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Sammanfattning 

I och med att diskussionen om mäns våld mot kvinnor har tagit allt större plats i det offentliga 
rummet har det även blivit mer aktuellt att tala om vad som kan göras för att motverka våldet. 
Både Socialstyrelsen och BRÅ menar att det krävs fler behandlingsmöjligheter för våldsutövande 
män i hela landet för att mäns våld mot kvinnor ska minska. Då majoriteten av de som utövar 
våld är män, oavsett typ av våld, fann vi det av relevans att undersöka hur maskulinitet och 
våldsutövande diskuteras inom behandlingsprogrammen. Uppsatsen har som syfte att undersöka 
hur behandlare för dessa typer av behandlingsprogram resonerar kring maskulinitetsbegreppet, 
hur deras bild av maskulinitet förhåller sig till den bild som presenteras i forskning, samt vilka 
förklaringsmodeller som anges av behandlare för att förklara klienternas våldsamma agerande. 
För att besvara uppsatsens syfte utgår analysen av det empiriska materialet från teorier gällande 
genus, maskulinitet och mäns våld. Materialinsamlingen har skett genom intervjuer som har 
genomförts med yrkesverksamma som på något vis arbetar behandlande med våldsutövande 
män. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en tematisk analys. Studiens resultat redogör 
behandlarnas tankar om maskulinitet och dess påverkan på det relationsnära våldet. Resultatet 
visar att intervjupersonerna uppfattar att deras klienter har svårt att erkänna och ta ansvar för sitt 
våldsutövande, svårt att uttrycka vissa känslor och att det tycks existera en viss kvinnosyn som 
präglar våldet.  
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1. INLEDNING 

Under våren 2019 gav dokumentären om artisten Josefin Nilsson upphov till stor 

uppmärksamhet. Det visade sig att Nilsson hade drabbats av omfattande skador till följd av 

fysiskt och psykisk misshandel som hennes ex-pojkvän hade utsatt henne för (Sundberg, 2019, 24 

mars). Dokumentären engagerade flertalet människor landet över och många frågade sig vad som 

egentligen görs från samhällets sida för att förhindra våld i nära relationer. 

Våld mot kvinnor har under lång tid ansetts vara ett stort samhällsproblem och framförallt 

jämställdhetsproblem (Hradilova Selin, 2009:6; Socialstyrelsen, 2006:9). Speciellt uppmärksammat 

har varit det våld som män utsätter sin kvinnliga partner för. Våld i nära relationer drabbar både 

män och kvinnor. Studier visar dock att kvinnor utsätts för ett grövre och mer upprepat våld i 

nära relationer (Hradilova Selin, 2009:6; BRÅ, 2019). Mäns våld mot kvinnor anses vara ett 

mångfacetterat problem som har rättsliga, hälsomässiga och sociala konsekvenser (Socialstyrelsen, 

2006:9). Förutom de stora konsekvenserna som drabbar kvinnorna innebär våldet stora 

kostnader för de olika instanser som kommer i kontakt med våldsoffer och förövare: sjukvård, 

rättsväsende och inte minst socialtjänsten. Socialstyrelsens uppskattning är att samhällets 

kostnader för våld mot kvinnor uppgår till cirka 2 695–3 300 miljoner kronor per år 

(Socialstyrelsen, 2006:39). 

Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården, menar att för att få bukt på mäns våld mot 

kvinnor krävs det att specialiserade mottagningar för våldsutövare existerar i hela landet (TT, 

2018). I nuläget har socialtjänsten inget juridiskt ansvar för män som utövar våld och eventuell 

behandling för är hjälpa männen bryta sitt våldsamma beteende. Kvinnor och barn som har 

utsatts för våld eller bevittnat våld har socialtjänsten däremot ett ansvar för att hjälpa enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 11 §. På grund av denna otydlighet om vem som bär 

ansvaret för våldsutövande män ser insatserna olika ut beroende på vart i landet som en befinner 

sig. 

I våra tidigare universitetsstudier om mäns våld mot kvinnor togs aspekter av maskulinitet upp 

som en av de grundläggande orsakerna till att män utövar våld mot kvinnor som de har en 

relation med (Gottzén, 2014:98; Johnsson-Latham, 2014:27). Dock var det sällan som det talades 

om hur samhället bemötte detta och vad de våldsutövande männen fick för typ av hjälp för att 

upphöra med sitt våldsamma beteende. Vi har därför velat få en fördjupad kunskap och 

forskningsbaserad bild av vad maskulinitet faktiskt innebär och hur maskulinitet samspelar med 

den typen av våld som vi undersöker. 

Idag har våldsutövande män möjlighet att genomgå behandling i form av särskilt utarbetade 

program. Studier om hur behandlare inom dessa program talar om maskulinitet och hur de ser på 

maskulinitetens roll i relation till våld mot kvinnor i nära relationer är svåra att hitta på flertalet 

akademiska sökmotorer. Fokus ligger många gånger på våldsutövarnas perspektiv och attityder 

snarare än behandlarnas. Det förefaller finnas en bristande kunskap och forskning om hur 

behandlare för våldsbehandlande program talar om maskulinitet och hur behandlare ser på 

maskulinitetens roll i relation till våld mot kvinnor i nära relationer. Utifrån denna kunskapslucka 

är det relevant att undersöka detta fält och hur våldsbehandlare resonerar kring maskulinitet och 

våld. I ett förslag till lagändring (SOU 2018:37) föreslås att socialnämnden ska få ett lagstadgat 
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ansvar för att erbjuda personer som använt sig av våld i nära relationer en behandlingsmöjlighet. 

En sådan lagändring är föreslagen till år 2020 och skulle innebära att socialsekreterare över hela 

landet kommer att behöva förhålla sig till detta. Därför är det relevant för framtidens sociala 

arbete att undersöka hur behandlare resonerar kring maskulinitet och våld, då det snart kan 

komma att vara en aktualiserad fråga för många fler professionella inom det sociala arbetet. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur maskulinitetsbegreppet förstås och används av 

yrkesverksamma som behandlar av män som utsatt sin kvinnliga partner för våld, samt hur 

behandlare förhåller sig till och förklarar männens våldsutövande. 

Frågeställningar för att undersöka vårt syfte blir således följande: 

• Hur resonerar behandlarna kring maskulinitetsbegreppet? 

• Hur förhåller sig behandlarnas bild av maskulinitet till den bild som presenteras i 

forskning? 

• Vilka förklaringsmodeller används för att förklara klienters våldsutövande? 

1.2. Begreppsdefinitioner 
Vi har valt att definiera två begrepp som är centrala i denna studie: våld och våld mot kvinnor. 

Dessa begrepp har vi valt att definiera då det ska vara tydligt vad vi menar med dem och vad som 

skiljer dessa begrepp åt. 

1.2.1. Våld 

Vi har valt att i denna studie utgå från Per Isdals (2017) definition av våld. Denna definition utgår 

vi från då det är den definition som vi finner mest bred. Det är även den definition som flertalet 

av våra intervjupersoner har hänvisat till under intervjutillfällena och arbetar utifrån. Isdals 

definition av våld lyder följande: 

Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller 
kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. 
(Isdal, 2017:34) 

Isdal (2017:38) menar även att våld är en handling som alltid drabbar någon annan än en själv. 

Han delar upp våld i fem olika typer: fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och latent våld (Isdal, 

2017:37). 

• Fysiskt våld definierar Isdal (2017:41) som att genom fysisk kontakt (exempelvis slag, 

knuffar, stryptag) åstadkomma någon skada, ingjuta rädsla eller kränka en person. 

• Psykiskt våld har delvis samma effekt som fysiskt våld utan att våldsutövaren använder sig 

av fysisk kontakt, men innefattar även att dominera eller styra andra personer med hjälp 

av direkta hot, kränkningar, utagerande svartsjuka eller isolering (Isdal, 2001:47–48). 

• Sexuellt våld innefattar sexuella handlingar eller närmanden som riktas mot en annan 

persons sexualitet (exempelvis sexuella trakasserier eller våldtäkt) och som skadar, 

skrämmer eller kränker personen (Isdal, 2017:43). 
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• Materiellt våld omfattar “alla handlingar som riktas mot ting eller föremål, som genom att 

de verkar skrämmande eller kränkande” (Isdal, 2017:45). Husdjur, personliga ägodelar 

samt förstörelse av hem kan alla vara föremål för materiellt våld (Isdal, 2017:46). 

• Latent våld används som ett medel av den våldsutövande för att styra den våldsutsatta 

personen. Den som blir utsatt för våld i en nära relation lever under ständigt hot om att 

nytt våld, vilket leder till att den våldsutsatta anpassar sina handlingar och beteende 

strategisk för att undvika att nytt våld sker (Isdal, 2017:64). 

Den kritik som begreppet har fått i efterhand är att denna definition inte inkluderar ekonomiskt 

våld, alltså att kontrollera och styra den våldsutsattas ekonomi och förtrycka någon genom 

ekonomiska medel (Isdal, 2017). Ekonomiskt våld framkommer inte heller i vårt intervjumaterial 

vilket gör att vi trots detta valt att använda oss av Isdals definition. 

1.2.2. Våld mot kvinnor 

Våld mot kvinnor är mer än bara en handling som direkt drabbar en individ, det är ett uttryck för 

strukturellt förtryck av kvinnor. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av 

våld mot kvinnor och av våld i hemmet (även kallad Istanbulkonventionen, 2011) definierar våld 

mot kvinnor utifrån den definition som förekommer i FN:s deklaration om avskaffande av våld 

mot kvinnor (1993). Istanbulkonventionens (2011) definition av våld mot kvinnor lyder följande: 

Ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av kvinnor och avser 
varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell, 
psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för 
kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, 
oavsett om det sker i ett offentligt eller privat sammanhang. (Artikel 3a) 

1.3. Disposition 
Uppsatsen presenterar inledningsvis en bakgrund till hur det svenska arbetet mot mäns våld mot 

kvinnor ser ut idag samt ett antal behandlingsprogram som riktar sig till dessa män. Sedan 

presenteras vad tidigare forskning har kommit fram till vad gäller sambandet mellan män, 

maskulinitet och våld samt hur vi har funnit denna forskning. Vidare redogörs det teoretiska 

ramverk som studien vilar på i det fjärde kapitlet i denna uppsats. Där presenteras teorier om 

genus, maskulinitet och våld vilka utgör den teoretiska grunden för uppsatsen. I kapitel fem 

redogörs de metodologiska val som har gjorts i utformandet av denna studie och vilka etiska 

aspekter som har behövts beaktas i förhållande till detta. Resultatet och analysen av det empiriska 

materialet presenteras sedan i uppsatsens sjätte kapitel, där resultatet relateras till det teoretiska 

ramverk som har uppgetts för denna studie. Slutligen i kapitel sju återfinns den avslutande 

diskussionen av denna uppsats. Där summeras och diskuteras studiens resultat i förhållande till 

studiens frågeställningar och syfte, tidigare forskning, teori och metod. Kapitlet avslutas med ett 

resonemang om hur studiens slutsatser kan påverka socialt arbete som profession och 

forskningsfält. 
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2. BAKGRUND 

Forskningen om mäns våld mot kvinnor är ett relativt ungt forskningsfält i Sverige och har pågått 

i ungefär 40 år (SOU 2018:37:63). Detta skulle kunna ha att göra med att mäns våld mot kvinnor 

innan dess sågs som en familjär angelägenhet och inte ett socialt problem (SOU 2018:37:63), 

medan det idag också är ett politikområde som relaterar till både jämställdhetspolitiken och 

forskning om våld. 

Forskning om mäns våld mot kvinnor har bedrivits i ungefär fyra decennier och under denna tid 

har forskningsfältet både varit föremål för politisk debatt likväl som diskussioner gällande vilken 

teoretisk inriktning som är mest lämpad att använda (SOU 2018:37:63). Regeringen har som sjätte 

delmål i deras jämställdhetspolitik att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Regeringen, 2017). En 

av utgångspunkterna i den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor är att det 

våldsförebyggande arbetet ska fokusera på våldsutövare och maskulinitetsnormer 

(Socialdepartementet, 2016:115). I strategin beskrivs att den nuvarande bilden av maskulinitet 

leder till en normaliserande syn på våld, vilket ökar risken för mer våld mot kvinnor. För att 

förhindra att våld uppstår är det därför av vikt att arbeta med människor, framförallt mäns, syn 

på maskulinitet och dess innebörd (Socialdepartementet, 2016:115). 

2.1. Behandlingar för våldsutövande män i Sverige 
Behandling av våldsutövande män har under senaste åren ökat i Sverige och enligt en 

kartläggning från Socialstyrelsen (2010:11) finns omkring 100 verksamheter i landet som riktar sig 

till våldsutövande män. Flera av dessa verksamheter innefattar mer punktinsatser och saknar en 

strukturerad och utformad behandling (Socialstyrelsen, 2010:11). De behandlande 

verksamheterna bedrivs i kommunal regi, av ideella organisationer och av Kriminalvården 

tillsammans med frivården (SOU 2018:37:89). Enligt statens offentliga utredning (SOU 2015:55) 

bedrivs majoriteten av det behandlande arbetet individuellt med män som utövar våld mot 

kvinnor på mottagningar som riktar sig till män i allmänhet och inte specifikt till våldsutövande 

män (s. 166). 

De metoder som är mest förekommande inom behandlingsprogrammen är kognitiv 

beteendeterapi (KBT), Duluth-modellen och stödjande samtal. Inom KBT-inriktade program är 

syftet att individer ska träna sig i nya tanke- och beteendemönster för att minska våldsutövandet 

hos individen (SOU 2018:37:91). Duluth-modellen har en pedagogisk inriktning och är en 

gruppverksamhet där flera deltagare deltar samtidigt (SOU 2018:37:92–93). Modellen utgår från 

att våld är ett maktmedel som män använder för att få kontroll över kvinnor. Således anses våldet 

inte ha sina orsaker i individuella problem som bristande impulskontroll, låg självkänsla eller 

oförmåga att kommunicera (SOU 2018:37:93). Syftet med Duluth-modellen är att deltagarna ska 

genom att ändra åsikter och beteenden lära sig att inte använda våld (SOU 2018:37:93). Stödjande 

samtal är en vanlig insats inom socialtjänsten som erbjuds våldsutövande män (SOU 2018:37:94). 

Samtalens syfte är bland annat att lösa eller lindra svårigheter och problem som uppstår i den 

våldsutövande männens dagliga liv som leder till våld (SOU 2018:37:94). Det kan även fungera 

som en insats för att motivera våldsutövare till att söka mer omfattande behandling (SOU 

2018:37:94–95). 
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Två av de större utarbetade behandlingsprogram för män som har utövat våld mot sin kvinnliga 

partner är Integrated Domestic Abuse Programme, IDAP, och Alternativ till våld, ATV 

(Socialstyrelsen, 2010:11–12; SOU 2018:37). IDAP bedrivs i Kriminalvårdens regi och är ett 

kognitivt beteendeterapeutiskt program, med inslag av Duluth-modellen (Kriminalvården, u.å). 

ATV är ett psykodynamiskt och kognitivt präglat behandlingsprogram som har utvecklats av 

psykologen Per Isdal (SOU 2018:37:96). Behandlingsprogrammet utövas främst inom kommunal 

och ideell verksamhet (SOU 2018:37:89). ATV är ett processinriktat behandlingsprogram som 

syftar till att få deltagarna att ta ansvar för sitt våld, bryta tystnaden och arbeta för att uppnå en 

förändring hos sig själva (SOU 2018:37:96). 

De olika behandlingarnas utformning återspeglas också i det tvärvetenskapliga forskningsfältet 

om mäns våld mot kvinnor, som vi nu övergår till att redogöra för i en forskningsöversikt. 

