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Sammanfattning

Behandlare av våldsamma män besitter kunskap om mäns våld mot kvinnor.
Syftet med denna studie är att undersöka behandlares uppfattningar om mäns våld
mot kvinnor för att skapa en djupare förståelse kring hur de förklarar våld i nära
relationer samt hur de bemöter mäns känslor om skuld och skam under
behandling. Studiens resultat baseras på tio intervjuer med behandlare som arbetar
med behandling eller tidigare har arbetat med behandling. Studiens två
frågeställningar besvaras genom en tematisk analys av intervjumaterialet med ett
symboliskt interaktionistiskt perspektiv samt begreppen skuld och skam. Av
resultaten framkom det att behandlarna upplever att männen i vuxen ålder
påverkas av tidigare trauman från sin barndom, och genom att bruka våld kan de
uppnå både makt och kontroll. När männen söker hjälp på frivillig väg föreligger
det ofta någon form av kris. Behandlarna förklarar att männen upplever
skamkänslor som dels gör det svårt för dem att söka hjälp men att det även
fungerar som en drivkraft. Behandlarna anser att medvetenhet, förmåga att ta
ansvar och förmåga att mentalisera är viktigt för att männen ska förstå
konsekvenserna av sitt våldsutövande. För att männen inte ska använda våld i
situationer där de känner sig stressade eller pressade krävs det både kunskap om
sina känslor och hur de ska kommunicera dem. Våld i nära relation är ett allvarligt
samhällsproblem som kräver forskning gällande fler perspektiv av problemet,
däribland från behandlarens perspektiv.

Nyckelord: Våld, Våldsutövare, Behandling, Behandlare, Intervju, Tematisk analys, Symbolisk
interaktionism, Skuld, Skam

Keywords: Violence, Perpetrators, Treatment, Counselor, Interview, Thematic analysis,
Symbolic interactionism, Guilt, Shame
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1. Inledning
Våld i nära relation är ett samhällsproblem där kvinnor drabbas i större utsträckning än män samt
av grövre våld (Socialstyrelsen, 20021b). I regeringens jämställdhetspolitik ingår en nationell
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmålet är att mäns
våld mot kvinnor ska stoppas. Betoningen är att stärka skyddet för våldsutsatta och att främja
mäns delaktighet och ansvar. Våldet varierar och består av olika inslag, men ofta talar man om
fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld (Socialstyrelsen, 2021b).

År 2021 fattade riksdagen beslut om att införa ett nytt tillägg i socialtjänstlagen (SFS 2001:453)
rörande våldsutövare. Den nya bestämmelsen under 5 kap 11 a § verkar för att våldsutövande
förändrar sitt beteende och slutar utöva våld. De män som söker sig till behandlingsverksamheter
för våldsamt beteende uttrycker att de vill ha hjälp med sin ilska och aggression. En förutsättning
för lyckad behandling är att männen är motiverade och medvetna om att det är fel att använda
våld (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017). Våldsutövare är inte en homogen grupp.
Situationer där våldshandlingar utförs, våldsmönster och relationer ser olika ut (Socialstyrelsen,
2021a). En del män identifierar sig inte som våldsutövare och andra är inte ens medvetna om att
de utövar våld. På så sätt är det viktigt att öka kunskapen om vilken hjälp våldsutövande män kan
erbjudas (Socialstyrelsen, 2021a).

Våldsutövande män som söker hjälp hos behandlingsverksamheter inser att de behöver förändra
sitt beteende. En behandlare är den person som ska vägleda mannen och bidra till en positiv
förändring. Det är behandlaren som får insyn i mannens tankar och åsikter, och behandlaren
besitter likaså kunskap om våldet och känslorna som hör till. Det är därmed viktigt att
uppmärksamma behandlares kunskap om våld och likaså deras erfarenheter och uppfattningar
om mäns våld mot kvinnor för att en förändring ska kunna ske i samhället.

1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka behandlares uppfattningar om mäns våld mot kvinnor
för att skapa en djupare förståelse kring hur de förklarar våld i nära relationer samt hur de
bemöter mäns känslor om skuld och skam under behandling.

