningar utifrån respektive persons 

förförståelse. Detta har gjorts med en strävan till en hermeneutisk helhetssyn vilket innebär att 

tolkningen av det enskilda avsnittet ska överensstämma med tolkningen av materialet som helhet 

(jmf Kvale & Brinkman, 2009). 
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4.7 Metoddiskussion	  
Syftet med att använda en kvalitativ studiemetod är att nå djupare kunskap medan samma frågor 

och standardiserade svar från intervjuer väger tyngre i kvantitativa studier (jmf Bryman, 2011). 

Ett alternativ som ursprungligen diskuterades som forskningsmetod var att tillämpa en 

kvantitativ metod genom att skicka ut enkätformulär med frågor om insatser för våldsutövande 

män till kommuner inom Stockholms län. Hade kommunerna besvarat enkäten med 

standardiserade frågor så hade möjligheten funnits att sammanställa en statistik på vilka 

kommuner som erbjuder insatser för dessa män och vad för sorts insatser det rör sig om. Efter att 

ha sett rapporter som utgetts om de insatser som erbjuds i Stockholms län, togs beslutet om att 

studera behandlarna i de verksamheter som Stockholms län refererar till. Orsaker bakom mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer skulle ha kunnat studeras utifrån en diskursanalys med hjälp 

av texter då det finns varierande förklaringsmodeller och utläggningar om hur behandlare tolkar 

våldet och männen (jmf Bryman, 2011). Dock värderades den information högt som ges vid det 

mänskliga mötet där behandlarnas egna utsagor kan belysa förklaringar bakom våldet och där 

frågorna och följdfrågorna kan få utrymme. Ett metodologiskt problem skulle kunna vara att 

behandlarna endast besvarade intervjufrågorna utefter vad deras verksamheters forskning och 

metodik grundas i. För att motverka detta riktades studien till behandlarnas sätt att se på männen 

och hur de arbetade med dem i förhoppning om att dessa svar gick bortom en verksamhets 

stadgar och värderingar.  

 

5 Teoretiska	  perspektiv	  	  	  
Det finns olika sätt att betrakta och förstå bakomliggande orsaker till mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer. Diskursen om den könsmaktsordning som råder i samhället har haft en 

framträdande roll i forskningen som framkommit under de senaste åren (Holmberg m.fl, 2005). 

Samtidigt kan detta förhållningssätt förstås och uttryckas inom ett individuellt, strukturellt och 

relationellt synsätt (Holmberg m.fl., 2005). Utifrån en genomgång av kunskapsläget med 

utgångspunkter från modern tid, som kan tänkas fortfarande vara aktuella, valdes fem teoretiska 

perspektiv och förklaringsmodeller som framkommit ur forskningen under de senaste 30 åren (se 
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avsnitt 3.1 Sökning och urval av forskningslitteratur). Respondenterna arbetar inom olika 

verksamheter som formats av och speglar forskningen om orsakerna till mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer.  

 

Bo Bergmans avhandling (1987) tillhör en känd diskurs som präglas av kvinnans beteende som 

förklaring till mäns våld och kallas bl.a. för “blame the victim”-diskursen av dess kritiker 

(Holmberg m fl., 2005). Eva Lundgrens perspektiv om könsmaktsordning speglar det strukturella 

och feministiska synsättet att förklara mäns våld mot kvinnor utifrån kön (Holmberg m.fl., 

2005). Som representanter för det individualpsykologiska perspektivet har vi valt att använda oss 

av ATV:s grundare Per Isdal (2001) och Kwarnmark & Tidefors Anderssons (1999) 

vanmaktsperspektiv. Margareta Hydén kritiserar det strukturella och det individpsykologiska 

perspektivet att förklara mäns våld mot kvinnor (Holmberg m.fl., 2005). Hydéns sätt att förklara 

mäns våld mot kvinnor tolkas som ett relationellt perspektiv, där våldet inte är legitimt inom 

äktenskapet, till skillnad från Eva Lundgren som menar att mäns våldsutövande inom den nära 

relationen kan komma att ses som något normalt (Holmberg m.fl., 2005). För att tolka 

behandlarnas syn på männen och våldet utifrån normer om manlighet tillämpas Connells (2008) 

maskulinitetsteori som filter, tillsammans med ovanstående perspektiv för att analysera studiens 

empiriska resultat.  

 

5.1 Bergmans	  perspektiv	  
Att mäns våld mot kvinnor i nära relationer förekommer och fortgår förklarar (Bergman, 1987) 

utifrån ett antal närvarande faktorer i relationen mellan man och kvinna. I detta perspektiv får 

kvinnans beteende i relationen större betydelse. Bergman menar att då kvinnorna stannar i 

relationen även efter att våld förekommit signalerar kvinnorna till männen att våldet accepteras. 

Bergman uppmärksammar att många kvinnor vill stanna kvar hos den man som slår henne. 

Kvinnor känner sällan hat eller motbjudande känslor gentemot de män som varit våldsamma mot 

dem, utan snarare rädsla, medömkan och kärlek, enligt Bergman. En orsak till detta beteende hos 

kvinnorna som Bergman ser är kvinnornas beroendeställning till männen ekonomiskt eller 

emotionellt. Utöver beroendeställning lyfter Bergman (1987) fram att kvinnor som utsätts för 

våld av män i en nära relation ofta har tidigare erfarenhet av våld inom familjen. Dessa kvinnor 
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har enligt Bergman genom sina erfarenheter utvecklat en acceptans av våld. Bergman ser även 

att det är en riskfaktor att vara alkoholist för att bli utsatt för våld av män. Utlösande orsaker vid 

specifika våldssituationer ser Bergman att mannen främst var alkoholpåverkad, i andra hand var 

mannen svartsjuk, i tredje hand psykisk ohälsa, krävde sexuellt umgänge eller till sist dispyter 

kring skilsmässa (1987).  

 

5.2 Kvarnmark	  &	  Tidefors	  Anderssons	  &	  Isdals	  vanmaktsperspektiv	  
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) anser att mäns övergrepp inte är ett uttryck för mäns 

större makt och styrka, i motsats till synen på våldet utifrån en könsmaktsordning. Det är snarare 

ett uttryck för upplevd vanmakt, underläge och kränkningar då våldet, som ofta är sexuellt, blir 

ett desperat sätt att försöka kompensera. Känslorna stillas genom övergreppen. Männen har inte 

förmåga att hantera sina känslor och den manliga könsrollen som innebär att bemästra och 

prestera. Kwarnmark & Tidefors Andersson ser vanmakten som en drivkraft och att den grundar 

sig i den psykologiska bakgrund förövaren har. De refererar till studier av förövares barndom 

som ofta har inneburit våld, ofta sexualiserat, som varit nyckfullt och kränkande för barnet som 

inte kunnat förutsäga eller påverka sin situation. Därav den starka känslan av vanmakt. Det 

kliniska porträttet, som författarna sammanfattande kallar förövarens personlighet, är att han 

känner maktlöshet och att han inte är herre över sig själv (1999).  

 

Isdal (2001) lyfter fram några faktorer som utlöser våld. Våldet fyller en funktion för förövaren, 

det är en strategi för att uppnå något. Förövaren saknar empati på grund av bristande empati och 

omsorg från familjen under uppväxten. Förövaren upplever ilska som resulterar i aggression då 

han inte har förmåga att kontrollera sina känslor. Detta menar Isdal beror på upplevd vanmakt 

och oförutsägbarhet i situationer, som kommer av känslor i barndomen, vilket leder till bristande 

förmåga att utveckla kontrollerad hantering av känslor i olika situationer. Beteenden som vi 

människor utvecklar ska förstås som en bemästring av upplevelser av andras makt och egen 

vanmakt. Vanmakt kan uppstå inom relationsvåld när förövarens strama förväntningar på hur en 

relation ska se ut och hur dennes partner ska uppföra sig, inte besannas (Isdal, 2001). Förövaren 

har ofta en dålig självkänsla och svårt att lita på sig själv, och där kan den upplevelsen av 

maktlöshet besegras genom att utöva våld mot sin partner och en känsla av makt och värde 
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ersätter vanmakten. Det finns kopplingar mellan hur personer har det i det vardagliga livet i 

förhållande till arbetsbörda, stress, oro, osäkerhet, smärta och besvär och i vilken omfattning de 

använder sig av relationsvåld. Kriser i livet utlöser våldsanvändning. Isdal (2001) menar att 

förövare i många fall nyttjar sin familj som ett instrument för att gottgöra för sina misslyckanden 

och brister i livet.  

 

5.3 Hydéns	  perspektiv	  	  
Hydén (1995) anser att ett flertal forskare som fördjupar sig i individuella förklaringsmodeller 

för att förstå mäns våld mot kvinnor i nära relationer kommunicerar på olika sätt hur kvinnors 

beteenden gör att männen “bryts ned”. Kritiken mot att en mans uppväxt och personlighetsdrag 

endast utgör förklaringar till varför våldet sker, uttrycker Hydén vidare; 

  

“Vad är det som gör att just denne man, vid detta tillfälle, misshandlar just denna kvinna och 

aldrig någon annan? Vad är det som gör att män som ”överväldigas av en tidigt bortträngd 

aggressiv problematik i akuta situationer” kan så kontrollera denna akuta situation att den nästan 

aldrig uppkommer i vittnens närvaro? (…) Och hur kommer det sig att det alltid är hustrun som 

utsätts för våld i akuta situationer, och inte någon av mannens överordnade på hans arbetsplats?” 

(Hydén, 1995, s.29).  

 

Hydén beskriver våldsutövandet som en social process som försätter paret i centrum och som 

påverkar både den privata och samhälleliga kontexten. Misshandeln förstås utifrån relationen 

mellan mannen och kvinnan och hur mannen har makt under våldsutövandet, medan kvinnan får 

makt när detta är över i och med att hon kan bestämma vad följderna blir. Hydén förklarar våldet 

ur tre faser; den första fasen är förhistorien där grälet eller bråket uppstår mellan parterna, 

därefter sker våldsakten mot kvinnan, och slutligen i ett efterspel återfår kvinnan en viss makt 

efter att våldet har skett då hon kan besluta sig för om relationen ska fortsätta eller avslutas. En 

given omständighet för att kvinnan ska stanna kvar i relationen är att hon godtar mannens 

förklaring till situationen och hur han såg på våldet, att det rentav kunde uttryckas som ett gräl 

och inte misshandel (Hydén, 1995).  
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5.4 Eva	  Lundgrens	  perspektiv	  
Kvinnlig underordning och manlig överordning i våldssammanhang kan enligt Lundgren (2004) 

inte ses som ett undantag utan snarare finns detta inbäddat i samhällets könsvärderingar. 