3. TIDIGARE FORSKNING OM MÄNS VÅLD 

För att få en överblick över forskningen om maskulinitet, våld samt arbetet med att motverka 

detta sorteras fältet i fyra teman: en kartläggning av perspektiv inom forskningen om män och 

våld, vad som gör att vissa män löper större risk att utöva våld mot andra, maskulinitetens 

betydelse för våldsutövande män samt hur männen själva uppfattar sitt våld. De flesta studier är 

genomförda antingen genom intervjuer eller med en diskursanalytisk metod där forskaren 

undersöker tidningsartiklar som på något sätt har behandlat mäns våld mot sin kvinnliga partner. 

3.1. Sökprocess 
Under vår sökprocess använde vi oss av sökord som maskulinitet, våldsutövande, våld, män och 

behandling på Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst. Sedan utgick vi från engelska sökord som 

vi hittade i artiklar vi fann relevanta och intressanta, såsom spouse abuse, professional practice 

och gender identity. Vi har även hittat artiklar och studier genom att undersöka vilka källor 

författarna använder sig av i de texter som vi har läst och därifrån undersökt om studien är 

aktuell för undersökning. De författare vars namn återkom många gånger i olika rapporter och 

artiklar valde vi att undersöka närmare. Nästa steg var att läsa de intressanta källornas abstract för 

att slutligen avgöra om studierna är aktuella i forskningsfältet och för denna forskningsöversikt. 

3.2. Mäns våld mot kvinnor: positioneringar inom forskningsfältet 
Forskningen om sambandet mellan maskulinitet och våld utgår både från strukturella och 

individuella förklaringsmodeller. Generellt finns tre olika forskningstraditioner för att förklara 

mäns våld mot kvinnor: det individualpsykologiska perspektivet, könsmaktsperspektivet och 

maskulinitetsforskning (Gottzén, 2014:98; Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 

2001:14–15). Pfeffer, Rogalin och Gee (2016) diskuterar vikten av att se på maskulinitet som 

forskningsfält utifrån både ett psykologiskt likväl som ett sociologiskt synsätt. De visar att båda 

disciplinerna diskuterar maskulinitet som något som skapas, men att de genom sina olika sätt att 

nå fram till forskningsresultat kan erbjuda en större förståelse av begreppet. 
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3.2.1. Individualpsykologiska perspektiv 

Utifrån det individualpsykologiska perspektivet anges mäns våld mot kvinnor ha individbaserade 

förklaringar. Det kan handla om att våldsamma män själva har blivit utsatta för våld i barndomen 

och tagit efter det våldsamma beteendet i vuxen ålder (Gottzén, 2013b:76). Andra aspekter som 

enligt detta vetenskapliga perspektiv kan leda till ett våldsamt beteende är någon typ av missbruk 

eller kompensation för en känsla av otillräcklighet hos mannen (Gottzén, 2013b:76). En annan 

aspekt som förklarar mäns våld enligt individualpsykologin är bristande impulskontroll som kan 

leda till våldshandlingar (Ray, 2011). Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001:14) 

menar att våldet inom detta perspektiv förklaras med att mannen på något vis är avvikande, störd 

eller sjuk. Det är alltså något i mannens personlighet som gör att han utövar våld (Lundgren et al., 

2001:14). Även kvinnorna som blir utsatta för våld kan enligt detta perspektiv anses avvikande 

enligt Lundgren et al. resonemang, exempelvis genom att kvinnorna anses provocera fram våldet 

på något vis (Lundgren et al., 2001:14). Enligt Lundgren et al. (2001:14) anses våldet vara en 

företeelse som utövas enstaka gånger av män som på något vis avviker från normen. 

3.2.2. Könsmaktsperspektiv 

Könsmaktsperspektivet är det perspektiv som har varit mest uppmärksammat i FN:s deklaration 

om avskaffande av våld mot kvinnor (1993), Istanbulkonventionen (2011) samt i svensk 

kvinnofridslagstiftning (Prop. 1997/98:55:20–21). Forskare som utgår från 

könsmaktsperspektivet menar att mäns våld mot kvinnor grundar sig i en strukturell obalans som 

uppstår i ett patriarkalt samhälle genom den rådande könsmaktsordningen (Gottzén, 2014:99; 

FN, 1993). Även Dobash och Dobash (1980:24) hävdar att de män som utsätter kvinnor för våld 

gör detta på grund av att de normer gällande maskulinitet som samhället premierar, exempelvis 

aggressivitet, kvinnlig underordning och manlig dominans. Männen använder sig av fysisk kraft 

för att kräva den dominanta positionen (Hydén, 2008:37). Våld och hot om våld används således 

som verktyg för att upprätthålla mäns dominans över kvinnor i samhället. När en man upplever 

sin position hotad (exempelvis genom att känna svartsjuka eller mannens känsla av äganderätt 

över kvinnan är hotad) kan han använda våld för att upprätthålla kontroll över situationen när 

andra former av kontroll inte räcker till (Ptacek, 1998). Våld är enligt könsmaktsperspektivet ett 

könat fenomen som är sammankopplat med vad det innebär att vara man (Gottzén, 2014:99). 

Utifrån detta menar Lundgren (1992:249–252) att en man genom att utöva våld och kontroll mot 

sin kvinnliga partner kan konstruera sig själv som överordnad i relationen och sig själv som man.  

Hydén (2008:45) lyfter kritik mot det feministiska perspektivet och dess fokus på över- och 
underordning. Hon menar att denna bild kan bli ensidig i sin tolkning av ett komplext fenomen 
och att en sådan förklaring av mäns våld mot kvinnor riskerar att upprepa sig själv i forskning 
(Hydén, 2008:45). Även Kyvsgaard och Snare (2007) instämmer i denna kritik och menar att 
könsmaktsperspektivet är mer användbart vid studier av relationsvåld än vid mäns våld mot 
kvinnor i allmänhet. Perspektivet har även fått kritik för att osynliggöra skillnaderna mellan olika 
kvinnor och olika män (Gottzén, 2013a) och för att det inte erbjuder några effektiva alternativ på 
åtgärder mot mäns våld mot kvinnor (Sarnecki, 2008). 
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3.2.3. Maskulinitetsforskning 

Som del av det feministiska forskningsfältet och genusteori har maskulinitetsforskningen 

utvecklats som förklarar mäns våldsutövande utifrån mäns livsvillkor och relationer med andra 

människor (Johansson, 2000:24; Gottzén, 2014:100). Hur maskulinitet konstrueras och skiljer sig 

i uttryck hos olika män är centralt inom detta forskningsfält (Gottzén, 2014:100). Ledande inom 

maskulinitetsforskningen har längre varit forskaren Raewyn Connell (2008) som beskriver 

könsroller som någonting som skapas genom interaktion mellan individer. Hon hävdar att 

maskulinitet i sig självt är en social konstruktion, precis som könsroller. 

Maskulinitet är med andra ord inget som är konstant eller statiskt, utan det är en social 

konstruktion som skapas i samspel mellan individer och ser olika ut beroende på när i historien 

som det undersöks (Kimmel, 2005:25). Johansson (2000:24) menar att det som kan vara 

problematisk i att studera maskulinitet och män utifrån ett feministiskt perspektiv då det enligt 

honom innebär att det alltid kommer rikta kritik mot maskulinitet och potentiellt män generellt. 

Detta kritiska perspektiv kan även göra det svårare att undersöka positiva förändringar i 

maskuliniteten (Johansson, 2000:24). 

3.3. Männen som slår 
Den förklaring som återfinns främst i vår överblick av forskningsfältet är att våld är ett inlärt 

beteende och maktutövning hos män som de har lärt sig från tidigare livserfarenheter. Våldet 

fungerar antingen som en reaktion på någon form av stress eller används som metod när andra 

typer av maktutövning inte fungerar. Forskning visar även på att en låg socioekonomisk status, 

arbetslöshet eller annan social marginalisering är riskfaktorer för att våld ska förekomma inom 

relationer (Isdal, 2017; Rying, 2007:31; WHO, 2013). 

Pringle (1995:95) och Pollard (1994:176–179) menar att mäns våld legitimeras genom attityder 

som godkänner ett beskyllande av offren för det våld de blivit utsatta för, då detta gynnar 

våldsanvändande för män. Flertalet forskare konstaterar liknande slutsatser, som att vara utsatt 

för våld i barndomen är en riskfaktor till att själv bli våldsutövande som vuxen (Hearn, 1998; 

Isdal, 2017; Rying, 2007). Askelands forskning (2015, refererad i Jansson, 2016:24) visar att ha 

varit utsatt för våld i barndomen är vanligt förekommande hos män som genomgår behandling 

för sitt våld. Även FN:s globala statistik (2012) samt EU:s (2014) granskning gällande mäns våld 

mot kvinnor visar att faktorer som ökar risken för en man att bli våldsutövande mot sin partner 

är låg utbildning, att ha blivit utsatt för våld och övergrepp i barndomen, ojämlika attityder till 

könen, psykisk ohälsa samt alkoholbruk. Dessa uppgifter överensstämmer även med 

Socialstyrelsens (2016) resultat och analys i deras redogörelse för dödsfallsutredningar 2014–2015. 

Kimmels (2005) och Isdals (2017) forskning, som vi återkommer närmare till i teorikapitlet, visar 

båda att våld många gånger är en reaktion på en känsla av vanmakt där våldet blir en effektiv 

metod att återta kontroll över situationen. Även Dobash och Dobashs (1992, refererad i Pringle, 

1995:173) forskning visar att män är mer troliga att använda sig av våld mot sin partner om de 

tror att deras makt och auktoritet är hotad. 
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Edin, Lalos, Högberg & Dahlgren har i sin studie Violent Men Ordinary and Deviant (2008) kartlagt 

tre idealtyper av män som slår sin kvinnliga partner: “karlakarlen”, “tryckkokaren” och 

“superpartnern” (s. 231). Dessa idealtyper baseras på de våldsutövande män som intervjuats i 

studien och är förenklade i dess karaktär. Den första idealtypen “karlakarlen” kan förstås som 

den konservativa maskuliniteten där mannen är dominant, auktoritärt familjeöverhuvud som 

reagerar snabbt på hot och agerar ut genom ett våldsamt utfall. “Tryckkokaren” kännetecknas 

däremot av ett förnekande av sina aggressioner, som mannen undviker till varje pris. Han har lärt 

sig att hålla avstånd från känslor som rädsla, svaghet och osäkerhet genom att inte tala om dem. 

Denna inställning till sina känslor leder till att han exploderar i ett våldsamt agerande utan att 

förstå hur detta kunde hända honom. 

Den slutliga kategorin “superpartnern” utmärker sig genom att, som namnet tyder, vara villig att 

göra vad som helst för sin partner. “Superpartnern” är mån om att visa ömhet och tillgivenhet, 

men upplever att han inte får gensvar hos sin partner. Här uppstår en känsla av förlust hos 

mannen när han upplever att hans handlingar aldrig är tillräckliga för hans partner. Enligt 

författarna driver känslan mannen till vansinne som mynnar ut i ett aggressivt beteende som 

många gånger slutar i våldshandlingar och ett kontrollerande beteende (Edin et al., 2008:236–

237). 

Liksom i övrig forskning fann författarna att det gemensamma draget för dessa arketyper är att de 

alla känner någon form av vanmakt eller upplever något som hotfullt och utmanar deras kontroll 

av livssituationen. Det kan handla om en partner som inte besvarar ens känslor eller andra 

negativa känslor som mannen upplever som svåra att hantera (Edin et al., 2008:236–237). 

3.4. Maskulinitetens betydelse för våldsutövande män 
Lundgren (1992:253) menar att maskulinitet alltid skapas i förhållande till vad som anses feminint 

och att de båda står i motsats till varandra. Det som anses maskulint kan inte vara feminint, 

menar Lundgren. Bosson, Vandello, Cohen, Burnafrod och Weaver (2008:1325–1326) resonerar i 

sin artikel att maskulinitet är bräckligt i jämförelse med femininitet. Författarna genomförde en 

studie där studenter fick svara på hur en man kunde sluta vara man på och samma frågeställning 

gällande kvinnor (Bosson et al., 2008). Deras studie visade att deltagarna kunde komma på 

mängder av anledningar till att en man kunde förlora sin maskulinitet eller sin rätt att vara man, 

exempelvis genom att förlora sitt arbete. När det gällde för kvinnor att förlora sin femininitet 

framkom inte många sätt att göra detta på (Bosson et al., 2008:1325–1326). Författarna menar att 

det inte räcker för män att kliva in i den maskulina rollen utan att de även måste prestera något 

utöver detta, exempelvis en ritual för könsmognad som förekommer i vissa kulturer (Bosson et 

al., 2008:1326). Detta gör att män som blir ifrågasatta gällande sin maskulinitet tvingas bevisa den 

för att kunna fortsätta ses som maskulina (Bosson et al., 2008:1326). Enligt författarna finns det 

flera strategier som männen kan använda sig för att återfå sin maskulinitet: tjäna mycket pengar 

och överdriva sina sexuella erfarenheter för att nämna några exempel. Den mest attraktiva 

strategin torde enligt författarna innehålla risktagande och fysiskt våld (Bosson et al., 2008:1327). 
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Peralta, Tuttle och Steeles (2010) diskuterar att de i en av sina studier tidigt kunde utläsa ett tema 

hos sina intervjupersoner, som var män som utsatt sina partners för våld under de senaste två 

månaderna. Författarna kunde utläsa att männen tidigt i livet hade fått uppfattningar kring att det 

fanns en specifik eftersträvansvärd maskulinitet och att denna var något som var viktigt, behövde 

bekräftas och försvaras. Var deras uppfattningar kom ifrån kunde sedan härledas till två tydliga 

sammanhang: deras hemmiljö och deras sociala sammanhang. Tydliga aspekter av maskulinitet 

som artikeln lyfter var fysiska attribut som en stor och stark kropp. Den andra var att männens 

förmåga att försörja sin familj. Även Connell (2008:120) lyfter aspekten att utifrån den patriarkala 

världsordningen kommer män vilja försvara sin överordnade position oavsett om de har en 

negativ eller positiv inställning till kvinnor och jämlikhet. Maskulinitet är således något som även 

enligt Connell (2008:120) behöver försvaras och bevaras för att upprätthålla mäns dominans över 

kvinnor. 

3.5. Männens syn på sitt våldsamma beteende 
Connells (2008:135) forskning och studier visar att det finns två framträdande inställningar hos 

män till mäns våld mot kvinnor. En av dessa är att kvinnor kan provocera fram våld, exempelvis 

genom att inte göra som mannen säger åt henne. Som exempel beskriver Connell hur en 

intervjuperson berättar om en vän till honom som slår en kvinna under en tillställning när hon 

sätter sig upp mot honom. Det gör han efter att ha varnat kvinnan att ifall hon inte blev tyst 

skulle han slå henne. Kvinnan har i detta scenario med andra ord provocerat fram våldet och 

därmed anses våldet rättfärdigat. Denna inställning att våld kan provoceras fram och således bli 

ett legitimt beteende påträffas även annan forskning, såsom Catlett, Toews och Walilkos (2010) 

och Edin och Nilssons forskning (2014). 