Frågeställningar:

● Hur förklarar behandlare mäns våld mot kvinnor?
● Hur förhåller sig behandlare till mäns känslor om skuld och skam under en behandling?

1.2. Avgränsning
För att få ett annorlunda perspektiv på ämnet mäns våld mot kvinnor har vi valt att inte intervjua
männen i första hand, utan behandlare som har erfarenhet av att arbeta med frivillig behandling i
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Sverige istället. Vi har valt att inte intervjua behandlare som jobbar med dömda män som går
behandling inom kriminalvården, detta för att vi istället är intresserade av de behandlare som
arbetar med män som frivilligt söker sig till verksamheter för behandling.

1.3. Begreppsförklaring
Våldsutövare - Socialstyrelsen (2020, s. 11-12) delar upp begreppet våldsutövare i tre kategorier.
Dessa är “emotionellt instabila”, “antisociala” och “våldsamma i familjen”. Kategorin
“emotionellt instabila” beskrivs som män som använder allvarligare våld, exempelvis sexuellt
och psykiskt våld inom familjen. Männen kan även ha missbruksproblem, personlighetsdrag som
emotionellt instabilitet eller visa drag av personlighetssyndrom. Männen har bristande relations-
och kommunikationsfärdigheter och har problem med impulsivitet och negativa attityder mot
kvinnor. Den andra kategorin, “antisociala”, beskrivs som män som använder allvarligt våld
utanför och inom familjen, och är ofta även dömda för brott. De kan lida av psykopati eller
antisocial personlighetssyndrom och har ofta missbruksproblem. Den sista kategorin
“våldsamma i familjen” är män som använder mindre våld i förhållande till de andra
kategorierna och som begränsar våldet till familjen. Dessa män har inte någon
personlighetsstörning och är annars inte våldsamma men har bristfällig kommunikationsförmåga
och problem med impulsivitet. Rädsla för ensamhet och otrygg anknytning karaktäriserar även
de männen (Socialstyrelsen, 2020, s. 12).

Våld i nära relation - skiljer sig från annat våld, detta för att våld mellan två personer i en
kärleksrelation har en annan karaktär och ger annorlunda konsekvenser än annat våld (Kastling,
2010, s. 43). 1993 antog Förenta Nationerna “Deklarationen om avskaffandet av våld mot
kvinnor” och i artikel 1 definieras det våldet. Termen våld mot kvinnor avser varje könsbestämd
våldshandling som sannolikt eller kommer resultera i sexuell, psykisk eller fysisk skada. Även
liknande lidande för kvinnor, som exempelvis hot, tvång eller frihetsberövande ingår (Kastling,
2010, s. 43).

Behandling - i uppsatsen benämns frivillig behandling där män själva sökt hjälp hos
verksamheter som benämns som mansmottagningar, kriscentrum eller relationsvåldscentrum. I
behandling ingår olika former av stödsamtal, i grupp eller individuellt.

Behandlare - i uppsatsens metodavsnitt samt resultat och analys avses behandlare som en person
utbildad till socionom, psykoterapeut eller psykolog alternativt har en likvärdig utbildning, och
arbetar med män som sökt frivillig behandling. När begreppet behandlare nämns i
forskningsöversikten syftas det på de behandlare som nämns i den tidigare forskningen, dessa
kan ha olika sorts utbildningar eller erfarenheter.
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1.4. Disposition
Nedan följer kapitel två i uppsatsen om tidigare forskning. I denna del av uppsatsen redogörs för
sökprocessen som skedde för att välja ut den relevanta forskningen för uppsatsens ämne. Kapitlet
fortsätter med en tematisering av forskningen uppdelad i tre delar, män som slår kvinnor,
behandling och förändring hos män under en behandling samt en reflektion över kunskapsläget.
I nästa kapitel presenteras de teoretiska perspektiven som kommer att prägla uppsatsen, i detta
fall symbolisk interaktionism samt skuld och skam. I det fjärde kapitlet presenteras
forskningsmetoden som består av avsnitt som förklarar metodval, urval, en presentation av
analysmetoden tematisk analys samt etiska överväganden. I kapitel fem presenteras resultat och
analys av intervjumaterialet. Kapitel sex innehåller därefter en avslutande reflektion som
innefattar en summering samt diskussion gällande resultat och tidigare forskning, resultat och
analys, teori samt gällande resultat och metod. Kapitlet avslutas med en diskussion kring
slutsatser och hur resultaten kan påverka det sociala arbetets praktik.
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2. Tidigare forskning
Följande forskningsöversikt belyser tre områden relaterat till syftet med uppsatsen, män som slår
kvinnor, behandling samt förändring hos män under en behandling. Syftet är att få en
övergripande blick av vad det finns för tidigare forskning.