Lundgren (2004) diskuterar den kulturella normaliseringsprocessen där de manliga attributen 

tillskrivs auktoritet och gott anseende, medan det kvinnliga som skapas som en olikhet till det 

manliga, blir underordnat den manliga hegemonin. Vidare betraktas mäns våld mot kvinnor som 

ett kontinuum (Lundgren m.fl., 2001). Våldet förklaras utifrån ett sammanhang där mäns 

överordning yttrar sig i samhället och att det finns en acceptans i kvinnors underordning vilket 

kan berättiga handlingar som uttrycker mäns överordning. Våldet är en del av mäns dominans 

och hur deras kön uttrycker sig eftersom bilden av en utmanande, stark och styrande man är 

kulturellt acceptabel (Lundgren, 2004). Normaliseringsprocessen som Eva Lundgren myntat 

påvisar de strategier som både mannen och kvinnan använder i en våldsdrabbad nära relation 

(Lundgren m.fl., 2001). Med hjälp av växlande ömhet och hårdhet ämnar mannen att på lång sikt 

få kontroll över kvinnan genom att isolera henne från resten av samhället, och få kontroll i 

aktuella ögonblick via användandet av våld. Kvinnan förlorar greppet om vad som är normalt ju 

längre mannens kontrollstrategier fortgår och förhållanden som hon tidigare sett som absurda och 

befängda tillhör nu hennes vardag. Kvinnan börjar anpassa sig till mannens regler och normer 

som en del av normaliseringsprocessen och som ett sätt att överleva våldsförhållandena 

(Lundgren, 2004). 

 

5.5 Connell	  och	  maskulinitetsnormen	  
I Connells studie Maskuliniteter (2008) anges att maskulinitetsnormen är ett sammansatt 

fenomen som förändras över tid. Maskulinitet ska inte tolkas som en given benägenhet att utöva 

våld, utan det är situationsbetingat och beroende av platsen och tidens form av maskulinitet. 

Termerna feminin och maskulin är båda svåra att tydligt definiera enligt Connell. 

Samhällsvetare, biologer, humaniora, kyrkan och många andra förklarar och definierar 

maskulinitetens grund olika, vilket skapar en förvirrande blandning i vardagens diskussion om 

genus. Connell förklarar formandet av maskulinitet som en social process. Genom formandet av 

genus kan den sociala praktiken i vardagen organiseras. Kroppen och reproduktiviteten är en 

arena för bildandet av genus. Dock ska genus, här maskulinitet, inte förstås utifrån en biologisk 
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grund. Grunden är den sociala praktiken, som i sin tur refererar till kroppen. I förhållande till 

kvinnor innebär maskulinitet maktöverordning, att arbetsfördelningen mellan genus ger större 

andel av betalt arbete och att i sexuella relationer favoriseras mannens ensidiga njutning. 

Eftersom sociala praktiker inte endast utgår ifrån genus, interagerar genus med andra sociala 

dimensioner som klass och ras, menar Connell. Maskulinitetsnormen skiljer sig därför mellan vit 

arbetarklassman och svart affärsman. Maskulinitetsnormen är alltså olika i olika sociala 

sammanhang. Dessa roller är inte fasta givna stereotyper, de interagerar i olika varianter 

beroende på tid och plats. Maskulinitetsnormen innebär inte att alla män lever upp till den, långt 

därifrån. Det är en bild som ger, eller förväntas ge, män fördelar som del av den gruppen, oavsett 

om de uppnår de karaktärsdrag som värderas positivt som maskulina. Det ska ge fördelar i 

förhållande till motparten, kvinnor. Dock kan stora avvikelser från normen riskera att straffa sig 

för män. I väst gäller det beteenden såsom homosexualitet, mesighet, beroende till andra 

människor. Alltså typiskt förknippat med kvinnliga egenskaper (Connell, 2008).     

                                                                                                                                                  

6 Resultat	  &	  Analys	  
I detta kapitel presenteras först de intervjuade respondenterna som fått fiktiva namn. Därefter 

följer de resultat som framkommit tematiskt ur våra frågeställningar; behandlarnas syn på 

männens bakgrunder och problem, behandlarnas syn på orsaker till våld och behandlarnas syn på 

männen som klienter. Varje resultatavsnitt avslutas med en analys med våra teoretiska perspektiv 

som utgångspunkt.  

6.1 Respondenter	  
• Anders är man i 55-årsåldern som arbetar med krisbehandling för män inom en privat 

verksamhet och har gjort det i 20 år.  

• Bertil är en man i 55-årsåldern som tidigare arbetat inom kriminalvården med dömda 

våldsmän men som sedan 15 år tillbaka arbetar i en privat verksamhet med 

krisbehandling för män. 

• Conrad är en man i 35-årsåldern som sedan sex år tillbaka arbetar med 

behandlingsprogram inom frivården/kriminalvården.  
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• Diana är en kvinna i 35-årsåldern som arbetat i sju år som behandlare med våld i nära 

relationer inom frivården/kriminalvården.  

• Ernst arbetar inom ett relationsvåldsteam på socialtjänsten och är en man i 45-årsåldern. 

Han har arbetat med mäns våld mot kvinnor sedan sex år tillbaka.  

• David är en man i 45-årsåldern som arbetar som samtalsbehandlare inom en privat 

verksamhet. Han har arbetat som behandlare i 12 år.  

 

6.2 Behandlarnas	  syn	  på	  männens	  bakgrunder	  och	  problem	  	  
 

I intervjuerna med respondenterna framkommer delvis liknande beskrivningar av männen bakom 

våldet när det gäller männens bakgrund och andra problem. Respondenterna uppger att männen 

som de möter i verksamheterna är mellan åldrarna 20-60 år men att majoriteten av dem är i 35-

40 årsåldern. Alla sex respondenterna menar att männen kommer från olika samhällsgrupper och 

att de inte ser någon korrelation mellan mäns våld mot kvinnor och samhällsklass, etnicitet, eller 

social status på yrke.  

 

Vi brukar säga att det finns inga typer. Om vi pratar om män så finns det att det enda som de har 

gemensamt är att de är män och att de använder våld. David 

 

Flera av respondenterna uppger dock vissa likheter i männens historia som de ser framkommer 

relativt ofta hos de män de möter inom behandling av våldsamma män. Faktorer som 

respondenterna i olika omfattning tar upp och diskuterar är om männen har tidigare erfarenhet av 

våld under sin uppväxt, har alkoholproblem, har personlighetsstörningar samt om de har 

svårigheter att hantera mansidealet. Dessa faktorer presenteras närmare nedan.  

    

6.2.1 Erfarenhet	  av	  våld,	  dominans	  och	  förnedring	  	  

Fem av sex respondenter beskriver att männen många gånger har en historia av våld. Det innebär 

att de blivit utsatta för våld eller bevittnat våld i sin barndom. Tre respondenter menar att 

männen ofta har en dålig relation till sina föräldrar och att pappan kan ha slagit deras mamma 

under uppväxten vilket har gjort männen extra sårbara.  
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De flesta har haft en rätt dålig relation med sin far… så kan vi väl säga. Det har hänt en hel del i deras 

liv som har varit jobbigt så att säga och som gjort dem extra sårbara. Anders 

 

Troligen kan jag säga 90-95 procent av alla som jag har träffat här har en våldshistoria någonstans med 

sig och det finns en pappa som de varit rädda för, en pappa som på något sätt utövat våld mot mamma... 

Ja, eller vad det nu kan vara. Det är ofta, väldigt ofta. Den gemensamma faktorn finns ofta. David 

 

Tre av respondenterna tar upp att många av männen har varit utsatta för mobbning i skolan då de 

blivit kränkta och förnedrade på olika sätt. Anders menar att våld och kränkningar i barndomen 

sätter sina spår och påverkar hur en person hanterar olika situationer senare i livet. Upplevelserna 

av kränkningar finns alltid kvar i personens minne och det skapar frustration och smärta. 

 

Men det här exempelvis ”vänta du tills pappa kommer hem, pappa ska äta middag, och sen ska vi ha en 

domstol”. Och sen ska man få sina slag. Det sätter sina spår va. Så det finns ju naturligtvis grader i 

hemmet så att säga… men de här kränkningarna som uppfattas som väldigt orättvisa och förnedrande... 

sätter sina spår. Det sitter oerhört starkt. Och kommer man i en situation som liknar det blir människan 

extremt aggressiv så att säga. Jag hade en kille som blev mobbad, och det var samma sak där. Och när 

han upplevde att hans fru hoppade på honom, då blev han fullkomligt galen. Det kunde vara smågrejer, 

men i hans värld… De tolkar in väldigt mycket, det händer mycket inombords… det är därför som det blir 

så jävla konstigt också för kvinnan kan ju säga något relativt ”nä nu får du ge dig!” Och han kan ju 

liksom gå i taket för att i hans värld tolkas och arbetas det på ett helt annat sätt. Hans tankar, känslor, 

scheman, går igång liksom… Det triggar hans smärta. Anders  

 

6.2.2 Alkoholproblem	  och	  personlighetsstörningar	  

Behandlarna nämner att det kan finnas olika faktorer som exempelvis alkoholproblem, 

personlighetsstörningar och liknande hos de våldsutövande männen. Conrad menar att 30-40 % 

av de våldsamma männen som är klienter hos dem har alkoholproblem. Anders anser att 

alkoholproblem är en faktor i livet som kan inverka på våldsanvändande, men att missbruket 

fungerar i samspel med andra livshändelser. Diana anger att när män som använt våld vill undgå 

sitt ansvar kan de försöka skylla på att de druckit alkohol. Hennes bild är dock att det är lika 
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vanligt att samme våldsamme man är nykter vid vissa våldstillfällen som att han har druckit vid 

andra våldstillfällen. David betonar istället att de våldsutövande männen som grupp inte ska 

förstås som om att de ofta har alkoholproblem. Alkoholproblem är inte något som förklarar våld 

mer än någon annan faktor i livet enligt David.  

 

Ja missbruk är det inte så speciellt mycket, inte mer än något annat... Det är det inte. David 

 

Ernst uppger att han ser att det är vanligt med våld i missbrukskretsar, men att i gruppen män 

som använder våld mot kvinnor är missbrukare inte fler än bland befolkningen i övrigt. Vid 

intervjuerna ställdes frågan om någon viss personlighetsstörning eller diagnos kunde vara vanligt 

förekommande hos männen. Conrad och Bertil talar inte alls om personlighetsstörningar eller 

diagnoser som bidragande faktor till mäns våld mot kvinnor. David, Diana och Ernst menar att 

det är sällan de möter män som har ADHD eller personlighetsstörningar.  

 

Om varje faktor då som sociala faktorer, biologiska faktorer, egna upplevelser, skolgång… alltså man 

kan få upp många olika såhär… tills man får en palett som kan beskriva personen och dess sårbarhet då. 