Den andra inställningen till män som använder våld mot kvinnor är att de inte är riktiga män eller 

“mesar” (Connell, 1995:135). Kvinnor anses inte kunna konkurrera med män på liknande fysiska 

villkor och ska därför snarare beskyddas i detta resonemang (Connell, 1995:135). Även Gottzéns 

(2013b:82) studier om våldsutövande män visar liknande inställning till våld mot kvinnor där 

männen talar om en hederskodex: män slår inte kvinnor. Detta resonemang bygger på patriarkala 

tankar om att män innehar en överordnad maktposition och därför inte ska utöva våld mot de 

som innehar en längre ställning, där bland annat kvinnor räknas in. Med andra ord är män 

starkare än kvinnor och förväntas därmed beskydda dem. Att däremot utöva våld mot personer 

som innehar samma maktposition som en själv anses enligt Gottzén (2013b:82) legitimt, medan 

våld mot kvinnor således blir en illegitim del av maskulinitetsskapandet. På grund av denna 

inställning till mäns våld mot kvinnor tycks många våldsamma män uppfattar att utsätta sin 

partner och familj för våld inte överensstämmer med deras bild av maskulinitet (Edin & Nilsson, 

2014:102). Många av männen visar ett motstånd till att bli stämplade som förövare, på grund av 

att det våldsamma beteendet inte stämmer överens med deras bild av den manliga 

familjeförsörjaren (Edin & Nilsson, 2014:102). Däremot visar Plecks (1981, refererad i Carrigan, 

Connell & Lee, 1985:571) studie att manlig stolthet skapas av hårt arbete och personliga 

uppoffringar för familjen. Att acceptera denna roll som en person som uppoffrar sig för familjen 

befäster männens position inom familjen som försörjare och i förlängningen som “riktiga män” 

(Pleck, 1981, se även Carrigan et al., 1985:571). 
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Det framkommer i flertalet studier att män som utövar våld mot sin partner tenderar att resonera 

på liknande vis gällande sitt bruk av våld (Edin & Nilsson, 2014; Catlett et al., 2010; Edin et al., 

2008). Utmärkande är att många män tenderar att distansera sig från våldet, antingen genom att 

göra sig själv till ett offer i situationen eller att de upplever att de blir någon annan när de utövar 

våldet. I Catlett et al. (2010:113–114) studie minimerade de intervjuade männen det våld som de 

utövat mot sin partner och frånsade sig även ansvaret för detta. Männen rättfärdigade sitt 

våldsamma beteende genom att exempelvis mena att våldet var en reaktion som var nödvändig 

eller oundviklig (Catlett et al., 2010:113). Detta resonemang framkommer även i andra studier där 

våldsutövande män uppger att deras våld blir ett uttryck på en ohållbar situation, där de 

framhåller våldet som en rimlig reaktion på situationen (Edin & Nilsson, 2014:99). Genom att de 

studerade männen på detta vis gör sig själva till offer för situationen konstaterar författarna att de 

på sådant vis kan rädda sitt ansikte och legitimera sina våldsamma handlingar (Edin & Nilsson, 

2014:99). 

I Hydéns (2008:133) studie om våldsutövande män och våldsutsatta kvinnor framkommer det att 

män frånsäger sig ansvar för sina våldshandlingar, något som hon kallar för “ansvarsbefrielsens 

retorik”. Detta tar sig i uttryck exempelvis genom att flertalet män frånskyller sig ansvaret för sina 

våldshandlingar alternativt bagatelliserar dessa genom att kalla dem för bråk istället för 

misshandel (Hydén, 2008:133). Därmed blir inte misshandel eller våld ett begrepp som männen 

behöver beblanda sig med eller behöver ta ansvar för (Hydén, 2008:133). Dobash och Dobash 

(1998:166–167) resonerar liknande i sina studier där det framkommer att män som varit 

våldsamma mot andra män kunde uttrycka en stolthet i berättelserna om våldet. Männen i studien 

kunde även återge våldet utförligt och berätta om det. Däremot när det gällde våldet som männen 

utsatt kvinnor för blev berättelserna inte lika präglade av stolthet utan istället betonade männen 

att de hade vunnit argumentationen eller konflikten mot sin partner och utelämnande våldet ur 

berättelsen (Dobash & Dobash, 1998:166–167). 

Hearn (1998:84–85) uttrycker att män många gånger kan berätta om sitt våld mot kvinnor 

samtidigt som de förminskar våldet och rättfärdigar det genom att peka på vad kvinnan gjort för 

att våldet ska utlösas. Gottzéns (2012:157) studier om män som har genomgått terapi för sitt 

våldsutövande visar däremot att männen inte uppvisade några problem att prata om våldet efter 

behandling. Däremot uttryckte de intervjuade männen olika anledningar till att våldet hade skett 

och uppvisade ett motstånd till att identifiera sig som hustrumisshandlare. Intervjupersonerna 

kunde även berätta att de hade förträngt våldsamma episoder inom relationen till den grad att de 

inte längre kunde minnas dem alls (Gottzén, 2012:157). 

Det förefaller som att många våldsamma män uppfattar att utsätta sin partner och familj för våld 
inte överensstämmer med deras bild av maskulinitet. Många av männen visar ett motstånd till att 
bli stämplade som förövare, på grund av att det våldsamma beteendet inte stämmer överens med 
deras bild av den manliga familjeförsörjaren (Edin & Nilsson, 2014:102). I Plecks (1981, refererad 
i Carrigan, Connell & Lee, 1985:571) studie framkommer det att stolthet för män skapas av hårt 
arbete och personliga uppoffringar för familjen. Att acceptera denna roll som en person som 
uppoffrar sig för familjen befäster männens position inom familjen som försörjare och i 
förlängningen som “riktiga män” (Pleck, 1981, se även Carrigan et al., 1985:571). 
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3.6. Reflektioner över kunskapsläget 
Mäns våld kan förstås på flera olika plan, bland annat genom individuella förklaringar 

(individualpsykologi) och genom strukturella förklaringar (könsmaktperspektivet). 

Maskulinitetsforskningen arbetar för att kunna sammanföra dessa två perspektiv för att kunna 

synliggöra det komplexa förhållandet mellan maskulinitet och våldsutövande. Det finns många 

olika förklaringar till varför män utövar våld mot sina kvinnliga partners. Studier visar att det kan 

handla om att mannen själv har blivit utsatt för våld i barndomen, en känsla av vanmakt eller att 

hans maskulinitet upplevs hotad på något vis. Tidigare forskning visar att män som utövar våld 

tenderar att distansera sig från våldet, avsäga sig det helt eller skylla på andra faktorer runt om 

som “utlöste” våldet. 

Många forskare inom detta forskningsfält tycks komma till samma slutsats: våldet uppstår i 

situationer där männen upplever att deras maskulinitet blivit förlorad och är hotad av antingen 

sin partner eller andra yttre faktorer (Edin & Nilsson, 2014; Kimmel, 2005; Anwary, 2015). Det 

kan handla om att den kvinnliga partnern upplevs som elak mot mannen, att hon beter sig på ett 

vis som får mannen att känna sig oälskad, att hon kontrollerar och hotar mannens maskulinitet 

genom att inte göra eller bete sig som han vill (Edin & Nilsson, 2014:99; Anwary, 2015:42). 

Forskningsfältet visar att det finns ett samband mellan maskulinitet och våld. Det som har varit 

svårt att få en överblick av i denna forskningsöversikt är hur maskulinitet diskuteras och 

bearbetas inom behandling av våldsutövande män. Detta finner vi vara en kunskapslucka inom 

den svenska forskningen på området och något som vi vill utforska vidare i detta uppsatsarbete. 

4. TEORETISKT RAMVERK 

Vi har valt att i detta kapitel redogöra för begrepp som är centrala för vår studie och utgör det 

teoretiska ramverk som senare kommer att användas som verktyg för analysarbetet i denna 

studie. Dessa begrepp är centrala att förstå i denna studie för att undersöka hur behandlarna 

tolkar och resonerar om maskulinitet. Först kommer begreppet genus förklaras och sedan en 

redogörelse för hur maskulinitet konstrueras. Vilka attribut och värderingar som enligt forskning 

kan ingå i maskulinitet redogörs sedan samt vad begreppet hegemonisk maskulinitet innebär. Den 

sista delen i detta kapitel diskuteras hur våld hänger samman med maskulinitet och vad det är för 

aspekter i vad som anses maskulint som kan öka risken för ett våldsamt beteende. 

Vi har utgått från psykologiska, sociologiska och genusteoretiska förklaringsmodeller till mäns 

våld mot kvinnor, utifrån Hradilova Selins (2009:7) och Janssons (2016:19) slutsatser att våld i 

nära relation alltid bör studeras utifrån både individuella och strukturella förklaringar. Således ges 

inte biologiska aspekter av kön eller mäns våld något större utrymme i studien. Ett 

grundantagande i denna uppsats är att maskulinitet är något som skapas kontinuerligt genom 

interaktion mellan människor. Denna undersökning av maskulinitet utgår från ett binärt synsätt 

på genus där maskulinitet ständigt ställs i motsats till femininitet. Vår utgångspunkt i denna 

uppsats är att maskulinitet skapas enligt samma mekanismer som genus och att maskulinitet och 

våld påverkar varandra. På grund av detta anser vi att dessa begrepp är förenliga med varandra. 
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4.1. Genus 
För att förstå hur maskulinitet konstrueras behöver vi först få en överblick av hur genus i sig 

konstrueras. Genus är enligt Butler (2004:60) det sätt som normskapandet av maskulint och 

feminint sker, tillsammans med det kroppsliga förmågor som vi förknippar till människokroppen. 

Butler (2004:59) resonerar att begreppet genus skulle kunna likställas med begreppet norm. 

Däremot resonerar hon om att en norm varken är lag eller regel utan istället ett flytande begrepp 

som i sin natur är outtalad. Normen styr det sociala samspelet och gör det begripligt för parterna 

(Butler, 2004:59). 

West och Zimmerman (2002:4–6) redogör för Goffmans (1979) förståelse av genus. Enligt dem 

menar Goffman (1979) att när människor interagerar med varandra finns det en föreställning att 

män och kvinnor ska bete sig på olika sätt. Goffman uttrycker det själv som att “[...] there is no 

gender identity. There is only a schedule for the portrayal of gender” (Goffman, 1979:8). Det är 

alltså ett fokus på beteende och uppförande snarare än biologiska faktorer som åsyftas här. Män 

och kvinnor förväntas utifrån sitt genus uppvisa ett beteende som överensstämmer med 

maskulina respektive feminina ideal och på så vis återskapas dessa ideal när människor interagerar 

med varandra (West & Zimmerman, 2002:4). 

4.2. Maskulinitet 
Enligt Nationalencyklopedin (förkortad NE) betyder manlig bland annat något “som anstår en 

man enl. vissa (delvis föråldrade) ideal” (NE, u.å.). Maskulin förklaras liknande av NE: “maskulin 

betyder att någon har egenskaper som många människor tycker är typiska för män” (NE, u.å.). I 

denna studie används orden synonymt, förutom i de fall då manlig betecknar en person av 

manligt kön. Båda orden innefattar en specifik syn på vad det innebär att vara man. Några av våra 

intervjupersoner hänvisar även till termen macho, vilket ordets innebörd är “en man som uppför 

sig överdrivet manligt, på ett självsäkert och ofta aggressivt sätt” (NE, u.å.). Macho skiljer sig 

således från manlighet och maskulinitet, då det definieras som ett överdrivet beteende av detta. 

Kimmel (2005:30–31) förstår maskulinitet som att vara framgångsrik, stark, kapabel, ett aggressiv 

beteende och att ha kontroll. Denna typ av kontroll står för dels att ha kontroll över sina egna 

känslor (det vill säga att kunna hålla tillbaka dem) och den kontroll som kan tas över andra män, 

men framförallt den kontroll och makt som män har över kvinnor (Kimmel, 2005:30–31). Pringle 

(1995:208) menar att maskulina beteenden är behov av kontroll, möjligheten att använda makt 

över andra, att frukta alla känslor förutom ilska, akta sig för intimitet och närhet i relationer och 

att objektifiera andra människor. Därför är att ifrågasätta eller erbjuda alternativ till detta, som 

exempelvis mäns behov av att kunna luta sig mot andra eller att få uttrycka hela sitt 

känsloregister, något som går emot mäns förtryck av kvinnor (Pringle 1995:208). Isdal (2017:204) 

menar att grundläggande värderingar i mansidealet som styrka, bemästring, kontroll och 

konkurrenskraftighet (istället för exempelvis omsorgstagande, solidaritet och samarbete) ökar 

risken för användandet av våld hos män. Om det är dessa egenskaper som värderas högt menar 

Isdal att känslor kan uppfattas som “kvinnliga och svaga” (2017:204), vilket leder till att män får 

svårt att uttrycka sina känslor. Ilska blir därmed den enklare känslan att ta till, då den ger makt 

och kontroll samtidigt som den motar bort känslor som är svåra för dem att uttrycka och anses 

“omanliga”. Det är med andra ord enligt Isdal (2017:204–205) känslan av att inte ha kontroll över 
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sina egna känslor som ger upphov till att männen kontrollerar och bestämmer över andra 

människor i sin omgivning istället. 

4.2.1. Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet syftar till att beskriva den maskulinitet som utgörs vara den normativa 

och ideala mot vilken alla andra maskuliniteter ställs emot, alltså den maskulinitet som har mest 

status och makt (Connell, 2008:114–119). Det finns med andra ord en överordnad och flera 

underordnade maskuliniteter. Dessa interagerar med varandra och upprätthåller en hierarki 

sinsemellan, vilken inte är statisk utan föränderlig (Connell, 2008:114–119). Hierarkin skapas 

enligt Connell (2008:114–119) utifrån yttre påverkan, där olika saker kan påverka såsom status, 

klass, ekonomi, organisatoriska strukturer likväl som sexuella preferenser. Den hegemoniska 

maskuliniteten utgör standarden för vad som är en man i samhället likväl som i forskningen 

(Kimmel, 2005:30). Kvinnlighet och andra maskuliniteter underordnar sig den hegemoniska 

maskuliniteten (Kimmel, 2005:30). Det är även den hegemoniska maskuliniteten som möjliggör 

mäns dominans över kvinnor och andra män samt legitimeras bland annat genom våld (Anwary, 

2015:38). Enligt Kimmel (2005:30) är det den vita, heterosexuella, medelklassmannen i 

medelåldern som anses utgöra den hegemoniska maskuliniteten i dagens västerländska samhälle 

som alla andra maskuliniteter ställs i kontrast till. 

Rydström och Tjeder (2009:58) resonerar om den jämställde mannen ingår i dagens svenska 

hegemoni, då män i Sverige förväntas förhålla sig till jämställdhet och vara någorlunda jämställda. 

Lars Jalmerts (1984, refererad i Rydström & Tjeder, 2009:58 samt Gottzén & Jonsson, 2012:14) 

forskning från 1980-talet visade på att svenska män vid den tidpunkten hade svårt för att omsätta 

jämställdhet i praktiken i deras liv men att männen ändå höll med om jämställdhetens grundidéer. 

Connell och Messerschmidt utvecklar i sin artikel Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept 

(2005:834–835) att det idag finns allt mer forskning om begreppet hegemonisk maskulinitet. Det 

har idag spridit sig över hela världen och ett exempel på detta som hon delar med sig av är 

forskning gjord i Chile och Japan, där det kulturellt sett har existerat en homogen syn på 

maskulinitet (Connell & Messerschmidt, 2005:835). Däremot har forskningen om hegemonisk 

maskulinitet i dessa länder visat på att det inte existerar en grundläggande maskulinitet där då 

dessa förändras efter klasstillhörighet likväl som vid generationsväxlingar (Connell & 

Messerschmidt, 2005:835–836). 

Gottzén (2014:100–101) diskuterar hegemonisk maskulinitet och att teorin främst använts som 

ett sätt att förklara mäns våld mot män. Grunden till hegemonisk maskulinitet har varit att 

könsmaktsordningen upprätthålls genom att en specifik sorts maskulinitet görs till norm. 