En del har då mer missbruk, en del har ADHD, en del har blivit slagna av både mamma och pappa. Och 

en del har pappa försvunnit. Det finns olika grader i helvetet va. Det är därför som jag tycker att man ska 

ha någon form av terapeutisk kunskap för att jobba med detta. Inte bara köra ett program eller så där, för 

det skulle innebära att alla ska ha samma medicin. (...) Alla dessa inre saker spelar in, och så 

livshändelser, sjukdom (...) Så jag vill inte säga att det finns en. Utan jag tror att det är viktigt att se att 

alla dessa samspelar väldigt påtagligt.  Anders 

    

6.2.3 Kampen	  kring	  sin	  maskulinitet	  

Att männen som utövar våld har mer problem med maskulinitetsnormen än andra män är något 

som alla utom en respondent diskuterar. Ernst nämner att männen ser sig rätt att kontrollera 

kvinnan och familjen, och att på grund av att de är män anser de sig ha rätt att bestämma i 

hemmet. David menar att dessa män kanske har ”liiite mer macho-tankar än gemene man”, men 

att han inte ser ett tydligt genomslag av detta bland dessa våldsamma män. I den verksamhet 

Conrad arbetar i menar han att de flesta männen är påverkade av en traditionell 

maskulinitetsnorm.  
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De flesta tror på det gamla maskulinitetsbegreppet att män är män och att män inte pratar känslor och 

så. De har inte lätt för genustankar. Ja, mannen är stor och stark och ska vara hård. När de inte känner 

sig stor och stark slår de. De männen intar en maktposition, ja mycket handlar om makt. Conrad 

 

Diana ser likt Conrad att många av männen hon möter har stereotypa bilder av kvinnors och 

mäns könsroller. Diana resonerar kring betydelsen av ett jämställt samhälle, men påpekar 

samtidigt att alla män inte slår i ett ojämnställt samhälle. Hon ser en betydelse i männens känsla 

av misslyckande i förhållande till mansrollen. 

 

Det finns en diskrepans mellan ofta i ”hur man borde vara som man och hur jag upplever att jag själv är 

som man”. Många av de männen i gruppen tycker liksom att man ska tjäna mycket pengar, ha en snygg 

bil, ha en snygg fru men själv upplever de att “jag har inte de här grejerna”. Diana 

 

Även Anders lyfter fram att män som vill leva upp till maskulinitetsnormen, men som blir 

kränkta i denna roll, kan innebära en risk för våld. Bertil menar att det finns en historia av våld 

som man, exempelvis inom värnplikten där många till och med har utbildats i våld.  

 

Det sätter sina spår, mannen och manligheten, jag ser det mest som en boja för det mänskliga. Men 

historien är ju för det, det är bara att titta sig omkring. Bertil 

 

Diana och Conrad talar om hur makt och hierarkier påvisar hur våld uppkommer i olika 

positioner i samhället, inte bara mäns våld mot kvinnor. Personer som har olika maktpositioner 

kan ta sig olika friheter beroende på den makt det har, och detta påverkar hur den nära relationen 

fungerar. Diana lyfter fram hur vana att använda olika former av våld i andra sammanhang kan 

påverka tendensen att ta till våld. Hon anger att män i sporter där legitimt våld förekommer, så 

som hockey, är mer förekommande i gruppen män som använder våld mot kvinnor. Det gäller 

även yrken med våldsinslag såsom polis, kriminalvårdare och militär.  

 

Forskningen visar att det våld som män utövar mot kvinnor blir ofta alltså grövre, och det håller också på 

under längre tid och får större följder för individen och samhällsekonomiskt. ... och det tror jag att det 

beror på den legitimitet som vi har gett män, att män fortfarande är normen och män är överordnade 



35 

 

kvinnor i princip alla samhällen olika mycket såklart och även så att säga att vi har väldigt hierarkiska 

samhällen. Det är någon som styr, det är någon som fattar lagar och folk som jobbar så att vi är vana att 

tänka i hierarkier och då tar man ofta hem det i relationen också. Diana 

 

Två av respondenterna går djupare in på hur maskulinitetsnormen innebär ett problem för de 

våldsutövande männen eftersom den begränsar deras förmåga att hantera känslor. Bertil liknar 

männens syn på manlighet vid en boja, då den hindrar dem från att visa sina inre känslor och sin 

sårbarhet. Han menar att myten om att män ska klara sig själva och stå på fötterna oavsett vad 

som händer, hindrar männen från att kunna hantera sina känslor på ett bättre sätt. Det krävs 

mycket tillit för att de ska kunna öppna sig, anser Bertil. Tre av de sex respondenterna nämner att 

männen använder våld när de upplever kontrollförlust, att de inte känner att de har kontroll över 

en viss situation. 

 

För vissa handlar det om en relation som gått överstyr där man känner att man inte har blivit bekräftad. 

Andra tycker “Jag är man, det jag som bestämmer. Det är jag som är överhuvud i den här familjen. Det 

är jag som reagerar på felaktigt beteende från kvinnans sida… Sen finns de ju dem som är mer 

ideologiskt förankrade, alltså en mer patriarkal ingång. Men det tycker jag ju inte är lika framträdande 

som det andra…  Bertil 

 

Bertil ser inte att denna patriarkala ingång är lika framträdande som andra problem med att ha en 

relation. De flesta män som han möter ser två jämbördiga parter där mannen inte har mer rätt att 

kontrollera.  

 

Det finns fan undantag alltså. Där ser man på sig själv i sin mansroll som att man ska vara styrande och 

bestämmande, men gudskelov träffar man inte på det så mycket uttalat på det viset. Bertil 

 

David menar att män som slår kvinnor inte har en så annorlunda kvinnosyn än andra i samhället, 

utan att det snarare handlar om tillit i en nära relation. Men samtidigt ser han en grupp som 

tänker att ”kvinnor är lössläppta” och att alla kvinnor är lika, inte går att lita på och kommer 

träffa någon annan. Fortfarande är det då egentligen främst den nära relationen de inte litar på. 
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Jag tänker inte att det är kvinnoföraktande män, det är inte det som det handlar om, faktiskt. Det är min 

känsla. David 

 

Anders uttrycker tydligt att en traditionell maskulinitetsnorm innebär problem.  

 

När män håller på och konstruerar sin manlighet så skär de av väldigt vitala delar, skulle jag uttrycka 

det. Till fördel för bara en del som får finnas kvar ungefär, va. Och det blir kort sagt okänsligare, det 

finns väldigt påtagligt undvikande av svaghet. (...) Det handlar om att bli en icke-kvinna. Det här är 

naturligtvis en väldigt viktig del som gör att män är dåligt förberedda på en relation. Anders  

 

6.2.4 Analys	  

Samtliga behandlare anser att våldsutövande män inte tillhör en särskild grupp i samhället utifrån 

samhällsklass eller etnicitet. Ytligt sätt skulle detta kunna peka på att behandlarna ser på männen 

utifrån könsmaktsordningens förståelse (jmf Lundgren, 2004). Men deras övriga svar visar att så 

ändå inte är fallet. Dessutom innebär inte avsaknaden av en särskild kategori för män som brukar 

våld, att det finns en gemensam förklaring för alla män som brukar våld mot kvinnor (jmf 

Lundgren, 2004).  

 

Fem av sex respondenter ser att män som brukar våld mot kvinnor ofta själva har erfarenhet av 

att bli utsatta för våld, dominans och förnedring. Det kan vara från föräldrar eller från 

skolkamrater/arbetskollegor i form av mobbning. Detta kan vi tolka som att behandlarna ser att 

männens erfarenheter av våld har gjort dem extra sårbara vilket påverkat deras förmåga att 

hantera relationer och konflikter utan att använda våld (jmf Kvarnmark & Tidefors Andersson, 

1999, Isdal 2001).  

  

Respondenterna Diana och Conrad förklarar att det finns makthierarkier i samhället, som 

uttrycks mellan kön på exempelvis arbetsplatser. Vi kan tolka att Diana och Conrad ser detta 

utifrån männens upplevda vanmakt som de vänder mot kvinnan som de lever i relation med, då 

deras känsla av maktlöshet stillas och utbyts till en känsla av kontroll genom våld (jmf 

Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). Detta tyder på en kombinerad förståelse för våldet 

utifrån strukturell nivå och individnivå där båda påverkar männens känsla av vanmakt som gör 
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att de utövar våld (jmf Lundgren, 2004, Isdal, 2001).  Vi uppfattar samtidigt att Diana och 

Conrad ser att männens val av offer och plats för våldet är utstuderat, till hemmet med kvinnan 

de är i relation med (jmf Hydén, 1995).  

  

Ingen av behandlarna ser alkoholproblem som en enskild orsak till mäns våld mot kvinnor. 

Utifrån vår tolkning ser Anders alkohol som en av flera faktorer i livet som samspelar och 

tillsammans kan påverka männen och hur de hanterar situationer (jmf Isdal, 2001). Diana anger 

att hon upplever att männen skyller på alkoholproblem, men att det inte är den egentliga faktorn 

bakom våldet. Det grundas särskilt på en iakttagelse av att våldet från samme man ibland sker 

när han är nykter. Männen använder då själva den förklaring Bergmans perspektiv representerar, 

att alkoholen förklarar våldet, för att undkomma eget ansvar enligt Diana (jmf Bergman, 1987). 

David ser inte alls alkohol som en faktor som kan förklara mäns våld mot kvinnor mer än någon 

annan faktor i livet, likt Anders resonemang (jmf Isdal, 2001). Conrad lyfter fram 

alkoholproblemens förekomst bland männen i större utsträckning än övriga behandlare, men han 

verkar samtidigt inte uppfatta alkoholproblemen som en orsak till våldet.  

 

David, Diana och Ernst uppger att de väldigt sällan möter män med ADHD eller 

personlighetsstörningar. Conrad och Bertil pratar inte alls om detta som faktor bakom våldet. 

Ingen av respondenterna ser personlighetsstörningar som en utmärkande orsak bakom mäns våld 

mot kvinnor. Detta kan tolkas som att behandlarna kopplar våldet som utövas till den nära 

relationens sammanhang, där relationens dynamik genomgår en social process som påverkas av 

både samhällelig och privat kontext (jmf Hydén, 1992). Anders menar att 

personlighetsstörningar och ADHD är orsaker likställda andra faktorer i livet som samverkande 

kan göra människor sårbara (jmf Kvarnmark & Tidefors Andersson 1999 och Isdal 2001). 

  

I likhet med resonemanget att män kämpar med att leva upp till maskulinitetsnormen (jmf 

Connell, 2008) anger fem av sex respondenter att detta påverkar många män de möter i 

behandlingen. Vidare anser behandlarna att den rådande maskulinitetsnormen påverkar männens 

förmåga att hantera känslor negativt, vilket ger risk för våld (jmf Connell 2008). Tre 

respondenter anger att de ser att samhället legitimerar våld. Diana ger som exempel hockey som 

sport, yrken som polis och militär samt hierarkiska arbetsplatser som kan bidra till en 
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legitimering av våld. Behandlarna anser att våldet för männen ofta kan bli synonymt med att vara 

manlig i hopp om att uppfylla maskulinitetsnormen (jmf Connell, 2008). Diana berättar hur hon 

läst forskning om att män med dessa bakgrunder oftare använder våld mot kvinnor vilket kan 

tyda på att hon ser att våldsproblematiken påverkas av den rådande könsmaktsordningen i 

samhället (jmf Lundgren, 2004).  

 

6.3 Behandlarnas	  syn	  på	  orsaker	  till	  våld	  

6.3.1 Känslor	  bakom	  våldet	  	  

Fem av de sex respondenterna tar upp svartsjuka som en anledning till att männen använder våld 

i den nära relationen. Svartsjukan uppkommer i sammanhanget av att vilja kontrollera sin 

partner, att männen har en rädsla för att bli lämnade av kvinnan, men även att svartsjuka som 

känsla tillhör den nära relationen om mannen saknar upplevelsen av tillit och trygghet. David 

som inte nämnt svartsjuka som orsak till våldet skildrar dock det psykiska våldet som männen 

utövar. Hur männen kan sms:a kvinnan 70 gånger på en dag för att veta var hon är och gör, som 

ett sätt att återta kontrollen som de upplever att de förlorat. Bertil beskriver hur många av 

männen vill kontrollera kvinnan och att detta hör ihop med svartsjukan de känner. 