Däremot hävdar Gottzén (2014:100–101) att teorins förespråkare menar att teorin kan vara 

betydelsefull gällande förståelsen av mäns våld mot kvinnor. Våldet mot kvinnor eller hotet om 

våld kan användas som ett sätt att befästa den hegemoniska positionen. Genom våldet kan 

mannen befästa sin hegemoniska position och bestämmanderätt över kvinnan samtidigt som 

mannen kan legitimera våldet på grund av att mannen kan definiera vad som är våld och inte. 
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Gottzén och Jonsson (2012:16) problematiserar teorin om hegemonisk maskulinitet genom att 

visa på att den stundtals ställts i motsättning mot det författarna kallar “den svenske jämställde 

mannen” (s. 16). Enligt författarna har resultatet av detta blivit att vissa “problematiska män” 

blivit kategoriserade som mer maskulina än andra. Här menar Gottzén och Jonsson (2012:16) att 

Connells teori blivit ett sätt att skapa “icke-svenskhet” och arbetarklass. Den hegemoniska 

maskuliniteten förstås enligt författarna som konservativ och mindre jämställd och har därigenom 

associerats till arbetarklassen och etniska minoriteter. De har enligt författarna därigenom blivit 

svenska jämställda mäns motsats. Ur detta perspektiv framstår en mer konservativ tolkning av 

maskulinitet syfta till att förklara hegemonisk maskulinitet. Samtidigt menar Gottzén och Jonsson 

(2016:16) att hegemonisk maskulinitet också använts för att förklara en motsatt maskulinitet. I 

denna maskulinitet värderas engagerat föräldraskap, jämställdhet, mindre våld och mer 

känslomässig närvaro vilket skapar en bild av en hegemonisk maskulinitet som möjligtvis passar 

bättre in i en tolkning av en modern maskulinitet (Gottzén & Jonsson, 2016:16). 

4.3. Våld 
Isdal (2017:199–207), vars våldsdefinition vi har använt oss av i denna studie, menar att en vanlig 

orsak till användandet av våld är att en person blir utsatt för våld som barn, grupptryck, en känsla 

av vanmakt och det rådande mansidealet som främjar våld. Kimmel diskuterar i sitt verk Gender of 

Desire (2005:187–234) mekanismerna bakom våldtäkter (sexuellt våld) och menar att män utövar 

detta våld för att de har lärt sig att våld fyller en funktion, det är effektivt och ger önskat resultat 

snabbt, något som även Isdal (2017) tar upp som en aspekt. Kimmel (2005:189) menar att våld är 

ett verktyg för män att demonstrera deras maskulinitet och att det därför är viktigt därför att tala 

om den normativa definitionen av maskulinitet när våld diskuteras. 

4.3.1. Våld uppstår ur maktlöshet 

Isdal (2017) och Kimmel (2005:189) menar att våldsutövande många gånger begås i ett tillstånd 

där personen känner sig maktlös. För att illustrera detta återger Kimmel (2005:189) en ung man 

som han har intervjuat i sina studier, där intervjupersonen beskriver en situation där han skulle 

kunna tänka sig att genomföra en våldtäkt. Mannen har aldrig tidigare våldtagit någon men 

förklarar att om han skulle göra det skulle det vara på grund av att han känner en maktlöshet över 

att inte kunna få en vacker kvinna, att hennes utseende och attityd får honom att känna sig hånad. 

Våldtäkten blir i detta fall en hämnd, ett sätt för mannen att “sätta dit” kvinnan och återfå 

kontrollen som hon har över honom. Synen på kvinnor som sexobjekt och mäns rätt till kvinnors 

kroppar leder till en känsla av maktlöshet när mannen blir nekad en kvinnas kropp (Kimmel, 

2005:190). Det kan i sin tur kan leda till en våldtäkt som blir en handling av hämnd och ett sätt att 

återfå kontrollen de anser sig ha rätt till (Kimmel, 2005:190). Detta synsätt på maskulinitet och 

mäns rätt till kvinnors kroppar som leder till känslor av vanmakt menar Kimmel (2005:190) är en 

av anledningarna till mäns (sexuella) våld mot kvinnor i hemmet. 

4.3.2. Våld som verktyg för att upprätthålla dominans 

Connell (2008:111) presenterar tankar kring våld i nära relationer kopplat till genusordning. Hon 

påpekar att den patriarkala strukturen fortsatt existerar trots att den i vissa fall blivit omkullkastad 

på grund av feministiska revolutioner under det senaste århundradet. Den patriarkala strukturen 

upprätthålls oavsett om kvinnor får ledande positioner eller ej i samhället uppger Connell 
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(2008:120), som även hävdar att den patriarkala strukturen inte skulle kunna upprätthållas utan 

våld. Hon understryker detta med att visa på att män i högre utsträckning är beväpnade än 

kvinnor (Connell, 2008:120), då kvinnor enligt Connell (2008:121) i stor utsträckning har blivit 

förbjudna att beväpna sig. 

Enligt Connell (2008:121) kan också den patriarkala definitionen av kvinnlighet, såsom att 

kvinnor ska vara rädda och beroende av sin manliga partner, skapa en strukturell försvagning av 

kvinnor som i sig självt är lika effektiv som fysiskt våld. Connell (2008:121) menar alltså att våldet 

i en patriarkal struktur inte enbart handlar om det fysiska våldet utan även det psykiska våldet. 

Den typen av våld tar sig i uttryck genom att ingjuta rädsla, ett beroende av sina förövare hos 

kvinnorna och att misshandlade kvinnor internalisera sin förövares självbild som hjälplös och 

värdelös. Även Isdal (2017:204) tar upp den ojämlika relationen mellan män och kvinnor som en 

anledning till att män slår kvinnor, där våldet är ett verktyg för att upprätthålla den makt som 

män har över kvinnor. 

5. METOD 

I detta kapitel kommer denna studies vetenskapsteoretiska ansats, metod och genomförande att 

presenteras, liksom hur vi har gått till väga för att hitta intervjupersoner. Vidare kommer vi 

beskriva hur det empiriska materialet har samlats in samt hur den har analyserats. Slutligen 

avslutas kapitlet med två diskuterande och problematiserande avsnitt om studiens trovärdighet 

och äkthet och de etiska överväganden som vi har tagit ställning till. 

5.1. Socialkonstruktivistisk ansats 
Denna studie utgår från en socialkonstruktivistisk ansats, liksom många andra studier inom 

maskulinitetsforskning (Johansson, 2000:22). Socialkonstruktivism utgår från att personers 

uppfattning av världen och dess innehåll är något som konstrueras i samspel med andra 

människor (Sohlberg & Sohlberg, 2013:267–275). Dessa konstruktioner av omvärlden är något 

som kan ske på samhällsnivå likväl som individnivå. Inom socialkonstruktivism studeras bland 

annat hur genus och maskulinitet konstrueras (Brickell, 2006:88; Johansson, 2000:22), vilket är en 

viktig del av denna studies syfte. 

Giddens och Suttons (2014:111–112) beskriver socialkonstruktivism som ett sätt att undersöka 

hur sociala problem definieras. En annan väsentlig del av socialkonstruktivism är att sociala 

problem skapas i interaktionen mellan människor (Giddens & Suttons, 2014:111–112). Enligt 

Giddens och Sutton (2014:111–112) är socialkonstruktivism inte ett perspektiv som kommer att 

ge forskarna färdiga svar på frågor och detta är en kritik som riktas mot perspektivet (Giddens & 

Suttons, 2014:111–112). Därmed kommer vi utifrån denna vetenskapsteoretiska ansats inte få ett 

färdigt vetenskapligt svar på exempelvis frågan varför män slår kvinnor. En 

socialkonstruktivistisk ansats kommer däremot att hjälpa oss att få fram tankar kring hur 

maskulinitet uppfattas och hur det skapas i interaktion mellan våra intervjupersoner och deras 

klienter. 
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5.2. Kvalitativ forskningsintervju som metod 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014:188) har konstruktivistiska perspektiv på intervjuer fokuserat 

på att intervjupersoner är skapade av sin omgivning. Det anses svårt att få ut fast och tydlig 

empiri (Kvale & Brinkmann, 2014:188). Istället beskriver Kvale och Brinkmann (2014:188) 

intervjuer som en resa som görs tillsammans medintervjuaren och intervjupersonen, där 

kunskapen skapas i samspel mellan parterna i intervjun. Meningen med kvalitativa intervjuer är 

enligt Bryman (2018:563) att intervjupersonernas upplevelser och tankar ska kartläggas.  Detta går 

i linje med denna studies syfte och frågeställningar, då vi vill undersöka de professionellas 

tolkning och förståelse för begreppet maskulinitet och dess koppling till våld (jmf. Bryman, 

2018:561; Dalen, 2008:9–11; Kvale & Brinkmann, 2014:45). För att uppfylla denna studies syfte 

har vi valt att genomföra semistrukturerade fokusintervjuer. Med fokusintervju menas att 

intervjuerna kommer att ha ett fokus på ett antal teman under intervjutillfällena (Trost, 2010:43). 

Som hjälpmedel har vi utformat en intervjuguide som utgår från följande teman: introduktion, 

manlighet inom behandlingsprogrammet och våld (se bilaga 1). 

Enligt Dalen (2008:12) påverkas möjligheten att kunna förstå intervjupersonerna av vad för typ 
av fenomen det är som forskningen syftar till att undersöka, intervjupersonernas tillgänglighet 
samt forskarens förförståelse av fenomenet. Dalen (2008:12) diskuterar vikten av att studera 
aktuell och relevant litteratur inför denna typ av studie för att kunna närma sig 
intervjupersonerna. Vidare menar hon det krävs att intervjuaren är insatt och kunnig om den 
kontext och verksamhet som intervjupersonerna befinner sig i för att kunna diskutera med dem. 
Om dessa aspekter inte tas i beaktande menar Dalen (2008:12) att intervjuarbetet lätt fallet platt. 
Att intervjuerna har varit semistrukturerade innebär att intervjuguidens teman har fungerat som 
en bas för oss under intervjuerna, där intervjupersonen har haft frihet att utforma svaren som 
hen vill (Bryman, 2018:563). Därav har frågorna ställts i olika ordning vid olika tillfällen, då 
frågorna har ställts i den mån de har kommit upp under intervjuns gång. Det har även hänt att 
nya frågor har ställts när intervjupersonen har nämnt något som verkade intressant att fortsätta 
utforska. 

5.3. Urvalsprocess 
Från början var vårt mål att enbart intervjua behandlare som arbetar inom 

behandlingsprogrammet Integrated Domestic Abuse Programme (förkortad IDAP) i denna 

studie. IDAP är som tidigare nämnt ett kognitivt beteendeterapeutiskt program för män som har 

utövat våld mot sin kvinnliga partner (Kriminalvården, u.å). Vi hade valt denna grupp utifrån att 

det är ett av det mest utbredda behandlingsprogrammen för män som utövat våld mot en 

kvinnlig partner som finns över hela landet inom Kriminalvården och frivården. 

Tanken med att ha intervjupersoner som alla arbetar inom samma behandlingsprogram var att 

resultatet skulle bli enklare att generalisera och skillnader mer tydliga och intressanta att 

undersöka. Denna idé fick överges i ett tidigt skeende då vi upptäckte att det var svårt att få 

intervjupersoner inom enbart detta område, på grund av verksamheternas arbetsbelastning. 

Istället valde vi att utvidga vårt urval till det nuvarande för att kunna få tillräckligt många 

intervjupersoner för att kunna genomföra denna studie inom den angivna tidsramen. 
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Vi har därför i denna studie valt att intervjua personer som på något vis jobbar med behandling 

av mäns våldsutövande, då det är denna yrkesgrupp som vårt syfte fokuserar på. Vi har tagit 

kontakt med dessa personer genom att först undersöka vilka organisationer och verksamheter 

som arbetar behandlande med våldsutövande män och sedan skickat en förfrågan om intervjuer 

till verksamheterna via e-post. Dessa organisationer och verksamheter fann vi via två hemsidor: 

frivården, som har det statliga behandlingsprogrammet IDAP, och Rikskriscentrum, som är en 

“riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer” 

(Rikskriscentrum, 2018, “Om Rikskriscentrum”) med fokus på män som utövar våld och/eller är 

i kris. Utifrån dessa två hemsidor fann vi listor med medlemsorganisationer och 

frivårdsmottagningar som hade det aktuella programmet IDAP i sin verksamhet. 

Vi har valt att ha ett målstyrt urval i denna studie, närmare bestämt vad Bryman (2018:497) kallar 

för kriteriestyrt urval. Intervjupersonerna har tillfrågats utifrån att de uppfyller kriterierna att 

arbeta behandlande med våldsutövande män och att de var verksamma inom Mälardalen, av 

logistiska skäl. De tillfrågade kunde efter att ha mottagit vår förfrågan antingen svara oss via e-

post eller telefon. Intervjuerna har sedan skett på intervjupersonernas arbetsplats. 

I denna studie har vi haft sex intervjupersoner och fem intervjutillfällen. En av intervjuerna blev 
således en parintervju efter intervjupersonernas önskan. Vår förhoppning var från början att ha 
fler intervjupersoner till studien, men det har varit svårt att få tag på personer att intervjua och 
arbetsfältet var mindre än vad vi först uppskattade. Alla intervjuer har pågått i cirka 40 till 60 
minuter. Trots det ringa antalet intervjupersoner för denna studie upplevde vi en mättnad i 
materialet efter att ha genomfört fem intervjuer. 
Intervjupersonerna har alla haft en mångårig arbetslivserfarenhet av arbetet med våldsutövande 

individer. Flera av dem har arbetat med behandling under flera år. Tre av intervjupersonerna 

arbetar inom frivårdens behandlingsprogram IDAP. En intervjuperson arbetar vid ett 

behandlingsprogram som drivs av en ideell stiftelse, som klienter antingen vända sig till privat 

eller genom att den kommunala socialtjänsten erbjuder dem en plats för behandling. Två av 

intervjupersonerna arbetade vid en kommunal enhet som erbjuder frivillig kuratorskontakt för 

våldsutövande. Dessa två intervjupersoner arbetade inte med behandling utan med råd och stöd. 

Vi har dock valt att fortsättningsvis kalla dem för behandlare oavsett, då deras arbetsuppgifter 

liknar övriga behandlares samt för underlättandet av läsning i denna text. Av våra 

intervjupersoner har fyra varit kvinnor och två män. 

5.4. Genomförande 
För att utforma vår intervjuguide så bra som möjligt genomfördes en pilotintervju för att 

förbättra teman och frågor innan resterande intervjuer genomfördes (Padgett, 2017:66). 

Pilotintervjun genomfördes med en socialarbetare med lång erfarenhet av samtal, som vi kom i 

kontakt med då hen är bekant till en av författarna till denna studie. Hen fick vara intervjuperson 

för pilotintervjun på grund av eget visat intresse och att det var svårt att anordna en sådan med 

någon okänd inom det undersökta fältet. Trots att denna intervjuperson var bekant med en av 

författarna sedan innan fann vi det viktigt att båda två var närvarande under pilotintervjun, för att 

kunna få en bredare insyn i vad som behövde förändras i intervjuguides utformning. På grund av 

intervjupersonens bekantskap med den ena författaren fick den andra vara drivande under 

intervjun. Då intervjupersonen inte arbetade inom det relevanta fältet spelades inte intervjun in, 

utan anteckningar togs för att se över intervjuguiden efter genomförd intervju. 
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Resterande intervjuer som utgör det empiriska underlaget till denna studie genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplats. Detta ansågs mest lämpligt då vi hade en önskan att 

intervjupersonen skulle känna sig så bekväm som möjligt i intervjusituationen. Frågorna berörde 

teman som intervjupersonerna hanterar i sin yrkesroll. Att reflektera över valet av intervjuplats 

såväl som intervjuformatet blir relevant då kvalitativa intervjuer innefattar en viss typ av 

maktbalans (Kvale & Brinkmann, 2014:51). Enligt Kvale och Brinkmann (2014:51) besitter 

intervjuarna makten i jämförelse med den som intervjuas, på grund av att intervjuarna är de som 

ställer frågorna och därmed äger och styr samtalet. Vidare har även intervjuarna 

tolkningsföreträde i analysfasen (Kvale & Brinkmann, 2014:51), ett slags monopol på 

tolkningarna av svaren. Vår förhoppning är att vi har kunnat motverka denna maktaspekt genom 

att genomföra intervjuerna på platser där intervjupersonerna känner sig bekväma. Det faktum att 

vi inte har kommit dit som fullfjädrade forskare utan som studenter som söker svar på våra 

frågor hoppas vi även har lett till att intervjupersonerna känner sig lite mer avslappnade under 

intervjusamtalen. 