 

Det är mycket, mycket svartsjuka. Kontrollbehovet kan yttra sig som ett sätt att bry sig om relationen. “Vi 

älskar ju varandra så mycket att vi går igenom varandras telefoner, så kan det ju vara i en relation”. 
Bertil 

 

Man får höra mycket om svartsjuka och att det är då de använder sig av våld. Mycket, mycket svartsjuka. 

Ofta blir de kontrollerande och börjar titta på telefonen, de ringer ofta fast de inte vill något viktigt. 

Spionaktigt skulle jag säga som en bra förklaring. Svartsjuka leder ofta till våld bland de jag träffar. Ja 

så är det. Conrad 

 

Hälften av respondenterna tar i samband med svartsjuka upp rädslan för att bli övergiven av sin 

partner som en orsak till våldet. Bertil menar att drivkraften bakom våldet är den klassiska 

rädslan för att bli övergiven. Diana ser att männen använder sig av våld som ett sätt att fly 

känslan av att vara kränkt, svartsjuk, arg och rädslan för att bli lämnad. Hon menar att männen 
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har svårt att hantera dessa känslor vilket därför går ut över kvinnorna både genom elaka ord och 

så småningom också fysiskt våld.  

 

Många säger ofta att “jag ville få ett slut på diskussionen, jag ville få ett slut på bråket”. Men jag tror 

ofta att det är att man vill få ett slut på det man känner under bråket. När vi gör en beteendeanalys av de 

här männen så frågar vi “vad kände du?”... och då är det ofta rädsla, det är ilska, det är svartsjuka, det 

är maktlöshet eller kontrollförlust och det är ofta då man använder våldet liksom. Diana 

 

Maktlöshet, kontrollförlust och vanmakt är ett återkommande orsaker som respondenterna menar 

står bakom våldet. Fem av sex respondenter använder en kombination av eller något av dessa ord 

när de beskriver varför dessa män utövar våld. Ernst, den sjätte respondenten, tror mindre på att 

orsaken till våldet är en känsla av vanmakt, han menar att männen vill utöva kontroll över 

kvinnan och att de därför brukar våld. Anders skildrar hur våldet ofta sker när männen känner sig 

pressade på något sätt, att männen kan befinna sig i konflikter där kvinnorna “utmanar” dem 

verbalt vilket gör männen arga. Men han menar “det är inte hela sanningen. Det är oftast deras 

inre bild som de agerar utifrån”.   

 

De kan agera utifrån en egen upplevd vanmakt, som ingen annan ser, framförallt inte deras fru. De kan 

själva känna sig rädda, och ha en rädsla för att bli övergivna. Om vi tar svartsjuka t.ex., så kanske 

partnern säger ”det finns ingen anledning till att vara svartsjuk, det finns ingen annan och jag vill inget 

annat än att leva med dig”. Men i mannens huvud så finns en helt annan världsbild. Med en rädsla för 

otillräcklighet, att ”hon vill hitta någon annan, någon som är mer attraktiv än vad jag är”. Hans 

ofullkomlighet liksom lyser honom rakt i ansiktet och det är det han agerar utifrån. Han agerar inte 

utifrån den faktiska situationen, det kanske inte finns något bevis för någonting, utan det är helt i hans 

huvud. Anders 

 

Alla respondenterna talar om de våldsutövande männens behov av kontroll och makt i 

förhållandet och att detta hänger samman med våldet. Diana förklarar att männen kan känna sig 

maktlösa och därför gör något impulsivt, men att deras förmåga att hejda sina impulser i vissa 

situationer tyder mer på att våldet handlar om kontroll och makt.  David menar att männen inte 

förstår att kontroll är en form av våld, men att det handlar om en upplevelse av kontrollförlust 

hos männen vilket gör att de måste finna ett sätt att återta kontrollen i form av hot eller fysiskt 
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våld med mera. David beskriver kontrollförlusten som vanmakt; känslan av att inte veta vad man 

ska ta vägen, hur man ska tala eller bete sig, eller hur man ska få som man vill.  

 

Alltså maktlöshet, man känner tillkortakommanden. ”Jag är inte värd nåt, jag får inte respekt för det jag 

tänker eller tycker eller för den jag är... Jag känner mig nedtryckt.”. Man kanske har det fördjävligt på 

jobbet… ”jag har ingen möjlighet att påverka.” och chefen kanske är fruktansvärd… Och den känslan då 

av maktlöshet på arbetet t.ex., tar man ut sen när man kommer hem för där har man möjlighet att 

använda sig av någon sorts kontroll, eller någon sorts makt eller var det nu kan vara.  David 

 

6.3.2 Maktbalansen	  i	  hemmet	  	  

Tre av respondenterna menar att våld används som ett maktmedel för att visa vem som 

bestämmer i hemmet. Bertil berättar att vissa män anser att de ska bestämma och agera som 

överhuvud i familjen och att våldet endast är en reaktion på kvinnans felaktiga beteende. Ernst 

bekräftar att männen förklarar detta som en orsak till våldet, att det är deras jobb i familjen att 

bestämma och att våldet kan ske om kvinnan gett sig upp en gång för mycket. Ernst tror att 

männen ser sig som förmer än kvinnor och att de som män har en rättighet att utöva kontroll och 

makt.  

 

...Många ser sig ju... Det är de som bestämmer inom familjen, punkt slut. Men är det någonting, så är det 

mannen som ska bestämma. Och blir han ifrågasatt, då låter det som om hon spjärnar emot ifrågasätter. 

Det beror ju på var de är [visar med händerna var mannen och kvinnan befinner sig i skiktet och 

dominansen] Är hon här uppe [visar med armen] så är det mycket lättare att göra en överenskommelse, 

men är hon långt ned så kan mannen använda det. I och med att det är i hemmet så går det ganska fort 

om man vill blockera ut en del av omvärlden så att säga. Att knäcka den andres vilja och förmåga. Ernst 

 

Conrad tar upp männens behov av att bestämma som en utlösande faktor bakom våldet.  

 

Antingen har männen fått nog, de tycker att de bara sväljer och sväljer skit, det är en utlösande faktor. 

Ibland är det vanligt bråk som eskalerar och båda är påverkade och ibland använder de våldet som ett 

maktmedel för att vissa vem som bestämmer, dom tycker att hon har gjort något fel och så använder de 

våld. Conrad 



41 

 

 

David fortsätter med att beskriva orsaker som männen själva ser till våldet; att männen ofta har 

rigida tankar om regler, om att det finns en etablerad ordning som familjen i hemmet ska rätta sig 

efter.  

 

... där tänker jag att det finns ganska mycket kring det där med kontroll. Förlust av kontroll, eller brist på 

respekt. Hon lyssnar inte på mig, eller barnen gjorde inte som jag sa. Jag fick inte som jag ville. Han 

kanske inte säger dessa orden men det är det han menar. Jaa, den typen av anledning, tänker jag att det 

handlar om. Alltså återupprättande av någonting så att säga, en ordning. David 

 

Tre av respondenterna återger hur männen kämpar med kvinnornas frigörelse från dem och att 

våldet kan bli en konsekvens av detta. Bertil uttrycker att männen utövar våld mot kvinnorna på 

grund av att de har en rädsla om att hon är på väg någonstans, vilket enligt honom blir 

motsägelsefullt. Conrad framlägger hur männen blir osäkra när kvinnan börjar arbeta eller 

studera och börjar tjäna pengar och hur detta får männen att känna sig underlägsna. Männen 

utmanas av kvinnans frihet och förmåga att leva utanför deras ordning och regler. 

 

Jag tänker att deras egen ide om livet, friheten att kunna göra som man vill. Den har man har inte fått 

vara med om riktigt, man har inte haft den möjligheten sedan man var liten, så att säga. Man har behövt 

förhålla sig till regler. Och för att mitt liv ska funka så ska andra runtikring också göra det... och gör 

man inte det… och har man en familj eller en sambo eller fru som inte gör det utan gör som en vill, då 

blir man osäker. För vad innebär det? Innebär det att hon kommer att lämna mig? Ja hon springer på 

stan med sina arbetskamrater och hon kommer säkert knulla med någon annan. Ja alltså måste jag hämta 

henne varje dag från jobbet. Och så vill hon inte det, hon tycker det är skitjobbigt…”och varför det, jag 

vill ju bara vara snäll.” David 

 

6.3.3 Att	  inte	  se	  sitt	  eget	  våldsutövande	  

Alla respondenterna skildrar på olika sätt hur männen anknyter kvinnans beteende som en orsak 

till att de utövar våldet. Tre av respondenterna berättar hur flera män beskriver att kvinnan 

provocerade dem vilket ledde till att de blev våldsamma mot henne och att våldet då enligt 

männen ses som en följd av ett felaktigt beteende från kvinnan. Diana uppger att männen 
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förklarar våldsproblematiken i att de anser att kvinnan “skapade problemet” genom att hon 

provocerade eller flirtade med andra. Conrad uppfattar att männen skyller på alkoholen eller att 

det var kvinnans fel när de beskriver varför de använde våld. 

 

Jag får ofta höra att de säger “du ska bara veta hur hon är”. Den här myten att kvinnan är oskyldig och 

mannen förövaren stämmer inte enligt männen själva. Conrad 

 

Fyra av sex respondenter talar om hur många av de våldsutövande männen inte ser sitt eget 

våldsutövande. Ernst tar upp hur männen bortförklarar våldet som om att det inte var någonting, 

hade det varit någonting så var det inte så farligt, och de hade blivit gravt provocerade av 

kvinnan. Conrad berättar hur många av männen som sitter häktade på grund av våldet och inte 

förstår vad våld är, varken fysiskt, psykiskt eller materiellt. Efter att männen genomgått IDAP-

programmet2 och får höra om vad bra partnerskap är säger Conrad “många får en aha-upplevelse 

när de inser vad de faktiskt gör mot sina kvinnor”.  David fortsätter på samma spår med att 

männen har svårt att begripa vad som faktiskt är våld.  

 

Nä men JAG använder inte våld, jag säger bara hur jag vill ha det eller jag höjer rösten när det behövs. 

Hade inte hon regerat som hon gjorde, eller hade inte hon gjort så på festen så hade jag inte behövt slå 

henne. Så att jag ser ju bara till att återställa ordningen… det är inte riktigt de orden men jag tänker att 

det är det jag tror att de tänker. David 

 

Tre av de sex respondenterna förklarar att en orsak till mäns våld mot kvinnor i nära relationer är 

för att det är möjligt. De menar att män har ett övertag biologiskt och därför kan göra mer skada.  

 

Om alla kvinnor skulle vara större än alla män så kanske inte situationen hade sett likadan ut. Dels sker 

våldet för att det är möjligt, och dels p.g.a. maskulinitet och könsmaktbalansen som vi inte kan bortse 

från. Maskulinitetskonstruktionen är barock. Detta bidrar naturligtvis till mäns våld mot kvinnor. 
Anders 

 

                                                

 
2 Integrated Domestic Abuse Programme 
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Förutom att våld är möjligt nämner två av de sex respondenterna att en orsak till våldet är att det 

är effektivt och att männen får sin vilja igenom.  

 

Våld är effektivt, det funkar. Folk blir rädda, man får som man vill. Så varför inte fortsätta med det? 
David 

 

6.3.4 Analys	  

Orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relationer beskriver respondenterna som ett flertal. 

Fem av sex respondenter nämner svartsjuka som en anledning till att männen blir våldsamma 

mot kvinnorna i relationen, i samband med detta nämner tre av respondenterna männens rädsla 

för att bli lämnad eller övergiven som en orsak till våldet. Behandlarna lyfter fram bristen på tillit 

och männens misstänksamhet gentemot kvinnan (jmf Bergman, 1987) och tre av dem diskuterar 

männens rädsla för att bli lämnad vilket kan tolkas som att behandlarna ser denna rädsla och 

svartsjuka som en konsekvens av männens erfarenheter av våld och utsatta bakgrunder (jmf 

Kvarnmark & Tidefors Andersson 1999). Majoriteten av behandlarna nämner svartsjuka som en 

orsak till våldet vilket är intressant då forskningen som anger denna förklaring kan tyckas 

föråldrad (jmf Bergman, 1987). Alternativt kan behandlarna förstås tyda männens 

misstänksamhet gentemot kvinnan som att männen blir otrygga i den nära relationen och tar till 

våld, när kvinnan avviker från sin förväntade kvinnoroll (jmf Hydén, 1992, Lundgren, 2004). 

 

Bertil och Conrad tar i samband med svartsjuka upp att männen har ett kontrollbehov av att veta 

var kvinnan är, att männen till viss del ser detta som en del av kärleksrelationen, som kan förstås 

som relationens dynamik där misstänksamheten trappas upp och så småningom leder till våld 

(jmf Hydén, 1992). Diana beskriver hur männen vill fly känslor som svartsjuka, vanmakt, 

otillräcklighet och att de använder sig av våld för att dämpa dessa känslor. Detta kan delvis 

förstås som att hon ser att när männen känner sig oförmögna att leva upp till mansidealet och att 

vara den man som kvinnan förväntar sig, återtar de sin manlighet genom våld (jmf Connell, 

2008). Vidare kan också här tolkas att Diana förstår våldet som att mannens känslor av ilska och 

vanmakt blir omöjliga att hantera, och att våldet därmed blir en strategi för att stilla dessa (jmf 

Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999).   
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Alla respondenterna skildrar behovet av makt och kontroll som en anledning till att männen 

utövar våld. Både Anders och David tar upp männens känslor av maktlöshet, vanmakt och 

kontrollförlust, att inte veta vart man ska ta vägen, som utlösande faktorer bakom våldet. Att 

Anders menar att männen agerar utifrån en inre bild som ingen annan ser, kan tolkas som att han 

ser männens handlingar utifrån ett tidigare skede av deras liv, då männen genomlevde 

svårigheter som hämmade deras förmåga att hantera känslor (jmf Kvarnmark Tidefors 

Andersson, 1999). Ett annat sätt att tolka Anders’ förklaring om männens vanmakt är att när 

kvinnan inte gör som mannen förväntat sig, kan detta i botten tyda på att han som man, i sin 

mansroll, är misslyckad (jmf Connell 2008).  

 

David beskriver vanmakten som att männen känner sig nedtryckta, att de inte kan påverka sin 

situation och att de därför känner att de måste utöva makt på något sätt. Här kan vi tolka att 

David förstår våldsutövarens maktlöshet, att inte vara herre över sig själv och inte kunna påverka 

sin situation, att det härstammar från upplevelser från barndomen, och andra kränkningar som 

satt sina spår. Våldet blir det enda botemedlet som kan stilla känslan av vanmakt som mannen 

känner igen sedan barndomen (jmf Kvarnmark Tidefors & Andersson, 1999). Samtidigt nämner 

David att mannen kan bli våldsam när kvinnan inte följer de regler som han satt för familjen, 

vilket både kan förstås som att mannen är normen och tillskrivs tolkningsföreträde på grund av 

sitt kön (jmf Connell, 2008), men också som att mannen endast uppfyller den maktordning som 

råder och upprätthålls i samhället (jmf Lundgren, 2004).  

 

Enligt Ernst är inte vanmaktskänslan orsaken bakom våldet, utan snarare att mannen vill 

kontrollera kvinnan och utöva makt över henne. På ett sätt kan detta tydas som att Ernst ser 

våldet som att när eller om kvinnan bryter mot den könsroll hon tilldelats och upprör den rådande 

könsmaktsordningen så blir konsekvenserna att hon utsätts för våld (jmf Lundgren, 2004). Om 

kvinnan stannar kvar i förhållandet kan denna nedbrytning övergå i en normaliseringsprocess 

(jmf Lundgren, 2004) där våldet blir en naturlig följd av att hon försökt bestämma i hemmet och 

inte låtit mannen göra det. Även maskulinitetsnormen är synlig i Ernst förståelse av våldet då han 

nämner att männen anser att mannen ska bestämma i hemmet, eftersom han är man och han är 

förmer än hon, och hon ska lyda honom eftersom hon är kvinna (jmf Connell, 2008).  
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Bertil uttrycker att mannen anser att han har rätt att bestämma över kvinnan och agera som 

överhuvud, och att när männen blir rädda för att kvinnan är på väg någon annanstans eller går 

mot mannen som överhuvud, blir de våldsamma. Bertil kan tolkas lyfta fram att när mannens 

maskulinitet eller roll ifrågasätts kan våld bli en konsekvens för att återställa könsnormerna (jmf 

Connell, 2008). Mannen behöver vara överordnad kvinnan (jmf Lundgren, 2004) för att känna att 

allt är som det ska vara och att kvinnan som subjekt förstärker honom som man (jmf Connell 

2008). I denna förståelse kan Bertil också mena att männen känner att deras självbild är hotad av 

kvinnans frigörelse vilket gör att de tar till våld för att hålla henne kvar (jmf Isdal, 2001) och om 

kvinnan inte är beroende av mannen, exempelvis ekonomiskt (jmf Bergman, 1987), så vinner 

hon inget på att stanna kvar i relationen. Även Conrad tar upp hur männen känner sig 

underlägsna och osäkra när deras kvinnor börjar arbeta, tjäna pengar och studera. Vi ser här hur 

behandlarna lyfter fram hur männen kämpar med och har svårt att uppfylla sin mansroll (jmf 

Connell 2008). Samtidigt kan det ses som att behandlarna ändå tycks förstå att våldet sker för att 

det fyller en funktion för mannen (jmf Isdal, 2001) som ett sätt för honom att hålla kvar kvinnan, 

och kanske som ett sätt för honom att distrahera henne från de svagheter som han har med sig 

från sin sargade barndom där hans behov av omsorg, kärlek och bekräftelse inte uppfyllts och där 

kvinnans plats vid hans sida dämpar dessa känslor (jmf Kvarnmark & Tidefors Andersson 1999, 

jmf Isdal, 2001). Behandlarna tolkas även se det som att kvinnan i relationen kan börja ta makt 

över sitt eget liv istället för att följa mannens normer, först efter att hon inte längre befinner sig 

under hans auktoritet (jmf Lundgren, 2004).  

 

David och Ernst tar upp att våld är effektivt eftersom mannen får sin vilja igenom. Å ena sidan 

kan detta ses kopplat till att mannen kan ha varit med om eller iakttagit våld under uppväxten 

och sett att det är ett maktmedel som fungerar för att få som man vill (jmf Isdal, 2001, 

Kvarnmark & Tidefors Andersson, 1999). Eller så kan det ses som att våld är ett effektivt sätt att 

bevara den könsmaktsordning som råder (jmf Lundgren, 2004).  

 

Anders, Diana och David skildrar hur en orsak till våldet är att det är möjligt, och att mannen 

biologiskt sett kan göra mer skada mot kvinnan. Detta kan tolkas utifrån att behandlarna ser hur 

relationen blir våldets sammanhang, där mannen väljer att ta ut sina aggressioner genom våld 
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mot kvinnan som han har en nära relation med, delvis för att hon fysiskt inte har samma kraft att 

försvara sig, och kanske också för att han vet att han kan kontrollera vad som sker bakom 

stängda dörrar (jmf Hydén, 1992, Connell, 2008). Behandlarna kan även ha nämnt detta för att 

belysa den manliga överordningen och kvinnliga underordningen som råder i samhället (jmf 

Lundgren, 2004).  

 

Alla respondenterna berättar att männen skyller på kvinnans beteende som förklaring till att de 

utövade våld mot henne. Respondenterna förklarar att detta inte är anledningen till våldet men att 

männen ofta ser detta som en sanning, att våldet inte är deras ansvar. Tre av respondenterna går 

vidare med att uppge hur männen kände sig provocerade av kvinnan och att de därför använde 

våld mot henne. Fyra av respondenterna talar om hur männen inte ser sitt eget våldsutövande, att 

våldet förklaras som att de blev arga eller att de bråkade. Här framkommer en angelägen orsak 

till varför behandlarna anser att män utövar våld mot kvinnor i nära relationer; männen ser inte 

tyngden av sina handlingar utan projicerar ansvaret för våldsutövandet på kvinnan som är offret 

för våldet. Dels kan detta förstås som att behandlarna ser våldet ur ett strukturellt perspektiv som 

en följd av att mansrollen ifrågasätts av kvinnan genom att hon inte underordnar sig (jmf 

Lundgren, 2004). Behandlarna ser männens benägenhet att beskylla kvinnan som provocerande 

och att hon därmed får ta våldets konsekvenser, vilket kan tolkas att de ser den ojämna 

maktkampen mellan könen som ett problem (jmf Lundgren, 2004). Parallellt med detta kan vi 

tolka att behandlarna ser hur männen anser att de har tolkningsföreträde i vilka beslut som fattas i 

hemmet och hur våldet som skett framställs utifrån att de är män (jmf Connell 2008). Dock kan 

behandlarnas val att lyfta fram detta tyda på att de även ser männens oförmåga att medge minsta 

fel eller misslyckande då medan redan upplever sig som oduglig, till följd av sin uppväxt eller 

liknande (jmf Kvarnmark & Tidefors Andersson 1999, Isdal, 2001).  

 

Conrad, Ernst och David ser en orsak till våldet i att männen bortförklarar och bagatelliserar det 

de gjort mot kvinnorna, som ett bråk. Vidare förklarar de att männen inte begriper att kontroll, 

fysiskt, materiellt eller psykiskt våld är våld, vilket vi kan tolka som den sociala process som 

sker i den nära relationen, där samhällets syn på män och kvinnor påverkar dynamiken inom 

relationen och att bråk som förklarats som sådant egentligen är våld (jmf Hydén, 1992). Ett annat 

sätt att tolka detta är att behandlarna beskrivit att kvinnan brutit mot ordningen eller reglerna i 
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familjen, hon har provocerat mannen, och när mannen använder våld för att återupprätta 

könsmaktsordningen behöver detta inte ses som våld, eftersom mannen agerar enligt samhällets 

förväntningar, och det som tidigare varit ett absurt beteende normaliseras och blir kvinnans 

verklighet (jmf Lundgren, 2004).  