Intervjuerna genomfördes vid tre av tillfällena av endast en intervjuare. Ett av dessa tillfällen var 

den enda parintervju som genomfördes för denna studie. Vid denna intervju intervjuades två 

kollegor som arbetade vid samma enhet. Intervjun följde samma format och frågor som de andra 

intervjuerna. Det skulle kunna vara så att det vid en gruppintervju uppstår en outtalad 

överenskommelse mellan kollegorna kring vad som ska berättas för intervjuaren som inte uppstår 

vid enskilda intervjuer. Vid analysen av det empiriska materialet har vi dock upptäckt att denna 

intervju ger oss liknande svar som de andra. Vi väljer vi att tolka detta som att de upplevelser som 

de två intervjupersonerna delade med sig av är av samma natur som resterande yrkesverksamma 

upplever. Vid resterande två intervjutillfällen var vi två personer som intervjuade och en 

intervjuperson. Intervjuerna har spelats in på en telefon som var i flygplansläge, vilket var på tills 

dess att ljudfilen hade överförts till ett USB-minne. För dessa inspelningar använde vi oss av våra 

personliga mobiltelefoner för att spela in samtalen, baserat på Dalens (2008:34) tanke om vikten 

av att intervjuaren fullt ut behärskar de tekniska hjälpmedel som används. Detta skulle bidra till 

att både intervjuare och intervjupersonen kände sig trygg under samtalets gång, då mindre strul 

med inspelningsapparaten skedde och fokus kunde vara på samtalet. Intervjuerna transkriberades 

sedan och skrevs ut i talspråk. 

5.5. Analysmetod 
Utifrån de transkriptioner vi sammanställt från intervjuerna har vi analyserat dessa utifrån 

tematisk analys. Tematisk analys kan sammanfattas som ett verktyg för att kunna uttolka olika 

teman som är meningsfulla för forskningsproblemet utifrån det empiriska materialet (Braun & 

Clarke, 2006:79; Bryman, 2018:702–703). Temana kan också utläsas om det är en specifik idé eller 

tanke som återkommer hos flera olika intervjupersoner (Braun & Clarke, 2006:82). Braun och 

Clarke (2006:82) menar att det inte är en fråga om en specifik mängd av text eller insamlad 

information som ska uppfyllas för att kunna ses som ett tema. Istället menar de på att arbete med 

tematisk analys måste undersökas med stor flexibilitet för att finna teman som kan utforskas 

inom texten. Till skillnad från kodning inom grundad teori är inte den tematiska analysen strängt 

kopplad till en teorigenerering i sin analys, utan den är enligt Braun och Clarke (2006:80–81) en 

friare analysmetod. 
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I detta uppsatsarbete har vi förhållit oss abduktivt till materialet, det vill säga att vi växelvis har 

haft en induktiv och deduktiv ansats i analysarbetet (Padgett, 2017:12–13; Trost, 2010:37; Dalen, 

2008:121). Studiens analys utgår från de enskilda intervjuerna med ett induktivt förhållningssätt 

men är deduktivt på så sätt att vi har en förförståelse som baseras på genus- och 

maskulinitetsteori, samt att vi har utformat en intervjuguide som vi använder oss av (Dalen, 

2008:121; Kvale & Brinkmann, 2014:238–239). Det kan således tolkas som att vi testar teorierna 

mot det insamlade materialet i vårt analysarbete (Padgett, 2017:12). 

Vi har genomfört vår analys utifrån den flerstegsmodell som Braun och Clarke (2006:87–93) har 

presenterat. Först har det empiriska materialet lästs igenom var för sig, för att sedan tematisera 

materialet utifrån gemensamma övergripande teman samt underteman som vi fann (se bilaga 2 

för tematiseringsschema). Vi har sedan jämfört de teman och slutsatser som vi författare kom 

fram till i vår tematisering. Efter detta gav vi de överenskomna temana ett passande namn och 

noterade de samband som gick att se i det empiriska materialet. 

5.6. Tillförlitlighet och äkthet 
Tillförlitlighet och äkthet är grundläggande aspekter för bedömning av hur välgjord en kvalitativ 

studie är (Bryman, 2018:467). Tillförlitlighet menar Bryman (2018:467) innebär bland annat att 

forskningen har genomförts korrekt enligt de regler som finns och att forskningsresultaten har 

förmedlats till de personer som har deltagit i studien (Bryman, 2018:467). Genom att ha erbjudit 

intervjupersonerna transkription av intervjuerna samt förmedlat den slutgiltiga studien till dem 

hoppas vi att ha uppfyllt detta kriterium. Arbetet har flertalet gånger har granskats under 

skrivprocessen, vilket stärker ett korrekt genomförande. Padgett (2017:213) menar att 

trovärdighet (eng. trustworthiness) bygger på att forskaren inte ska ha påverkat 

intervjupersonernas svar, inte låtit personliga fördomar påverka studiens utformning samt att 

intervjupersonerna inte ska ha undanhållit information i sina svar. 

De ämnen som vi har valt att intervjua om är fenomen som vi inte har uppfattat som 

problematiska för intervjupersonerna att prata om, i och med att detta är ämnen som de hanterar 

i sin yrkesroll. Trots detta kan ämnena ha uppfattats som känsliga av vissa intervjupersoner då 

maskulinitet och våld också är en politisk och stundom polariserad fråga i den offentliga 

debatten, inte minst sedan #metoo-uppropet hösten 2017. Det kan i och med detta finnas en risk 

att vissa intervjupersoner har undanhållit svar som de upplever som vad Padgett (2017) kallar 

“unpleasant truths” (s. 213). Det finns även en risk att intervjupersoner kan ha gett svar efter vad 

de uppfattar att vi som intervjuare vill höra eller som den generella befolkningen anser vara “rätt 

svar” på frågan (Padgett, 2017:213). Vi har för att motverka detta försökt att utforma vår 

intervjuguide på så vis att frågorna är så förutsättningslösa som möjligt och inte uppfattas som 

förhörsliknande. Intervjuerna har även genomförts på intervjupersonens arbetsplats vilket 

förhoppningsvis har fått dem att känna sig mer bekväma och öppna i samtalen. 

Begreppet äkthet innefattar aspekter såsom huruvida studien ger en rättvis bild av de åsikter och 

människor som har studerats, eller om undersökningen har hjälpt intervjupersonerna att förstå 

den undersökta sociala situation bättre (Bryman, 2018:470). Ett annat tecken på äkthet i studier är 

om undersökningen även har hjälpt de intervjuade att förstå hur andra i deras sociala situation 

förstår och upplever denna kontext (Bryman, 2018:470). Slutligen kan äkthet även innefatta att 
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studien har hjälpt intervjupersonerna att förändra deras situation (Bryman, 2018:470). Denna 

studie har troligtvis inte uppfyllt alla kriterier för en kvalitativ studies äkthet. Förhoppningsvis ger 

den studiens deltagare en större förståelse för sin kontext och hur deras kollegor på andra typer 

av behandlingar tänker kring fenomenet. Det är dock osäkert om denna studies resultat är något 

som kommer göra en stor skillnad för forskningsfältet om det jämförs med tidigare undersökt 

forskning samt att studiens ringa omfattning inte går att jämföra med liknande forskning som 

bedrivits i större omfattning. 

5.7. Etiska överväganden 
Denna studies syfte är att undersöka hur maskulinitet diskuteras inom behandling för 

våldsutövande män med fokus på partnervåld inom heterosexuella relationer. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002:5) anses det vara en etisk fråga att utforska aspekter kring frågor om hur 

individer kan få en förbättrad livssituation, något som vi hoppas att denna studie kan belysa hur 

detta går att göra för våldsutövande män. Sådan forskning kan syfta till att utforska orsakerna till 

mänskligt lidande och sociala problem, vilket vi hoppas kunna få svar på i detta uppsatsarbete. 

Vetenskapsrådet (2002:5) lyfter specifikt att forskning om uppkomsten av kriminalitet och 

liknande problem är något som bör efterforskas, vilket det våld som vi undersöker anses vara. 

Vetenskapsrådet (2002:7) presenterar fyra krav som bör uppfyllas för att kunna garantera 

individskyddet. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:7). Dalen (2008:20) hänvisar även hon till 

Vetenskapsrådet och lyfter dessa fyra krav som något som behöver uppfyllas för att upprätthålla 

en god etisk forskningstradition. Informationskravet uppnås genom att intervjupersonerna 

informeras om studiens syfte och att all medverkan är frivillig. Denna information skickades ut 

via mail till organisationer och verksamheter vid förfrågan om deltagande i studien (se bilaga 3 för 

att se informationsbrevet). Sedan fick intervjupersoner anmäla sig frivilligt. På detta sätt uppnås 

också samtyckeskravet för intervjupersonerna genom att dessa fick anmäla sig till studien frivilligt 

samt att de skriftligt har fått ge samtycke till denna studie innan intervjuerna har påbörjats (se 

bilaga 4 för samtyckesblankett). 

Konfidentialitetskravet uppnås genom att namn på individer, orter, yrkestitlar och annat som 

skulle kunna röja intervjupersonernas identitet utelämnad i transkriberingarna av intervjuerna. Vi 

har även hanterat den insamlade informationen med sekretess och sett till att den inte kan delas 

vidare varken under eller efter avslutad studie. Det insamlade materialet har enbart använts för 

forskningsändamål och inte för något annat bruk och därmed uppnås nyttjandekravet. Efter 

avslutade intervjuer har ljudfilerna direkt överförts till ett bärbart USB-minne, som har förvarats 

på ett säkert ställe i författarnas hem efter Kvale och Brinkmanns (2014:228) rekommendationer. 

Ljudfilerna har sedan raderats från mobiltelefonerna innan flygplansläget har stängts av. 

Ett problem som kan uppstå med vår urvalsprocess gällande konfidentialitetskravet är att 

gruppen yrkesverksamma våldsbehandlare som vi har att studera är en relativt liten grupp i 

Sverige (jmf. Dalen, 2008:16). Därav är det av stor vikt att vi ser till att det inte går att identifiera 

våra intervjupersoner genom att exempelvis röja vart i Mälardalen som de är verksamma eller 

skriva in dialektala ord i transkriptioner och citat. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet samt vår analys av denna utifrån den teori vi 

har valt för studien. Detta kapitel ämnar besvara studiens frågeställningar och syfte. Kapitlet är 

uppdelat efter de teman som vi funnit efter att ha tematiserat det empiriska materialet: 

maskulinitet utifrån behandlarnas perspektiv samt behandlarnas förklaringsmodeller till deras 

klienters våldshandlingar. En aspekt som går att uttolka generellt utifrån de genomförda 

intervjuerna är att behandlarna stundtals ändrar sig kring sina förklaringar till mäns våld mot 

kvinnor. Stundtals diskuterar de att könsmaktsordningens struktur möjliggör mäns våld mot 

kvinnor samtidigt som de kan resonera om individuella förklaringar till våldet. 

6.1. Maskulinitet utifrån behandlarnas perspektiv 
Under vår insamling av det empiriska materialet upptäckte vi att det fanns ett motstånd hos 

många av intervjupersonerna att definiera maskulinitet eller att tala om olika stereotypa könsroller 

generellt. Istället övergick diskussionen om maskulinitet i samtal om att förändra attityder och 

värderingar hos männen i behandlingen, vilket i sig kan ses som ett sätt att arbeta med 

maskulinitet. Detta tog sig uttryck att vissa intervjupersoner hade en önskan om att neutralisera 

olika beteenden eller handlingar och inte förknippa dem till något specifikt manligt eller kvinnligt, 

vilket intervjuperson 2 uttryckte väl under sitt intervjutillfälle: 

Sen vet jag inte om vi använder ordet manlighet så, men vi är ju väldigt noga med att.... Att 
försöka inte könsbinda olika beteenden. Det är både män och kvinnor som kan vara 
svartsjuka, det är både män och kvinnor som kan slåss. Det är liksom inte, asså saker är inte 
könsbundna, tror jag är min personliga, att man neutraliserar manligt och kvinnligt överlag. 
Att det är personer, individer som... Vissa beteenden är inte könsbetingade utan 
individbetingade. (Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 2 berättade att de under behandlingens gång försökte att inte köna olika 

beteenden, för att neutralisera den uppfattning om könsroller som flera av männen i 

behandlingen hade enligt hen. Att vara svartsjuk eller våldsam blir här exempel på beteenden som 

både män och kvinnor kan utöva. Det som signaleras här är inställningen att dessa beteenden 

med andra ord inte är något som hör ihop med deras könsroll utan är bundet till individer. 

Gällande hur maskulinitet diskuteras inom behandlingarna menar majoriteten av våra 

intervjupersoner att det inte är något som benämns och talas om rakt ut. Dock handlar samtalen 

till stor del om manlighet indirekt genom att prata om det som ofta benämns som de negativa 

aspekterna av maskulinitet. Trots motståndet att prata om könsroller initialt kommer många av 

intervjupersonerna självmant in på detta längre fram i samtalen. Det som går att uttyda ur det 

empiriska materialet är att maskulinitet är för behandlarna ett innehållsrikt och stundvis 

motsägelsefullt ideal som är svårt för många män att leva upp till, vilket tas upp i kommande 

undertema. 
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6.1.1. Den dubbelsidiga maskuliniteten 

Våra intervjupersoner fick själva närma sig ämnet maskulinitet genom att beskriva vad ordet 

innebar för dem. Att diskutera manlighet på detta sätt visade sig inte vara en enkel sak då flera av 

intervjupersoner resonerade kring utifall det var deras privata tolkningar eller deras professionella 

jag som svarade på frågan. När intervjupersonerna talar om maskulinitet presenterar de flertalet 

gånger först en bild av maskulinitet med positivt laddade ord som deras personliga definition. 

Intervjuperson 2 beskrev att hen tänkte på sin man när hen fick frågan om vad manlighet innebär 

för hen: 

Man vill ju inte gå här och dra dom där klyschorna som att det är att vara stark och 
självständig och... Jag tänker att manlighet är för mig att det är att kunna visa känslor, ta 
ansvar, att vara en bra pappa, jag tänker på min man [skratt]. Ja men finnas där liksom. 
(Intervjuperson 2) 

Manlighet för intervjuperson 2 innebär att vara känslosam, ansvarstagande, närvarande och en 

bra pappa. Denna bild av maskulinitet skulle kunna härledas till den maskulinitet som Peralta, 

Tuttle och Steeles (2010:399) talar om: att män ska kunna försörja sin familj, där en bra pappa 

och partner skulle kunna vara delar av detta. När intervjuperson 2 sedan diskuterar 

behandlingsdeltagarnas manlighet anses den däremot vara en annan typ av manlighet: 

Men det skiljer sig mycket åt den manligheten man möter i en [behandlings]grupp. Asså min 
man och den man möter i en... Om man ska tänka på dom så är det en annan typ av 
manlighet. (Intervjuperson 2) 

Klienternas maskulinitet beskrivs av andra intervjupersoner i mer negativa ordalag såsom “en 

uppsättning normer som i bästa fall är gynnsam för alla, i sämsta fall en snedtolkning av att man 

har en viss maktposition” (Intervjuperson 3) eller “en jättetrång kostym” (Intervjuperson 6). 