 

6.4 Behandlarnas	  syn	  på	  männen	  som	  klienter	  

6.4.1 Behandlarnas	  känslomässiga	  inställning	  till	  männen	  

Alla behandlare menar att det är viktigt att nå fram till männen genom att få till en bra relation 

vid deras träffar. Behandlare måste se på männen med empati, förståelse och respekt för att få en 

givande behandlingsrelation. Ibland går det inte hela vägen. Det är svårt om männen har mycket 

försvar. Att männen ska öppna sig för behandlarna är en av de stora utmaningarna i behandling 

enligt samtliga respondenter. Männen är en typ av klienter som är svåra att påbörja behandling 

med då de ofta förnekar problemet.  

 

Ja alltså det ställer ju höga krav på mig med människor som är väldigt taggiga, om jag uttrycker mig så, 

som har väldigt mycket försvar kvar. Då blir det ju mer en utmaning. Anders  

 

Diana anger att hon tycker väldigt mycket om männen som hon arbetar med, annars hade det 

varit svårt att arbeta med behandlingen. Hon ser männen som offer för sina omständigheter. 

Genom att ge dem andra strategier för att hantera sina jobbiga känslor än våldet, vill hon hjälpa 

dem att inte utsätta andra för våld. Diana beskriver hur hon ser på männen och hur hon upplever 

att de kämpar med sin självbild.  

 

Jag tycker att det är väldigt omanligt att använda våld. Och jag tycker liksom att det är lite så... ibland är 

det lite halvstereotypt. Jag kommer ihåg hur en man någon gång sa “det där vill absolut ingen tjej att ett 

man ska göra” och jag tänkte att det var något som jag verkligen gillar. Ibland så är de lite parodi, på en 

liksom sån gammal medelålders man som går runt med en påk och slåss... men sen tycker jag också att de 

är söta också för de är så osäkra ofta och rädda för att göra fel. Ofta är de också rädda för att bryta mot 

normer. Jag skulle inte se någon av dem sitta med ett par rosa strumpor i sina skor t.ex. liksom, utan de 

är väldigt nervösa om att vara män... Diana 
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Även Conrad menar att för att kunna genomföra behandling kan man inte se på männen som 

förövare, utan de måste ses som människor och att ”det var något som gick fel på vägen”. Anders 

uppger att männen befinner sig i kris när de kommer till dem och att det är väldigt sällan han inte 

känner sympati och empati med männen. Ibland när männen inte vill ta ansvar är det svårare, 

men oavsett försöker han alltid hitta något han gillar med männen och verkligen respektera dem 

för.  

 

Att de här männen sätter sig ned framför en annan man och beskriver sina misslyckanden… det är ju en 

fullkomlig kulturrevolution för dem. Det ligger inte i deras kultur att prata om sina känslor. Anders 

 

Bertil tycker att när männen kommer frivilligt och inser sina problem förtjänar de respekt för att 

de inte blundar inför sina tillkortakommanden. Bertil upplever att det är svårare när han som 

behandlare ser att män bara är ute efter en snabb lösning då kvinnan flytt till kvinnojour. Ernst 

betonar vikten av att behandla männen med respekt utifrån att de är värda det som alla 

människor, men också för att de ska vilja fortsätta i behandlingen. “Sen är det ju klart, ibland 

blir det så, jag går i den här långa korridoren fram och tillbaks” säger Ernst.  

 

Sammanfattningsvis anger samtliga respondenter att de arbetar aktivt med sig själva för att 

fördöma våldet men inte människan. Detta både för att själva kunna klara att arbeta med männen 

men också för att kunna respektera männen och därigenom skapa en grund till en förtroendefull 

relation till männen. Därutöver behöver de föra över denna inställning till männen för att ge dem 

hopp, de är inte onda människor för att de använder våld utan att det är ett beteende de kan 

ändra. Alla behandlarna uttrycker hur männen inte är ärliga i början av behandlingen, men att de 

öppnar upp sig mer när de märker att de inte bara blir skuldbelagda för att de är män som slår 

kvinnor, utan att arbetet går ut på att ge dem strategier som alternativ till våldet. Ju längre 

behandlingen fortskrider desto lättare blir det för majoriteten av männen att beskriva våldet och 

de situationer som uppstått. Då har männen förutom tillit till behandlarna även fått mer insikt om 

våldet menar samtliga respondenter.  
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Då försöker vi alltid förmedla någon sorts positiv hållning att det är okej att komma hit. Du är inte 

ensam, det är jättemånga som kommer hit. Det är många som sitter i din situation. Det är du som ensam 

ansvarar för det våld du utövar förstås, men vi kan tillsammans hjälpa dig börja förstå varför du behöver 

utöva våld… och hjälpa dig att komma på att jag kanske inte behöver det så småningom. David 

 

6.4.2 Behandlarnas	  syn	  på	  männens	  behov	  av	  förebilder	  

Alla behandlare beskriver att de som representanter för respektive kön är förebilder för männen, 

förebilder för hur människor ska bete sig gentemot varandra samtidigt som de visar bra alternativ 

till hur relationer kan fungera bortom de stereotypa könsrollerna. Diana anger att hon relativt ofta 

får kommentarer från de våldsamma männen kring att hon som behandlare just är kvinna.   

 

De ser också mig väldigt stereotypt. Många kan säga såhär “Åh vad skönt att du är kvinna, då kan du 

lyssna på mig, då kan du ta hand om mig” för man ser på kvinnor som sådär omvårdande, goda, bra på 

att lyssna. Men också att jag naturligtvis förstår att “man kan inte lita på kvinnor och alla kvinnor är 

otrogna”. Diana 

 

Med en kvinna i rummet under behandlingen menar Diana att det blir mer jämställd attityd och 

att macho-jargongen minskar. Vidare berättar Diana att behandlarna i verksamheten använder sig 

själva som föredöme när de försöker vägleda männen i konflikthantering, hur de ska lyssna på 

andra och vara öppna för att de kan ha fel och någon annan kan ha rätt. Som exempel anger hon 

att behandlarna, en man och en kvinna, brukar diskutera olika alternativ att gå vidare med i 

behandlingen inför männen för att visa hur de hanterar meningsskiljaktigheter med respekt för 

varandra. Diana förklarar att hennes manliga kollegor kan vara förebilder för att de är trygga i sin 

mansroll och att de inte känner behovet att leva upp till den stereotypa maskulinitetsnormen. 

Exempelvis kan de bemöta männens kommentarer om att “en man ska försörja sin kvinna” med 

att berätta att de tjänar mindre i lön än sin fru.  

 

Anders anger att han minskar konkurrensen och tävlingen i maskulinitet när han inte uppfyller 

den stereotypa mansrollen som männen eftersträvar. Han blir som en förebild genom att 

respektera männen, lyssna på dem utan att fördöma dem som människor och få dem känna sig 

sedda, förstådda och välkomnade.  
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De är nog lite frågande inför min maskulinitet, för den är ju inte så påtaglig jämfört med deras egna 

uppfattning om vad maskulinitet är... men samtidigt kan man inte komma åt mig heller. (...) Jag ser mig 

lite som en bro mellan det manliga och kvinnliga så att säga. Jag kan prata både “manska” och 

“kvinska”. Det är lite mångkulturellt, haha. Anders 

 

Anders berättar hur han följer med som ett samvete hos vissa av männen. Ett exempel på detta 

var hur en av hans klienter som var semi-kriminell blev utmanad i en situation och hur mannen 

ställde sig frågan “Vad skulle Anders tycka om det?”. Vidare berättar Anders hur männen kan få 

en föräldragestalt de många gånger saknat. Även David, som anger att han inte tänkt på det 

innan, kommer på att männen refererat till hur han är som person.  

 

Det är någon man jag träffat här som säger att “Jag brukar tänka på dig David, du är så jävla lugn. Så 

då brukar jag säga, nu ska jag försöka vara som David, lugn sådär, nu gör jag som David brukar säga 

till sin familj”. David  

 

Conrad och Anders anger båda att deras högskoleutbildning och kunskap på området ingjuter 

respekt hos männen. Conrad som är yngre menar att hans ålder kan vara en nackdel då män kan 

ha svårt att se honom som någon som ska hjälpa dem. Han märker att när behandlingen sätter 

igång och männen förstår vad han kan får han ändå respekt av dem. Kunskapen är viktig. Även 

Ernst påpekar att hans ålder har betydelse, men då att hans lite högre ålder innebär en fördel 

jämfört om han hade varit yngre. Det ger på något vis respekt från många män.  

 

Bertil beskriver hur han använder sig själv som instrument för att visa att man kan hantera 

känslor genom att gråta och att man ibland kan vara förbannad, ledsen eller i kris. Han visar 

männen att det kan kombineras med en mansroll som är stabil och trygg. Det ska inte finnas en 

motsättning mellan ens mansroll och att kunna hantera sina känslor utan att vara destruktiv för 

andra. Att männen ska dölja sin sårbarhet i den mansroll de vill leva upp till irriterar Bertil. Han 

menar att det gör människan till offer istället för att kunna arbeta med att balansera alla känslor.  
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6.4.3 Analys	  

Bertil, Ernst och Anders betonar vikten av att de måste respektera männen de möter i 

verksamheten. Conrad, Diana och David talar om hur de ser att männen är människor, offer för 

sina omständigheter eller att något gick fel, snarare än att ser på dem som förövare. Här kan vi 

tolka att behandlarna ser dessa män som barn och offer för en våldsam uppväxt eller utsatt 

barndom och att männens beteende kan förstås men inte ursäktas (jmf Kvarnmark & Tidefors 

Andersson, 1999, Isdal, 2001). Dock nämner behandlarna att det är svårare att empatisera med de 

våldsutövande män som inte tar ansvar för sina handlingar och då kan eventuellt 

könsmaktsperspektivet bli lite mer framträdande när männen fortsätter att förtrycka kvinnan utan 

att tycka att de gjort något fel (jmf Lundgren, 2004). 

 

Det märks att behandlarna kämpar med konflikten mellan att respektera männen som människor 

för att arbeta med dem, och att samtidigt höra om männens avskyvärda handlingar, som de inte 

alltid tar ansvar för heller.  Alla respondenterna nämner att de aktivt arbetar med sig själva för att 

fördöma våldet och inte människan. Behandlarna uttrycker även att, för att behandlingen ska 

fungera, måste de skilja på sak och person (jmf Kvarnmark & Tidefors Andersson, 1999). Om 

männen utövar våld mot kvinnor p.g.a. att de är män så finns det inget behandlarna kan göra (jmf 

Lundgren, 2004). Behandlarna uppfattar att männen behöver hjälp med strategier för att hantera 

känslor och svårigheter som de annars använder våld för att hantera och att detta görs genom att 

visa männen hur normala konflikter ser ut mellan män och kvinnor (jmf Isdal, 2001, Kvarnmark 

& Tidefors Andersson, 1999). Samtidigt ser kanske behandlarna hur männen kämpar med sin 

mansroll, och att behandlarna måste hjälpa männen att skilja mellan sig själva och sina 

handlingar och visa var maskulinitetsnormer och förväntningar är oriktiga (jmf Connell, 2008). 