Intervjuperson 1 tar upp att hen upplever att maskulinitet är något som behöver försvaras av 

männen i hens behandling: 

Men jag tror det handlar mycket om bilden som man har som en man och bilden om sig själv 
och bilden om hur kvinnor och män ska vara. Det är dom som ska vara försvarande, som 
ska vara fysiskt aktiva, starka, ska ställa upp, ska vara duktiga, beskyddande framförallt. Så allt 
som bryter just mot den normen är ju något slags hot som ska bekämpas. (Intervjuperson 1) 

Intervjupersonens tolkning av maskulinitet beskrivs här som att vara stark, fysiskt aktiv, duktig, 

lojal och beskyddande. Vår analys är att denna form av maskulinitet som beskrivs i citatet ovan 

kan härledas till den maskulinitet som Kimmel (2005:25) beskriver: att vara stark, framgångsrik 

och aggressiv i sitt beteende. Ovanstående citat av intervjuperson 1 bekräftar även den 

försvarsmekanism som män som Peralta, Tuttle och Steeles (2010) och Connell (2008:120) talar 

om, att maskulinitet är något som anses viktigt och behöver försvaras och upprätthållas. 

Citatet ovan tolkar vi som ett exempel på den typen av svårighet som Gottzén och Jonsson 

(2012:16) diskuterar kring begreppet hegemonisk maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten 

kan å ena sidan vara den konservativa mannen som håller inne sina känslor och använder sig av 

våld som ett maktmedel. Å andra sidan kan den hegemoniska maskuliniteten också innebära att 

vara känslomässigt närvarande som far och som partner, som intervjupersonen beskriver i det 

första citatet. 
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Maskulinitet är dock inte enbart beskrivet som något negativt av de intervjuade behandlarna. 

Intervjuperson 3 menar att manlighet i sig inte är negativt, utan att det är när manligheten blir 

överdriven eller enbart fokuserar på det som anses negativt som den blir problematisk. 

Grabbar gråter inte, pojkar gråter inte har jag fått lära mig, det vill säga [ohörbart] det är 
mindre bra. Så manlighet i sig är inte belastat tycker jag utan det är den negativa eller 
överdrivna manligheten som går ut över andra. (Intervjuperson 3) 

Samtidigt som manlighet beskrivs som något som innefattar att vara stark och ha makt och 

kontroll beskrivs det även som ett ideal som är svårt för många män att leva upp till: 

Jag tänker det blir en omöjlig ekvation för många män att man ska ha det här grabbiga 
samtidigt som man ska va mjuk och förstå. [...] Jag brukar tänka på den här låten vad heter 
den… ’Om sanningen ska fram1. Den är ganska fånig men samtidigt såhär alla dom här 
attributen liksom, jag ska vara en alfahanne i sängen men jag ska samtidigt väcka dina 
moderskänslor och jag ska såhär men vill du ha mig då. Jag tänker att den är en jättefånig låt 
men som inrymmer allt det här fan hur svårt det är att vara man tänker jag. (Intervjuperson 
5) 

Intervjuperson 5 illustrerar i citatet hen upplevelse av den svårigheten som finns för män att leva 

upp till maskulinitetsidealet, där män ska vara dominanta och ha ett aggressivt beteende samtidigt 

som de ska vara känsliga och sårbara. Just svårigheten i att leva upp till denna bild av maskulinitet 

diskuteras även av behandlarna som en av förklaringarna till mäns våldsutövande. Intervjuperson 

4 menar att det är vad som förväntas av en man som gör att männen kan hamna i ett 

våldsutövande beteende: 

Om man inte kan leva upp till den här normen så måste jag göra någonting annat på något 
sätt. Om jag inte kan bli den där bästa i laget eller bästa i säljteamet eller bästa mannen eller 
nåt sånt där så måste jag göra någonting annat och då kanske blir det att trycka ner andra på 
vägen. (Intervjuperson 4) 

Detta citat visar en frustration över att inte kunna uppnå det maskulina idealet som sedan kan 

leda till våldshandlingar. Vår tolkning är att denna frustration skulle kunna bottna sig i en känsla 

av vanmakt över att inte kunna leva upp till det maskulina idealet, det som både Isdal (2017:199–

207) och Kimmel (2005:189) pekar på i sin forskning. Isdal (2017:199–207) menar också på att 

vanmakt är ett skäl till att våldet begås överhuvudtaget. 

Sammanfattningsvis så har vi kunnat uttolka en till synes dubbelbottnad bild av maskulinitet hos 

våra intervjupersoner. Den till synes dubbla innebörden av maskulinitet som presenteras av 

intervjupersonerna kan kopplas till Connells (2008:115) tankar om hegemonisk maskulinitet och 

dess konstanta förändring. Även Gottzén och Jonsson (2012:16) visar att hegemonisk 

maskulinitet har använts för att förklara bägge dessa sidor: den konservativa bilden av manlighet 

liksom bilden av den moderna jämställda mannen. Detta visar sig tydligt hos intervjupersonerna 

som själva definierar båda dessa typer av manlighet som relevanta och jämbördiga trots att de 

också gör skillnad på dem. Enligt Connell (2008:115) omvandlas hegemonisk maskulinitet 

ständigt vilket också skulle kunna vara en av förklaringarna gällande svårigheterna att resonera 

om en fast och tydlig bild av hegemonin. En annan försvårande aspekt av att ha möjlighet att 

förklara en tydlig bild av hegemonisk maskulinitet är att det är ett abstrakt och komplext begrepp. 

                                                

1 Låt av Eric Amarillo från 2011. 
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Maskulinitet likväl som femininitet återspeglar de normer som existerar inom samhället vilket gör 

att det kan vara svårt att peka på specifika egenskaper som tillskrivs exempelvis maskulinitet. 

Spekulativt kan det diskuteras om detta skapar en svåråtkomlig manlighet som män har svårt att 

uppnå vilket också kan skapa en otrygg känsla kring manlighet för dem. 

6.2. Behandlarnas förklaringsmodeller till männens våldshandlingar  
I följande citat resonerar intervjuperson 2 om huruvida det finns en koppling mellan maskulinitet 

och våld. 

Ja men det är klart att det finns en koppling där, eftersom det är ju män som slår kvinnor så 
det är ju klart att det finns någon föreställning hos män... Som på nått vis, dom ändå tycker 
att det är okej att göra det. Det måste ju, eller eftersom det är flest män som slår så måste det 
ju ligga nått i maskuliniteten, tänker jag. Och då måste vi också arbeta med den. 
(Intervjuperson 2) 

Det intressanta med detta citat är att det visar en tanke om att våldet som männen går i 

behandling för till viss del är könat, samtidigt som samma intervjuperson betonade tidigare under 

sitt intervjutillfälle att vissa beteenden inte är könsbetingade utan individbetingade. 

Det insamlade materialet visar tre huvudsakliga förklaringar till mäns våld mot kvinnor som 

behandlarna tar upp flertalet gånger. Den första är en upplevd svårighet hos männen att sätta ord 

på sina känslor och vad behandlarna ser att det får för konsekvenser hos männen. Den andra är 

en förnekelse hos männen av deras våldshandlingar och en ovilja att helt ta ansvar för sina 

våldsbrott som intervjupersonerna har iakttagit. Enligt behandlarna finns en motsägelse i att 

männen måste för att få gå i behandling erkänna sina våldshandlingar och ta ansvar för dem, 

samtidigt som det enligt behandlarna finns flera män som under behandlingens gång förnekar att 

de är våldsamma. Den sista förklaringsmodellen anger behandlarna vara en kvinnosyn hos vissa 

män som de uppfattar legitimerar det använda våldet. Dessa tre förklaringsmodeller har vi valt att 

använda som underteman i detta avsnitt. 

6.2.1. Männens svårigheter att uttrycka känslor 

Ett tema i alla genomförda intervjuer är att intervjupersonerna upplever att männen som 

behandlas hos dem genomgående har problem med att uttrycka sina känslor. En av 

intervjupersonerna beskriver detta som att “män har svårt att prata känslor, dom har svårt att 

nyansera vad som är nivåer av känslor” (Intervjuperson 4). Denna intervjuperson pekar på den 

problematik som de professionella upplever i arbetet med våldsutövande män gällande deras 

förmågor att uttrycka känslor i ord. Ett genomgående arbete som genomförs under alla de olika 

programmen är ett arbete med att sätta ord på känslor och försöka att komma ifrån bilden av att 

känslor upplevs som svartvita. Intervjuperson 1 och 3 resonerade att maskulinitet i sig är en 

inlärning från tidig ålder att inte uppvisa känslor alternativt att hålla masken när känslor uppkom: 

Det är det som jag tror hänger ihop med manligheten, att en riktig man alltid står på sig. Att 
stå på sig betyder att man har på sig en hård mask och egentligen att behålla sina gränser utan 
att kommunicera med omvärlden. (Intervjuperson 1) 
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Och i ytterligare en intervju: 
 

Det är kanske väldigt mycket machonorm att inte kunna sätta namn på det för man pratar 
inte om det, för man har inte ett språk, man har inte lärt sig. Det är lite fjolligt att prata om 
sånt. [---] Mycket är ilska och frustration som man måste lära sig behärska. (Intervjuperson 3) 

Att män använder våld mot sina partners när ord inte längre räcker till var alla intervjupersoner 

överens om och att det många gånger rörde sig om känslor av ilska som männen måste lära sig att 

behärska. Intervjuperson 3 resonerade att det handlade om att när vi når ett stopp eller vi hindras 

från något skapar det frustration inom oss. 

När vi blir hindrade är det lätt att man blir sur och förbannad och har man då inget stopp så 
eskalerar det. Så att känna igen dom signalerna, att sätta ord på det man känner. Det är 
många som också säger det att ‘nu kan jag uttrycka mig, nu kan jag berätta vad jag känner, 
förr blev det bara kaos, jag förstod inte vad det var som hände, nu förstår jag’. 
(Intervjuperson 3) 

Männen saknar enligt intervjupersonen möjligheten att kunna beskriva känslorna de känner innan 

de påbörjade behandling för sitt våldsanvändande. Detta var något som alla behandlare arbetade 

med aktivt under tiden klienterna deltog i behandling och som intervjuperson 3 uppfattade gav 

resultat efter att männen hade genomgått behandlingen hos dem. Arbetsmetoderna som klienter 

fick lära sig var bland annat stopptekniker eller andra former av strategier för att stoppa negativa 

känslor som uppkommer hos dem. Intervjuperson 4 beskriver att den stora förändringen som 

sker hos männen under den tid som de befinner sig hos dem är att de får lära sig att det finns ett 

brett känslospektra som männen inte var varit medvetna om innan. 

I: Och märker ni att det sker någonting hos dem, blir det liksom den förändringen som är 
kanske tydligast när det gäller just med maskulinitet, att det sker nånting under- 

Intervjuperson 4: Hos många just att bli medveten om att det finns nyanser på känslor, det 
finns inte bara arg och glad, det finns jättemånga andra känslor. 

Intervjuperson 4 säger här att hos många av männen finns enbart glädje och ilska i deras 

känslospektra, men att de efter har fått prata med intervjuperson 4 under lång tid har insett att 

det finns flera känslor som går att uttrycka och som är okej och viktiga att uttrycka. 

Behandlarnas tolkning av männens oförmåga att kommunicera sina känslor går att härleda till 

Pringles (1995:208) tankar om att maskulina egenskaper innebär att inte kunna känna andra 

känslor än ilska och att hålla sig ifrån intimitet och närhet i relationer. Även Isdals (2017:204–

205) tankar om att själva grundstenarna för maskulinitet såsom kontroll och bemästring samt 

styrka istället för mer mjuka värden kan skapa en svårighet för män att uttrycka känslor. Isdal 

(2017:204) resonerar att om dessa egenskaper räknas som maskulina kan andra känslor räknas 

som feminina och mindre starka, vilket i sin tur leder till att män får svårt att uttrycka känslor. 

Därför blir känslan av ilska den enda känsla som finns för männen att ta till enligt både Pringles 

(1995:208) och Isdal (2017:204), då denna känsla i stort sett är den enda som anses manlig och att 

den känsla som kan återge männen (en känsla av) kontroll. 
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6.2.2. Insikt och förnekelse av våldshandlingar 

En intressant aspekt som vi fann under vårt analysarbete var att trots att det krävs någon form av 

insikt för att genomgå behandling för sitt våldsutövande, berättade nästan alla intervjupersoner 

att de upplevde att det förekommer förnekelse hos deras klienter av sitt våldsanvändande. Det tar 

sig i uttryck att männen antingen kan ha svårt att fullt erkänna sina handlingar, lägga över 

ansvaret på någon annan för att de provocerade mannen eller att distansera sig från andra 

våldsutövande personer. Intervjuperson 3 berättade att det var en vanlig syn att männen 

distanserade sig från resterande män på mottagningen när de fick erbjudande om att få gå i 

behandlingsgrupp: 

Man börjar ju aldrig i grupp utan alltid individuellt och bedöms: ‘Ja men du skulle passa i en 
grupp absolut’. Och då säger en del i sin vanföreställning: ‘jag kan inte gå med såna där’, för 
ALLA ANDRA här inne är såna där förutom jag, jag är inte så våldsam. Det är en väldigt 
vanlig syn. (Intervjuperson 3) 

Enligt behandlarna kan många av männen ha lärt sig en bild av jämställdhet och accepterat den 

teoretiskt, men många gånger har männen i deras behandlingar svårt att omsätta bilden av 

jämställdhet till ett beteende som motsvarar denna syn. 

Även om man håller med generellt om jämställdhet och så vidare mellan kvinnor och män, 
de ska hjälpa varandra i relationen och det ska vara på lika villkor, det delen kan dom oftast. 
Men sen när man kommer till praktiken, då är det det som är svårare att släppa vissa saker. 
Att egentligen... [paus] Varför ska jag känna att min partner är klokare än jag? [Dom] säger: 
ja, hon är klokare än mig i teorin men i praktiken då ifrågasätter jag varje gång hon säger nått. 
(Intervjuperson 1) 

Det är med andra ord svårt att omsätta teori, tankar och värderingar till konkreta handlar i den 

aspekten för männen enligt intervjuperson 1. Detta tolkar vi som det fenomen som Jalmerts 

(1984) forskning visar, att män kan identifiera sig som en jämställd man som instämmer med 

jämställdhetens grundtankar men ändå ha svårt att agera sig som sådan (se även Rydström & 

Tjeder, 2009:58; Gottzén & Jonsson, 2012:14). Några intervjupersoner menar även på att 

distansering från sitt våldsutövande beror på att männen har som försvarsmekanism att inte 

minnas exakt vad som har hänt eller att det är så pass skamfyllt att männen inte kan förmå sig att 

erkänna och ta ansvar för sina handlingar. 

[...] för dom män i [behandling] vill gärna, dom allra flesta, men inte alla med dom flesta, 
dom vill gärna skylla på något annat än sig själva. För tar man ansvar fullt helt för det man 
har gjort så blir det ofta väldigt jobbigt. Och dom kan gå halva programmet och vissa ännu 
längre innan dom tar ansvar fullt ut för det dom har gjort. Och det är inte alla som gör det 
heller [...]. (Intervjuperson 2) 

Det är ganska ofta när det försvarar sig att ‘ja men jag har bara slagit en gång’ fast man är 
dömd för grov kvinnofridskränkning, vilket innebär en rad av olika former av kränkningar. 
(Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 1 talar i ovanstående citat om vad hen upplever som en vanlig distansering hos 

männen från sina våldshandlingar. Även intervjuperson 4 och 5 upplever att det finns en 

diskrepans mellan de behandlade männens syn på våld och deras egna handlingar som har 

föranlett dem till att söka hjälp för sitt våldsutövande: 
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Intervjuperson 5: Jag har ju träffat män som varit såhär fy fan om man slår en kvinna det är 
det lägsta man kan göra, och själva varit psykisk misshandlare och absolut inte ser den 
kopplingen. Man ska fan inte lägga hand på en kvinna, nej, men du kan- 

Intervjuperson 4 & 5: Men du kan trycka ner henne 

Intervjuperson 4: Och du kan kränka henne och du kan utsätta henne för massa olika saker 
men du har inte slagit henne. 

Denna förnekelse av sitt våldsanvändande som intervjuperson 4 och 5 talar om här påtalar flera 

av intervjupersonerna kan bero på männens bild av våld. De upplever att många som kommer till 

dem i behandling enbart ser våld som fysiskt våld, medan andra typer av våld såsom materiellt 

våld, latent våld eller psykiskt våld inte inkluderas i deras bild av våld. Därför är det även centralt i 

många av de olika behandlingarna att utreda vad våld innebär tidigt i behandlingen genom att 

prata om det och dess innebörd. Intervjuperson 3 uttryckte att våld “lockar ju tankarna åt 

nävfight, men det är inte alls så” och menade att denna syn inte enbart existerar hos de 

våldsutövande männen, utan även hos de professionella stundtals. Samma intervjuperson menade 

också på att majoriteten av de klienter som gick i behandling hos dem inte använt sig av fysiskt 

våld utan istället av psykiska hot eller kränkningar, vilket var vanligt förekommande i alla typer av 

behandlingar. 

Majoriteten av intervjupersonerna berättade att männen som befann sig inom behandling hos 

dem hade svårigheter att ta ansvar för sina våldshandlingar. Några intervjupersoner förklarade 

detta genom att resonera kring att männen hade svårt att förstå att våld inte enbart innefattar 

fysiskt våld utan också kränkningar och eller andra typer av våld. Forskare som Hydén (2008:133) 

och Gottzén (2012:157) visar liknande resultat i sina studier där våldsutövande män har svårt att 

ta ansvar för sina handlingar. Vissa intervjupersoner menar att det kan röra sig om att männen 

inte ens kan förmå sig att erkänna sina våldshandlingar för sig själva. Utifrån vad 

intervjupersonerna har berättat tolkar vi förnekelsen som ett möjligt uttryck för männen att 

kunna återfå sin kontroll över en situation de inte längre behärskar, i och med att männen har 

utövat våld samtidigt som de fördömer dessa handlingar. Isdal (2007:204–207) likt Kimmel 

(2005:189) resonerar båda om behovet av kontroll som en viktig aspekt både i vad som är 

anledningen till mäns våld mot kvinnor men också en viktig aspekt i vad som krävs för att uppnå 

ett maskulint ideal. Att männen försöker äga frågan om vad som är våld och ej i samtalet med 

behandlarna skulle kunna vara ett uttryck för att återfå den förlorade kontrollen. 

6.2.3. En viss kvinnosyn hos männen 

Många av de intervjuade behandlarna uppfattar att det inte bara finns en bild av hur männen ska 

vara, utan att det även finns en bild hos klienterna hur de vill att deras kvinnliga partner ska vara 

och uppföra sig. Intervjuperson 3 uttrycker det som “dom här kanske i synnerlighet som har 

möjligen en liten skev bild mot kvinnor” och menar att det är av den anledningen som det är 

viktigt att det finns en kvinnlig behandlare med i deras behandlingsprogram för att motverka 

denna kvinnosyn. Intervjuperson 2 uppfattar att vissa av männen i hens behandlingsprogram har 

en traditionell syn på mannens och kvinnans roll i ett förhållande. 
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För många som kommer till [behandlingsprogram] tror ju att manligt är den som bestämmer, 
den som drar in pengarna den som... ja men går ut och har kul medan det kvinnliga är den 
som städar, tar hand om barnen och liksom är den undergivna liksom och mannen är det 
överordnade. (Intervjuperson 2) 

Mannen tycks utifrån intervjupersonens återgivning anse sig vara den dominanta parten i 

förhållandet och den som försörjer hushållet medan kvinnan är den som ska sköta 

hushållssysslorna och eventuella barn. Utöver detta är det många av behandlarna som har 

iakttagit att många av männen som går i behandling hos dem har ett behov av att kontrollera sin 

kvinnliga partner på olika vis. Intervjuperson 1 påtalar att svartsjuka är en känsla som 

förekommer ofta hos männen och att detta tar sig i uttryck i ett kontrollerande beteende mot 

mannens partner: 

Svartsjuka är ju, ja men 80 procent av våra klienter har ett ganska tydligt problem med 
svartsjuka. Som egentligen i min uppfattning handlar om ägande, alltså det är jag som äger 
min kvinna och därför är jag svartsjuk. Eftersom allt som hon gör, hon får inte göra utan 
min kontroll så därför behöver jag kontrollera henne. Det tror jag att det också ingår i den 
manliga bilden som ser... världen omkring som någon slags ägodelar, det är mitt och det är 
ditt. Du har din kvinna, då får inte jag ta din kvinna, men du får inte röra min kvinna och du 
får inte röra mitt hus och mina barn. (Intervjuperson 1) 

I intervjuperson 1 tolkning av männens syn på deras kvinnliga partner blir kvinnan ett objekt som 

mannen äger och därför är det enligt mannen okej att kontrollera henne. Mannens kontroll, en 

form av psykiskt våld, över kvinnan kan här ses som ett uttryck för den patriarkala kontroll som 

män har över kvinnor för att upprätthålla sin dominans, som både Connell (2008:120) och Ptacek 

(1998) talar om i sin forskning. Det psykiska våldet blir således ett sätt att upprätthålla den 

patriarkala ordningen, som Connell (2008:120) menar inte skulle kunna upprätthållas utan någon 

form av våld. 

Samtidigt som det enligt intervjuperson 1 finns en idé hos vissa av de behandlade männen att 

kvinnor är något som de äger och bestämmer över finns det även en övergripande bild att 

kvinnor även ska skyddas av sina män. 

Det förekommer ganska ofta hos våra klienter att man aldrig ska slå kvinnor, samtidigt som 
de alla sitter där för just det brottet, men det är otroligt tydligt hos dom att ‘nej man ska inte 
slå kvinnor’ eller ska... Ja män ska aldrig slå kvinnor. (Intervjuperson 1) 

Hederskodexen som vi syns i citatet ovan, att män aldrig ska slå kvinnor, återkommer många 

gånger bland våra intervjupersoner och var enligt behandlarna en viktig ståndpunkt hos många av 

de män som genomgår behandling. Detta är ännu ett exempel på svårigheten som Jalmerts (1984) 

forskning visar att omsätta sin bild av sig själv som jämställd man till handlingar som motsvarar 

den (se även Rydström & Tjeder, 2009:58; Gottzén & Jonsson, 2012:14). Gottzén (2014:104) 

diskuterar denna typ av hederskodex som uppkommer i behandlarnas berättelse. Gottzén 

(2014:104) menar att hederskodexen i sig följer ett patriarkalt mönster att män inte slår kvinnor 

på grund av att män är starkare och har mer makt än kvinnorna. Vi har därför sett ett mönster i 

behandlarnas berättelser om männen, där kvinnorna fråntas sin roll som kvinna av de 

våldsutövande männen. Detta sker för att de våldsutövande männen ska kunna rättfärdiga sitt 

våldsutövande. Följande citat från intervjuperson 1 visar hur det finns en uppfattning att vissa 

kvinnor förlorar sin kvinnlighet och därmed inte längre täcks av hederskodexen. 
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Intervjuperson 1: Asså dom har ganska tydlig uppfattning om kvinnor, antingen är det 
kvinnor som uppfyller sina krav som kvinnor och då är det dom fina som är skyndsamma, 
som vårdar sig själva. Medan det finns också kvinnor som inte gör det, som inte är värda 
någonting, de är de som inte ska räknas som kvinnor. Och då hamnar deras partner i det 
andra lägret, då är de inte längre den, hur ska jag säga, att kvinnor inte ska slås, hon är inte 
längre egentligen kvinna. Hon har tappat sin 

I: Ah, så hon har liksom sagt upp sin roll och då är det inte samma regler längre, om jag 
förstår? 

Intervjuperson 1: Jaaa, det är inte något som man kan uttala men man kan se att det är den 
förändring som sker egentligen. 

Kvinnor behöver alltså enligt intervjupersonens tolkning uppfylla vissa krav hos männen för att 

de ska respektera dem som kvinnor enligt hederskodexen. Vidare fortsätter intervjuperson 1 

resonemanget med att det finns en bild av att kvinnor antingen är madonnor eller horor i dessa 

mäns ögon: 

Vi kallar det ibland ‘madonna och hora’-syndrom. Asså kvinnor är antingen madonnor eller 
horor. Och då kvinnor som är madonnor, nä de ska man såklart inte slå, de ska stå på 
piedestal och de ska bara beundras. Medan den som är hora, då förtjänar hon inte just den 
uppskattningen som man annars ska få. (Intervjuperson 1) 

Intervjupersonen har här iakttagit under behandlingstillfällen att vissa kvinnor värderas alltså mer 

eller mindre av männen enligt detta synsätt. Kvinnor som är “madonnor” ska beundras och 

respekteras medan de kvinnor som anses vara “horor” avsäger sig denna typ av respekt. Detta 

kan tolkas som att genom att kvinnan har “frånsagt sig” sin kvinnlighet i mannens ögon har 

provocerat fram våldet genom sina handlingar (jmf. Connell, 2008; Gottzén, 2014). Utifrån det 

som intervjuperson 1 har redogjort för tolkar vi det som att männen objektifierar av kvinnor. 

Pringle (1995:208) talar om detta som en del av mansrollen, att göra kvinnor till något som bara 

finns för att behaga mannen. Om kvinnan inte lever upp till den roll som hon förväntas inta som 

kvinna säger hon med andra ord upp sin kvinnlighet, enligt intervjupersonernas tolkning av dessa 

klienters kvinnosyn. 

Det som går att utläsa ur denna sammanställning av behandlarnas tolkning av deras klienters 

kvinnosyn är att det finns en tydlig patriarkal prägel i deras syn på kvinnans roll i relationen. 

Kvinnan är i dessa scenarion underordnad mannen som har en tydlig maktdominans i 

förhållandet. Detta påminner starkt om Connells (2008:121) resonemang om att våld (i detta fall 

psykiskt våld) blir ett medel för mannen att bibehålla sin maktdominans i relationen. 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel kommer studiens helhet att diskuteras. Det kommer att ske genom att vi först 

summerar studien med hur vi har besvarat studiens syfte och frågeställningar. Efter det följer en 

diskussion om hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning och teori samt hur valet av metod 

kan ha påverkat resultatet. Avslutningsvis diskuteras vad resultatet i denna studie ger för 

implikationer för socialt arbete som forskning och praktik. 
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7.1. Summering av studiens resultat 
Syftet med studien har varit att undersöka hur maskulinitetsbegreppet förstås och används inom 

behandling av män som utsatt sin kvinnliga partner för våld, samt hur denna förståelse förhåller 

sig till männens våldsutövande. Vi har även varit intresserade av att undersöka huruvida det finns 

en diskrepans mellan hur ordet maskulinitet används i de behandlingsprogram som vi har 

undersökt och i forskningen om mäns våldsutövande. För att uppnå syftet har uppsatsen utgått 

från tre frågeställningar. Dessa kommer i denna del att presenteras och besvaras utifrån den 

insamlade empirin tillsammans med tidigare forskning var för sig. 

7.1.1. Behandlarnas resonemang kring maskulinitetsbegreppet 

Det som går att utläsa ur det empiriska materialet är att intervjupersonerna i denna studie alla 

resonerade relativt lika om maskulinitetsbegreppet. Intervjupersonerna resonerade till en början 

försiktigt om begreppet för att sedan under intervjun återkomma till detta och resonera om 

begreppet friare. I deras beskrivningar av hur de upplevde de våldsutövande männens syn på 

maskulinitet fanns det en samstämmighet kring att maskulinitet var oerhört viktigt. Maskulinitet 

framställs även av behandlarna som något som innebar att ha både det traditionellt ansedda 

manliga egenskaperna att vara stark och i kontroll samtidigt som det innehöll att vara känslosam. 

Således uppfattas maskulinitet som ett brett spektrum där det kan vara svårt för män att leva upp 

till det idealet. Behandlarna uttryckte till en början tankar om maskulinitet som gav utrymme för 

mer positivt laddade ord oavsett om dessa traditionellt sett har ansetts feminina. Samtidigt som 

behandlarna också kunde uttrycka en bild av maskulinitet som var mer präglad av mer 

traditionellt maskulina beskrivningar och praktiker. Denna skillnad uppstod när behandlarna 

slutade beskriva sin egen uppfattning av maskulinitet och istället beskrev den maskulinitet de 

möter hos sina klienter. 

7.1.2. Behandlarnas respektives forskningens perspektiv på maskulinitet 

I kapitlet om tidigare forskning presenterades både psykologisk, feministisk och sociologisk 

forskning om maskulinitet och våld. Utgångspunkten i denna studie har varit maskulinitet som 

begrepp. Vi har syftat till att förklara vad maskulinitet innebär utifrån olika forskningsresultat och 

olika forskares resonemang. Det mest framträdande begreppet inom teoribildningen har varit det 

sociologiska begreppet hegemonisk maskulinitet. Vi har även presenterat psykologisk forskning 

och refererat till Isdal. Intervjupersonerna i denna studie har arbetat individuellt eller i mindre 

grupper med individer vilket har gjort en jämförelse med forskning som gjorts på strukturell nivå 

svårare. Det vi däremot uppfattat genom våra intervjuer är att behandlarna uppfattar och arbetar 

utifrån tanken om könsmaktsordningen samtidigt som de i stor grad lutar sig emot psykologisk 

forskning och främst med Isdals forskning om våld i framkant. Det insamlade materialet visar 

hur behandlarnas bild av maskulinitet delvis överensstämmer med den bild som forskning 

presenterar, men att behandlarna även väljer att inkludera att vara känslosam som ideal i 

maskulinitet. 

7.1.3. Förklaringsmodeller till klienternas våldsutövande 

De intervjuade behandlarna talade om männens oförmåga att kunna uttrycka känslor som en av 

anledningarna till männens våldsutövande. Intervjupersonerna var överens om att maskuliniteten 

hindrade männen från att kunna känna vissa känslor i större utsträckning. Känslor som omsorg, 

omtanke, sorg och kärlek förkastades. Istället dominerade känslor som avundsjuka och ilska inom 
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ramen för deras uppfattning av maskulinitet utifrån behandlarnas redogörelse för deras tolkning 

av männens oförmåga att uttrycka sina känslor. Vi tolkar det som att intervjupersonerna 

identifierar en känsla av vanmakt hos männen som skapas utifrån deras bristande förmåga att ge 

uttryck för känslor ligger till grund och leder till våldshandlingar. Intervjupersonerna erfarenhet 

var att männens våldsutövande var något som männen många gånger hade svårt att ta ansvar för 

eller fullt ut förstå. Detta förklarades av intervjupersonerna med att majoriteten av männen 

enbart såg våld som fysiskt våld och hade svårt att förstå andra aspekter såsom kränkningar eller 

materiellt våld. Utöver detta menade även intervjupersonerna de tolkade det som att det fanns 

speciella uppfattningar kring hur en man skulle vara hos de våldsutövande männen. En man 

ansågs var den som bestämde och tog hand om hushållets ekonomi, samtidigt som att en kvinna 

ofta var närmare ett objekt än en människa för vissa män. Alla intervjupersonerna berättade om 

att majoriteten av männen som befann sig i behandling hos dem var överens om att en man 

aldrig skulle slå en kvinna. Trots denna uppfattning bland männen uppfattade behandlarna det 

som att deras klienter många gånger inte kunde förstå kopplingen till att de själva befann sig i 

behandling för just deras våldsutövande. 