Samtliga behandlare förklarar att de våldsutövande männen har svårt för att öppna upp sig för 

behandlarna, vilket kan förstås som att behandlarna ser männens inre konflikt med att medge vad 

de gjort jämfört med hur en man egentligen ska vara (jmf Connell, 2008). Vidare kan 

behandlarna även här se männens brist på tillit och förtroende till dem som behandlare 

härstamma från smärtsamma erfarenheter av relationer under uppväxten (jmf Isdal, 2001, 

Kvarnmark & Tidefors Andersson 1999).  
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Alla respondenterna återger hur de ser sig själva som representanter för respektive kön och att de 

därmed bidrar till att bryta könsrollsstereotyper. Här kan vi uttyda att behandlarna ser detta som 

en väsentlig del av deras arbetsrelation till männen, och att föreställningar kring mansroller och 

kvinnoroller hämmar männen och den nära relationen (jmf Hydén, 1992, Connell 2008). Diana 

förklarar hur männen ser henne med stereotypa glasögon; hon idealiseras som kvinna till att i 

nästa stund misslyckas som kvinna, och att hon får lära dem hur de kan hantera konflikter med 

kvinnor. Det kan ses här som att Diana instruerar männen hur en nära relation fungerar, hur 

skiljaktigheter och bråk hanteras och att det är en process, samtidigt som hon visar att vi alla 

påverkas av samhällets könsnormer (jmf Hydén, 1992, jmf Lundgren, 2004).  

 

Ernst och Conrad berättar att männen lyssnar på dem och respekterar dem som behandlare för att 

de är kunniga, både utbildningsmässigt och som äldre män med erfarenheter. Bertil förklarar att 

han använder sig själv som ett instrument för att visa att män kan gråta och visa känslor 

samtidigt som de är stabila och trygga. David och Anders säger att de följer med som männens 

samveten ibland, att det är viktigt att männen kan identifiera sig med dem och ha dem som 

förebilder. Här kan vi tyda att alla behandlarna ser ett behov hos de våldsutövande männen, ett 

behov av att förstå hur relationer och konflikter fungerar och vad som är rimliga ideal kring 

könsrollerna. Dels blir behandlingen viktig för att bryta stereotypa föreställningar (jmf Connell, 

2008, Lundgren, 2004) och dels för att ge männen hopp om att de kan ha en nära relation som 

inte färgas av misstänksamhet och kontroll, utan av tillit och förtroende (jmf Kvarnmark & 

Tidefors Andersson, 1999, Isdal, 2001).   

 

7 Diskussion	  	  
Syftet med studien har varit att undersöka vad behandlare inom olika verksamheter, som arbetar 

med våldsutövande män, uppfattar som orsaker till våldet mot kvinnor i nära relationer. Med 

hjälp av utvalda teoretiska perspektiv har empirin analyserats och frågeställningarna besvarats. I 

följande avsnitt ämnar vi knyta ihop kunskapsläget, de teoretiska utgångspunkterna och 

analysens resultat i en fördjupad diskussion. Därefter presenteras slutsatser samt förslag på 

framtida forskning inom området mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Avslutningsvis 

redovisas några övriga kommentarer och en metod-och teoridiskussion. 
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7.1 Behandlarnas	  syn	  på	  männens	  bakgrunder	  och	  problem	  
I vår förförståelse fanns en tanke att våldsutövande män möjligen led av en multiproblematik 

som särskilde männen från “vanliga” män som inte hade dessa problem och därmed inte slog sin 

fru. Behandlarna nämner att det inte finns en urtyp för en våldsman, dock ser alla utom en av 

behandlarna att männen de kommer i kontakt med har erfarenhet av våld. Conrad som inte 

nämnde våldserfarenheter som bakgrund tog istället fasta på att 30-40 % av männen hade en 

alkoholproblematik. Här kan frågan ställas om alkoholproblematiken som Conrad nämner 

uppstod som ett sätt att fly en eländig barndom och att detta utmärker sig i våldsproblematiken? 

Eller har de dömda männen som kommer till kriminalvården en biologiskt förankrad problematik 

med alkohol, där en kombination av höga testosteronhalter och alkohol kan resultera i 

våldsamma män (jmf O´Neil & Harway, 1997)?  

 

Behandlarna menar att det enda de våldsutövande männen har gemensamt är att de är män som 

brukar våld. Dock kan vi inte se detta som helt sanningsenligt utifrån det behandlarna beskriver 

om männens bakgrund och problem. Kanske syftar behandlarna med denna beskrivning indirekt 

på de välbärgade, “vanliga” männen, som inte har en märkbar problematik men som ändå utövar 

våld (jmf Eliasson & Ellgrim, 2006), när de säger att de inte ser något utmärkande bland 

männen. Det som framstår som mest karakteristiskt bland behandlarnas beskrivningar av dessa 

män är att de våldsutövande männen kämpar med sin maskulinitet och de mansideal som de 

upplever att samhället upprättat (jmf Connell, 2008, Lundgren, 2004). Detta kan förstås som att 

männen känner att de blir manliga och återvinner sin auktoritet, som de känner att de förlorat, när 

de våldsamt angriper sin kvinna (jmf Lundgren, 2004). Å andra sidan lyfter behandlarna också 

fram att den konflikt, som behandlarna uppfattar att dessa män har, tycks ligga mycket djupt i de 

våldsutövande männens psykiska medvetande. Det är sköra män som är rädda för att världen och 

deras partner ska se hur innerligt misslyckade de är som män. Vi tror att det kan kopplas till hur 

deras självbild formats och byggts upp under uppväxten (jmf Kwarnmark & Tidefors Andersson, 

1999). I anknytning till männens brustna jag har deras bild av samhällets uppbyggda könsideal 

också satt sin prägel där svaghet, känslighet och typiskt kvinnliga attribut uppfattas av dem som 

negativa egenskaper (jmf Connell, 2008).  
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7.2 Behandlarnas	  syn	  på	  orsakerna	  till	  våldet	  
Svartsjuka nämns av behandlarna som en vanlig förklaring till att männen utövat våld mot 

kvinnorna. Rädslan för att bli övergiven och otryggheten när kvinnan blir självständig från 

mannen, som behandlarna talar om, kan också härstamma från samma problematik. Kvinnan 

som inte beter sig som mannen förväntar sig eller tror att kvinnor ska bete sig i förhållande till 

mannen, inger en osäkerhet och otrygghet i mannens världsbild (jmf Eliasson, 1997), vilket 

också kan blottlägga mannens beroende till kvinnan (jmf Connell, 2008). Mannens 

misslyckanden som far, make och man i förhållande till samhällets värderingar kan också 

resultera i att hans fru och barn blir instrument för att kompensera dessa (jmf Isdal, 2001). 

Samtidigt kan denna djupt rotade misstro till kvinnan vara grundad i mannens traumatiska och 

kanske dysfunktionella uppväxt där tillit i relationer bytts mot överlevnadsstrategier för att 

skydda honom från fortsatt utsatthet (jmf Isdal, 2001).   

 

Alla behandlarna lyfter fram hur männen ser kvinnans beteende som en orsak till våldet. Trots att 

behandlarna inte förlitar sig på “blame the victim”-diskursen antar de våldsutövande männen 

denna orsaksförklaring vilken fördes fram i forskningen för runt 30 år sedan, men som inte hörs 

så mycket längre (jmf Bergman, 1987). Kan detta tyda på att en orsak till våldet är männens 

missuppfattade bild av mäns och kvinnors könsroller och att deras syn på mäns överordning 

legitimerar att de sätter kvinnan på plats (jmf Lundgren, 2004)? På gott och ont har forskningen 

under de senaste 30 åren förändrats från att fokusera på vad för sorts kvinnor som drabbas av 

våldsutövande män (jmf Bergman, 1987) till att undersöka de våldsutövande männens problem 

(jmf Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). Kan detta betyda att de våldsutövande männens 

synsätt på könsrollerna också kan förändras inom de kommande 30 åren och sakta men säkert 

följa i forskningens spår eftersom samhällets synsätt påverkas av forskningen?  

 

Behandlarna ser en koppling mellan männens mans-och-kvinnoideal och det våld de utsätter 

kvinnorna för, vilket får oss att förstå vikten av att i behandlingssyfte visa för våldsutövande män 

hur goda relationer mellan män och kvinnor fungerar. Språket som används kring våldsutövandet 

av männen och kvinnorna kan bidra till en förminskad bild av allvaret i handlingarna (jmf 
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Eliasson & Ellgrim, 2006). Behandlarna nämner hur männen har svårt att ta ansvar för sina 

våldshandlingar då de inte förstår att de faktiskt brukar våld när de disciplinerar kvinnan för att 

hon misslyckats, som respondenten David berättar om. Problemet kvarstår sedan om kvinnan 

väljer att förlita sig på mannens skildring av handlingarna och förnekar våldet hon blivit utsatt 

för genom att anpassa sig till mannens verklighet (jmf Lundgren, 2004). Därmed är risken stor 

att hon stannar kvar hos honom (jmf Hydén, 1992). En okunskap om vad våld är i allmänhet, att 

det kan bestå av kontroll och hot, kan vara en anmärkningsvärd orsak till att våld är ett sådant 

utbrett samhällsproblem idag, inte endast i mäns våldsutövande mot kvinnor i nära relationer.  

 

Alla behandlare framlägger att makt och kontroll är orsaker bakom mäns våld mot kvinnor. Här 

är det intressant att tyda hur behandlarna förhåller sig till motiveringen bakom männens behov av 

makt i förhållandet, då detta skiljer sig åt mellan de teoretiska utgångspunkterna. Det som är 

märkbart i behandlarnas utsagor är att makt och kontroll är en betydande faktor i männens 

våldsutövande - men varför upplever männen att de är maktlösa? I vårt material har vi inte 

kunnat uttyda ifall behandlarna anser att männens upplevda maktlöshet grundas i att de känner 

att kvinnan ifrågasätter deras auktoritet och de som beskyddare, den mansroll som samhället 

tillskrivit dem (jmf Lundgren, 2004, Connell, 2008). Eller om behandlarna ser vanmakten och 

kontrollförlusten som männen känner som utmärkande för hur sargade människor beter sig i nära 

relationer, då de saknar verktyg för att hantera känslor och konflikter (jmf Kvarnmark & 

Tidefors Andersson, 1999).  

 

7.3 Behandlarnas	  syn	  på	  männen	  som	  klienter	  
I behandlarnas berättelser framkommer det att många av dem ser framför sig sårbara män med 

brustna självbilder som själva varit offer för svårigheter i livet (jmf Kwarnmark & Tidefors 

Andersson, 1999). Vidare betraktar behandlarna många av männen som bundna av en 

svåruppnåelig maskulinitetsnorm eller idealbild av hur en man ska vara (jmf Connell, 2008). 