7.2. Diskussion om studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 
Majoriteten av studierna som vi har tagit del av i vår undersökning av forskningsfältet har många 

gånger varit intervjuer med de våldsutövande männen och inte de yrkesverksamma. Därför är det 

komplicerat många gånger att dra paralleller mellan vad tidigare forskning visar och uppsatsens 

resultat utan att vi som författare tolkar in allt för mycket i behandlarnas resonemang gällande de 

våldsutövande männen.  

Det som går att uttyda från studiens resultat är att det till stor del överensstämmer med resultaten 

som presenterats i tidigare forskning. Konkret går det att uttyda att behandlarna upplever att 

deras klienter uttrycker en typ av förnekelse för sina våldshandlingar som går att härleda till den 

som beskrivs i tidigare forskning (Hydén, 2008:133; Hearn, 1998:84–85; Gottzén, 2012:157). Vårt 

resultat visar också att behandlarna upplever att männen bortförklarar sitt våld och även förnekar 

dess omfattning. Tidigare forskning har visat på att våldsutövande män distanserar sig från sitt 

våldsutövande genom att förklara att våldet har provocerats fram av någon annan (Catlett et al., 

2010), vilket överensstämmer med intervjupersonernas tolkning av männens syn på kvinnor 

stundvis är objektifierande och inte jämställd. Intervjupersonerna har även tolkat deras klienters 

förnekelse av deras våldsutövande till stor del beror på att deras klienters våldsdefinition är mer 

snäv än behandlarnas och därmed inte ser sina våldshandlingar som våld. Klienternas 

våldsdefinition anses enligt behandlarna inte innefatta exempelvis psykiskt våld eller latent våld, 

vilket är den typ av våld som behandlarna upplever att deras klienter främst utövar. Denna 

förklaring till våldsutövande mäns förnekelse av sina våldshandlingar är inte något som vi har 

funnit stöd för i tidigare forskning. 

Intervjupersonernas uppfattning av att majoriteten av deras klienter har svårigheter att uttrycka 

sina känslor påminner mycket om idealtypen “tryckkokaren” som Edin et al. (2008:231) talar om 

i sina studier av våldsutövande män. Även drag av författarnas idealtyp “karlakarlen” återfinns i 

intervjupersonernas återgivning av deras tolkning av männens syn på kvinnor, i de fall där de 

beskriver att männen anses vara den som är överhuvudet och den stora försörjaren i hushållet. 

Däremot är idealtypen “superpartner” inte lika tydligt uttalad i denna studies resultat, vilket kan 
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bero på att det inte är männen som utövar våld som har varit fokus för studien. Hade vi 

intervjuat män som utövar våld istället för behandlare hade kanske dessa känslomässiga aspekter 

uppkommit tydligare i intervjuerna, då kärleksrelationer kan vara ett känsligt ämne att prata om i 

en stor behandlingsgrupp. 

7.3. Teoridiskussion i relation till studiens resultat 
I teorikapitlet redogjordes för West och Zimmermans (2002:4–6), Goffmans (1979:8) och Butlers 

(2004:59) resonemang om genus är något som skapas genom interaktion mellan individer. Det är 

en intresseväckande tanke att maskuliniteten skapas i samtalet mellan de män som befinner sig 

under behandling eller i stödsamtal och att den kan upprätthållas genom samtalen. Samtidigt kan 

vi inte förbise den påverkan strukturella faktorer har på synen av maskulinitet, vilket synliggörs i 

denna studies resultat. Vårt val av teorier och deras användningsområde kan ha gjort att vi 

stundtals har haft svårt att skapa ett ramverk som visar både de strukturella likväl som de 

individuella aspekterna av maskulinitetsbegreppet. De teorier som denna studie har utgått från 

gällande genus och maskulinitet har haft en strukturell förklaring. Våld har vi presenterat utifrån 

både strukturella och individuella perspektiv och förklaringar. 

Att utgå ifrån behandlarnas syn på maskulinitet skapar även en diskussion om hur behandlarna 

själva har skapat sin förståelse av begreppet. Som tidigare nämnt lyfter Connell (2008:114–119) 

begreppet hegemonisk maskulinitet, vilket enligt henne syftar till den maskulinitet som anses vara 

den normativa. Även Kimmel (2005:30) resonerar att den hegemoniska maskuliniteten är den 

normativa inte bara för samhället utan även för forskningen. Begreppet hegemonisk maskulinitet 

har varit ett svårt begrepp att förhålla sig till i analysen av det insamlade materialet. Det är ett 

komplext begrepp som kännetecknas av att den är högst upp i hierarkin av olika 

maskulinitetsideal samt att den är under ständig förändring. Vi har intervjuat professionella 

behandlares uppfattning av maskulinitet och dess koppling till våld. Således har svaren vi fått in 

varit behandlares syn på maskulinitet likväl som deras uppfattning och tolkning av de 

våldsutövande männens syn på densamma. 

Gottzén och Jonsson (2012:16) diskuterar faktumet att teorin om hegemonisk maskulinitet har 

använts för att beskriva olika sorters uppfattningar av hegemonin: dels den traditionella 

maskuliniteten samt den mer moderna jämställda bilden av en man. Båda dessa uppfattningar 

nämns av de intervjuade behandlarna. Deras personliga syn på maskulinitet överensstämmer med 

bilden av en modern jämställd man. Behandlarna kunde samtidigt tillskriva sina klienter en 

uppfattning om maskulinitet som överensstämde men en konservativ syn på maskulinitet. Detta 

har skapat en komplexitet av användandet av begreppet hegemonisk maskulinitet då vi inte 

kunnat få fram en entydig syn på maskulinitet inom det studerade fältet. Hegemonisk 

maskulinitet är under evig omvandling och omkonstruktion. Detta gör undersökningar inom 

fältet komplexa då vi inte sitter på ett färdigt svar om exakt vad hegemonisk maskulinitet innebär. 

En tydligare jämförelse med studiens resultat har kunnat göras med forskning som talar om en 

viss typ av manlighet, där olika egenskaper presenteras som typiskt manliga (jmf. Kimmel, 2005; 

Pringle, 1995; Isdal, 2017). 
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Denna studies fokus har varit att undersöka vad som är maskulinitet och hur detta talas om och 
konstrueras av våldsbehandlare. På grund av denna fokusering på vad som är maskulinitet finns 
det en risk att vi upprätthåller den stereotypa bilden av könsrollerna. Genom att tala om vad som 
är maskulint talar vi även indirekt om vad som är feminint, då dessa två könsroller ofta ställs i ett 
motsatsförhållande till varandra. Det hade dock varit svårt att genomföra studien utan att 
undersöka vad som är kärnan i vad som anses maskulint och hoppas att de fynd som vi har gjort i 
denna studie överväger de negativa aspekterna. 

7.4. Metoddiskussion i relation till studiens resultat 
Om vi granskar vårt val av metod ser vi efter att ha genomfört studien att den var mer 

omfattande än vad vi först trodde att den skulle vara. Exempel på detta är vår urvalsprocess, där 

vi först trodde att intervjupersoner till denna studie skulle vara betydligt enklare att nå än vad det 

faktiskt visade sig vara rent praktiskt. Urvalet i studien har ständigt har fått omformuleras och 

utvidgas för att kunna få tag på en rimlig mängd intervjupersoner för att kunna genomföra detta 

examensarbete. Optimalt hade det även varit om båda författarna till denna studie hade varit 

närvarande vid alla intervjutillfällen. Om detta hade skett hade vi kunnat utforska hur 

intervjupersonerna resonerade djupare genom att ställa följdfrågor som den andra intervjuaren 

inte tänkte på i stunden. Detta har lett till att vissa svar inte har kunnat uttömmas i större 

omfattning för att få en djupare förståelse för intervjupersonernas resonemang. 

Vi hade även kunnat utvidga vårt urval ytterligare och inkludera behandlare som arbetar vid 

anstalter, vilket hade gett oss en bredare bild av arbetet med män som utsatt sin partner för våld. 

Däremot hade också en sådan undersökning krävt än mer tid på grund av logistiska skäl. Vårt 

resultat hade möjligtvis blivit annorlunda då flera av de som genomgår behandling vid anstalter 

mestadels har använt sig av ett grövre våld än de som behandlas genom exempelvis frivården, 

socialtjänsten eller frivilliga organisationer. Detta tillsammans med upplevelsen av att befinna sig 

inom en så tydlig institution som en anstalt kan även ha påverkat intervjupersonernas svar om vi 

hade valt att intervjua dessa. 

Vi skulle även ha kunnat genomfört fältstudier för att undersöka hur maskulinitet talas om inom 

behandlingsprogrammen genom att vara med på olika sessioner och iaktta det som skedde i 

rummet. Att genomföra studien på detta sätt hade dock troligen varit svårt att genomföra av 

etiska skäl då det kan vara ett känsligt forum för utomstående personer att delta, speciellt 

studenter som är där för att studera och genomföra ett examensarbete. Detta hade lett till flera 

etiska aspekter som vi hade behövt ta hänsyn till. Vi anser därmed att nuvarande metod har varit 

den mest optimala för att undersöka studiens syfte och frågeställningar, då vi har fått undersöka 

behandlarnas perspektiv på djupet. I vårt urval har fyra av de sex deltagande intervjupersonerna 

varit kvinnor. Vi har uppfattat det som att svaren vi fått in av intervjupersonerna många gånger 

har liknat varandra och inte nämnvärt skiljer sig åt utifrån intervjupersonernas kön. Det är dock 

svårt att avgöra det fullt ut då vårt underlag av intervjupersoner är relativt litet om svaren hade 

sett annorlunda ut om majoriteten av intervjupersonerna själva var män. 

  



Carl Hamberg & Elin Moll 

35 
 

7.5. Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Vår förhoppning är att denna uppsats kan visa på vikten av att förhålla sig tvärvetenskapligt i 

arbetet med våldsutövande män genom att förstå både strukturella som individuella 

förklaringsmodeller till mäns våldsutövande mot sin kvinnliga partner. Vi hoppas att uppsatsens 

undersökning ska kunna visa på vikten av att se på mäns våld mot kvinnor och maskulinitet som 

fält där både individuella och strukturella förklaringsmodeller krävs. Dessa fält är komplexa och 

påverkas mycket av politiska diskurser, där olika perspektiv många gånger ställs mot varandra 

istället för att användas gemensamt. Vi hoppas därför på att vårt användande av olika perspektiv 

kan visa på att ett tvärvetenskapligt synsätt kan vara fördelaktigt som förklaringsmodell likväl som 

inom utarbetandet av nya behandlingsmetoder. Detta är av stor vikt för att kunna bedriva ett 

adekvat socialt arbete. 

För vidare forskning inom detta fält kan vara att studera hur de våldsutövande männen i 

behandlingsprogram ser på de teman som vi har behandlat i denna studie: relationen mellan 

maskulinitet och våldsutövandet. I en sådan studie skulle resultatet kunna se annorlunda ut och 

förståelse för fenomen som denna studie inte har förmått eller kunnat redogöra för, som hur 

grupptryck påverkar att en använder sig av våld. Det skulle även kunna genomföras en 

kompletterande studie med behandlare i programmet IDAP på landets anstalter, där programmet 

sker i Kriminalvårdens regi. Deras klientgrupp är dömda för grövre brott och våld än de som 

genomgår IDAP i frivårdens regi, vilket skulle kunna ge en annan bild hos behandlarna om hur 

deras klienter förhåller sig till maskulinitet och våld. En sådan studie skulle kunna ge en bredare 

bild av hur maskulinitet och vålds samband tolkas och förklaras av behandlarna inom 

våldsbehandlingsprogram. 

Maskulinitet är ett komplext ideal som är under ständig konstruktion, behandlarna som vi har 

intervjuat upplever detta som tydligt i sina tolkningar av männens berättelse då maskulinitet idag 

återges på flertalet olika sätt. Genom att ha studerat hur våldsbehandlare ser och tolkar sina 

klienters beteenden och perspektiv på manlighet och våld hoppas vi att detta kan bidra till en 

förförståelse hos andra inom socialt arbete som kan komma i kontakt med dessa män, såsom 

socialsekreterare. 
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Bilaga 1 – INTERVJUGUIDE 

Informera om: 

• Anonymitet (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.). 
• Vill intervjupersonen ha en transkription av intervjun i efterhand? 
• Är det ok att spela in intervjun? 
• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när hen så önskar. 
• Information om att intervjupersonen när som helst får ta tillbaka sitt samtycke helt och 

hållet och att intervjupersonen alltid har rätt att läsa det färdiga arbetet. 

DEL I - Introduktion 

Fråga 1. 
Skulle du kunna presentera dig själv och berätta om ditt arbete och yrkesbakgrund? 

Fråga 2. 
Kan du berätta kort om ert behandlingsprogram? 

Fråga 3. 
Vad innebär ordet manlighet för dig? 
 
DEL II – Manlighet inom programmet 

Fråga 4. 
På vilka sätt samtalar ni om maskulinitet/manlighet inom ramen för behandlingsprogrammet? 
Följdfråga: Gör ni detta utifrån specifika perspektiv? 

Fråga 5. 
Hur upplever du att deltagarna upplever att det är att samtala kring maskulinitet? 

Fråga 6. 
Händer det att deltagarna förändrar sin förståelse av manlighet under programmets gång? Berätta! 

Fråga 7. 
Händer det att du utmanar deltagarnas förståelse av manlighet? Eller att deltagarna utmanar din 
förståelse av det? Berätta! 
 
DEL III – Maskulinitet och våld 

Fråga 9. 
På vilka sätt förhåller sig maskulinitet och våld till varandra i själva programmet? 
/ 
Hur upplever du att maskulinitet förhåller sig till den typen av våld som dina klienter 
går i behandling för? 
/ 
Vad anser du om relationen mellan maskulinitet och våld mot partner? 
 
DEL IV – AVSLUT 

Fråga 10. 
Upplever du en förändring hos deltagarna mot slutet av programmet jämfört med hur det såg ut i 
början?  
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Bilaga 2 – TEMATISERINGSSCHEMA 

  

ROSA ORANGE GUL GRÖN BLÅ 

Maskulinitet 

/manlighet 

Våldsutövning Kvinnosyn Förnekelse av 

våldshandlingar 

Förmåga att 

uttrycka känslor 
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Bilaga 3 – INFORMATIONSBREV 

  

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

Uppsala den 25 mars 2019 

  

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet 
undersöker vi hur maskulinitet förstås och används inom behandling av män som utsatt sin 
kvinnliga partner för våld. Detta gör vi genom att intervjua personer som arbetar inom program 
som riktar sig till män som har utövat våld mot sin kvinnliga partner. Frågorna kommer att 
avhandla hur de ser på begreppet manlighet/maskulinitet och hur de förstår det i förhållande till 
gruppen som de arbetar med. Intervjuerna kommer omfatta ca 45 minuter och genomförs på 
överenskommen plats. 

Du som ansvarig verksamhetschef tillfrågas därför om tillstånd till att genomföra intervjuer med 
behandlare vid er verksamhet. Om detta är möjligt får ni gärna skicka ut denna information och 
förfrågan till anställda som skulle kunna vara aktuella för dessa intervjuer. Vi kan återkomma med 

mer information om så önskas gällande vår studie och dess genomförande. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 
samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 
kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 
inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går 
att härleda till intervjupersonerna. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Carl Hamberg & Elin Moll 

Socionomstudenter  
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