Samtidigt ser behandlarna männen som fullt ansvariga och skyldiga till det våld de utsätter sin 

partner för. För att en god arbetsrelation ska kunna byggas är det väsentligt att behandlarna på ett 

eller annat sätt kan respektera dessa män som människor, bortom deras våldshandlingar (jmf 
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Kvarnmark & Tidefors Andersson, 1999). Detta kanske blir desto mer angeläget mot bakgrund 

av behandlarnas skildringar av männens behov av en förebild som de kan identifiera sig med.  

 

Utifrån behandlarnas beskrivningar av männen tycks en kombinerad behandling, som beaktar 

männens individuella problem och deras kamp med maskulinitetsnormen, vara av yttersta vikt 

(jmf Böhm, 2008). Att behandlarna tror att männen genom behandling kan sluta slå är en fråga 

med ett givet svar. Om inte männen kunde förändras vore behandlarnas insatser ett tröstlöst 

arbete. Förlitade sig behandlarna inte på att en förändring vore möjlig för de våldsutövande 

männen så skulle de antagligen inte arbeta som behandlare. Behandlarna som vi intervjuat träffar 

många män under längre perioder vilket gör att de bygger relationer med männen. Om de 

uppfattar en förändring hos dessa män är det positivt för möjligheten att genom behandling 

minska förekomsten av våldsutsatta kvinnor.  

 

7.4 Slutsatser	  
I kartläggningen Slagen dam (Lundgren m.fl., 2001) framkommer det hur utbrett relationsvåldet 

är mot kvinnor i Sverige. Våra respondenters svar klargör att detta är en mångfacetterad 

problematik. Därmed framstår den kombinerade förklaringsmodellen - med individuella faktorer 

såsom männens bakgrund, kulturella faktorer såsom normer som råder i samhället och de 

strukturella faktorer som upprätthåller maktstrukturer - som en vetenskapligt och 

erfarenhetsförankrad förklaringsmodell (jmf Eliasson & Ellgrim, 2006). Behandlarnas 

skildringar av männens bakgrunder och problem, deras förklaringar till orsakerna bakom våldet 

och sättet som de ser på männen som klienter, innefattar på olika sätt denna förklaringsmodell 

som innebär en kombination av faktorer till våldsproblematiken istället för en enskild teori. 

Kanske kommer de etablerade diskurserna för fenomenet mäns våld mot kvinnor att börja 

upplösas till en mer mångfacetterad bild.  

 

Behandlarnas utsagor skildrar de våldsutövande männens kamp med sina självbilder som män 

och de ideal som de uppfattar att deras sociala miljö frambringar. Detta beror delvis på att 

männen känner sig misslyckande på grund av en ofta svår uppväxt med våldsinslag, och delvis 

på att de fått ett mansideal med sig som kopplar till problematiken som beskrivs i 
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könsmaktsordningen. Dock menar vi att detta mansideal som männen har är ett väldigt speciellt 

och begränsat sätt att se på hur en man ska vara. Kombinationen av svårigheten att leva upp till 

den roll de våldsutövande männen tycker att de borde ha och vanan att använda våld för att lösa 

konflikter är huvudorsaker som behandlarna beskrivit för oss. Dessa huvudorsaker kompletteras 

av flera andra delförklaringar i olika utsträckning i olika fall.  

 

Framtida forskning: I vår undersökning av behandlarnas berättelser har det framkommit att 

behandlare ser det som att våldsutövande män formats av sin barndom och också av sina 

uppfattningar av mans- och kvinnoroller. Det skulle därför vara intressant att studera hur 

mansideal och kvinnoideal är en bidragande faktor till våld i nära relationer, vilket även skulle 

kunna tillämpas på relationer där kvinnor utövar våld mot män. Beroende på hur könsidealen 

konstruerats, formats och uppfattats kan våldet och dess bakomliggande orsaker bättre förstås, 

vilket vidare kan bidra till att generera insatser och behandlingar som ger goda resultat samt 

förhoppningsvis kan leda till evidensbaserad praktik. Ett annat förslag utifrån denna studies 

resultat är att granska hur samspelande faktorer skapar kvinnovåld. Se även avsnittet metod- & 

teoridiskussion, kapitel 7.6.  

 

7.5 Övriga	  reflektioner	  
Alla behandlare utom en framhåller på olika sätt männens kamp med sin mansroll och kvinnans 

kvinnoroll. David, som är verksam på ATV, menar dock att våldet inte är könsrelaterat och att 

det inte har en förankring i manligt och kvinnligt. Men han är den respondent som mest återger 

hur mannens ordning och regler måste följas och att våldet sker när kvinnan inte respekterar 

mannen och hans regler. Här är ett tydligt exempel på att ett svar kan ha getts utifrån det 

perspektiv som verksamheten förespråkar (jmf Isdal, 2001) men då respondentens egna tankar 

och skildringar lämnade utrymme för att förstå männen och våldet på ett annat sätt och därmed 

lyfte fram ett motsatt strukturellt perspektiv (jmf Lundgren, 2004). Ernst, som arbetar på 

socialtjänsten, var den ende respondenten som inte problematiserade männens våld utifrån 

männens upplevda vanmakt, utan speciellt nämnde att han snarare tyckte det hade att göra med 

att mannen skulle kontrollera kvinnan (jmf Lundgren, 2004). Kan hans sätt att förstå våldet ha att 

göra med att han arbetar inom en kommunal verksamhet som influerats av det politiskt korrekta 
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feministperspektivet som förespråkats av statliga utredningar (jmf Lundgren, 2001)? Trots att 

samtliga respondenters svar till stor del speglade deras verksamheters perspektiv och förklaringar 

till våldet, framkom många iakttagelser och tankar som inte knöt an till en verksamhet, utan 

snarare till behandlarnas egna erfarenheter och värderingar kring män, kvinnor och livet. Det är 

tydligt att ingen behandling förhåller sig renodlat till en teori (jmf Böhm, 2008).  

 

7.6 Metod-‐	  &	  teoridiskussion	  
Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlare från vissa verksamheter uppfattade 

bakomliggande orsaker till våldet och hur de såg på männen som utövade våldet, och detta 

genomfördes via en kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod. Intervjuerna analyserades utifrån 

en hermeneutisk analysmetod. Genom detta har behandlarnas förståelse om förklaringar till mäns 

våld mot kvinnor framkommit, närmast så som de själva väljer att förklara det. En närliggande 

variant på metod skulle ha varit diskursanalys av samtalen (jmf Bryman, 2011). Diskursanalys 

som metod hade svarat mot ett delvis annat än denna studies syfte. Det kunde ha inneburit att 

studien gått djupare bakom det behandlarna förklarar och närmare analyserat hur de, exempelvis 

genom sitt språk och val av förklaringar, konstruerar en bild av männen. Detta kan vara ett 

förslag till vidare studier, där denna studie kan bidra som tidigare forskning. Resultatet som 

framkommer av en diskursanalys vore ett intressant perspektiv att jämföra med de resultat och 

slutsatser som framkommit i denna studie.  

 

Ett alternativ till individuella intervjuer hade varit att genomföra fokusgruppintervjuer. Troligtvis 

hade resultatet blivit likvärdigt med de intervjuer som genomförts i denna studie. Dock skulle 

risken varit större att någon behandlare skulle censurera sig själv inför de andra behandlarna. 

Såsom diskuterades i avsnittet Etiska överväganden (se kapitel 4.5) kan en förståelse av män 

som slår kvinnor te sig stötande. 

 

I studien valdes teoretiska perspektiv som representerade förklaringsmodeller till orsakerna till 

våldet som framkommit och influerat forskningen under de senaste 30 åren. Det ansågs 

nödvändigt att ha med så många olika perspektiv eftersom de olika synsätten på våldet och dess 

bakomliggande orsaker behövde företrädas.  Som alternativt tillvägagångssätt skulle en av dessa 
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förklaringsmodeller kunna valts som teori tillsammans med Connells (2008) teori om 

maskulinitetsnormer för att analysera empirin, vilket kunde ha varit lättare och gjort att 

respektive perspektiv nyttjats mer djupgående. Dock skulle då inte de olika behandlarnas 

teoretiska förankringar lika lätt ha framkommit och iakttagits, vilka gav resultat och information 

som ansågs relevant. Ett perspektiv som också skulle ha bidragit positivt som teoretisk ansats för 

analys är Eliasson & Ellgrims (2006) kombinerade förklaringsmodell som ser hur våldet 

samspelar med kön, kulturella värderingar, strukturella nivåer och individuella egenskaper. 

Denna förklaringsmodell sammanfattar mycket av behandlarnas förståelse kring männen och 

våldet. Användningen av Connells teori om maskulinitetsnormer som filter visade sig vara 

mycket bra eftersom respondenterna såg mans- och kvinnoideal som en sådan viktig del av 

förklaringen till männens våldsproblematik.   
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9 Bilagor	  

9.1 	  Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  

	  
Detta är frivilligt, du kan välja att inte svara på frågor. I slutet får du möjlighet att lämna egna 
kommentarer till frågorna vi ställt och de svar du gett. 
 

1. Kan du berätta vad du arbetar med, hur det kommer sig att du arbetar med detta och hur 

länge du arbetat med detta? 

2. Vad för typ av män är det som kommer till er? Hur ser deras bakgrund ut?  

3. Hur kommer männen i kontakt med er (varför tar de kontakt med er)? 

4. Vad brukar männen berätta om? 

5. Vilket våld har männen utövat? 

6. Vad brukar männen ange för orsaker/bakgrund till att de utövar våld? 

7. Hur upplever du att männen ser på våldet och sig själva?  

8. Hur ser du på dina klienter? Beskriv. 

9. När använder sig dessa män utav våld, vilka situationer? När brukar våldet vanligtvis 

yttra sig hos dessa män? Är det någon utlösande faktor (mönster)? 

10. Vad tror du är orsakerna till att män utövar våld mot de kvinnor som de är i nära relation 

med? Multiproblematik (missbruk, psykisk ohälsa, trauman?) 

11. Vad utmärker relationsvåld när mannen är förövaren och kvinnan är offret? 

12. Hur ser de här männen på kvinnor? 

13. Hur är deras syn på manlighet och på hur en man ska vara? 

14. Hur tror du att männen ser på dig som man?  

15. Hur ser du på dem som män utifrån dina egna värderingar om manlighet? 

16. Hur tänker du kring dessa klienter som våldsutövare, kan de förändras? Eller handlar det 

mer om att de ska få kontroll över sina egna symptom? (á la AA närmar sig alkoholism). 
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9.2 Bilaga	  2:	  Informationsbrev	  

Hej!  

Vi är två Socionomstudenter vid Stockholms universitet som nu skriver C-uppsats om män som 

utövar våld mot kvinnor i nära relationer. Vår studie riktar sig till männen som våldsutövare och 

de bakomliggande orsakerna till våldet utifrån behandlares perspektiv. Du som arbetar med 

insatser för dessa män besitter en särskild kunskap som vi önskar ta del av. Som intervjuperson 

kommer du att vara anonym och ha möjlighet till det färdigställda resultatet om så önskas. Vi 

uppskattar din medverkan till intervjun. Om du har några frågor inför intervjutillfället tveka inte 

att kontakta Stefan på 07**-******, e-post _____________.   

 

Med vänliga hälsningar 

Sophie Ankarcrona Martinez & Stefan Bladh 

 