2.1. Sökprocess
Genom att använda universitetets bibliotekstjänst och de databaser som rekommenderas för
sociologi och socionomprogrammet sökte vi på SwePub på våld AND män AND behandling och
fick fram relevanta artiklar. Även genom att läsa tidigare uppsatser kunde relevanta artiklar hittas
genom att söka i kedjor, alltså genom att titta på referenser använda i uppsatserna. Under “similar
articles” som ofta hittas på databaser fanns även artiklar på samma ämne. På socialstyrelsens
hemsida hittades en publikation genom att söka på behandling män som utövat våld. Annan
forskning hittades även genom att söka på men AND “domestic violence” AND treatment på
databasen ProQuest. Med samma sökord kunde en artikel hittas på databasen JSTOR. På
databasen ResearchGate hittades en artikel genom att söka på men AND treatment AND
“domestic abuse”. Vi använde oss av engelska ord för att utöka möjligheterna till att hitta
tidigare forskning, då en del databaser endast innehåller texter på engelska. Det finns mycket
material på ämnet vi valt att skriva om, och vi har behövt göra en avgränsning i urvalet av
artiklar. Många sökningar ger resultat gällande behandling, men är exempelvis nischade gällande
en specifik grupp. Exempelvis kan det handla om en studie gjord i Brooklyn, eller forskning
gällande män med sydamerikansk bakgrund som utövat våld. Vi har därför gjort ett medvetet
urval gällande den tidigare forskningen för att få en så bred syn på våldsutövande män som
möjligt.

2.2. Män som slår kvinnor
Mäns våld mot kvinnor förekommer i samhället och är sammanlänkat med annan form av
diskriminering som kvinnor utsätts för i vardagen. Förutom trakasserier och diskriminering i
hemmet handlar det om vad kvinnor utsätts för på jobbet och på gatan. De män som utsätter
kvinnor är “vanliga” män oberoende av yrke, utbildning eller ekonomisk status (SOU 2004:121,
s. 65). Maktstrukturen i samhället och föreställningen gällande att män är överordnade och
kvinnor underordnade, gör att mäns våld mot kvinnor anses som kulturellt normalt (SOU
2004:121, s. 65). Lars-Åke Kastling (2010, s. 50) beskriver hur pojkar växer upp till att bli män
och hur mansrollen är föränderlig. Rollen beskriver män som rationella, starka och trygga och att
en man inte ska vara sårbar eller känslosam. Dessa genustermer förutsätter att mannen ska ha
kontroll och makt över sina känslor. Detta i sin tur påverkar honom i relation till sig själv och sin
omgivning. Rädsla och liknande känslor som inte “får” uttryckas av honom projiceras sedan på
kvinnan och det påverkar både honom och henne (Kastling, 2010, s. 50).
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Mansrollen är inte kulturellt eller historiskt universell, utan varierar inom kulturer och dem
emellan över tid. Processer sker där mansrollen skapas i konstruktion av socialt och historiskt
sammanhang och delar av orsakerna till mäns våld mot kvinnor observeras i denna
sammansättning (Kastling, 2010, s. 51). Våldet är i sin tur del av en triad. Ett av hörnen i triaden
är våld mot kvinnor, det andra är våld mot andra och det tredje hörnet är våld mot sig själv.
Dessa hörn påverkar och konstruerar varandra i mäns våldsutövande. Utan förståelse och
utmanande av de andra två delarna kan inte våldet mot kvinnor konfronteras. I delar av samhället
förväntas män använda våld som ett socialt accepterat och lämpligt sätt att lösa konflikter. Pojkar
lär sig ett våldsamt beteende i hemmen vilket de sedan tar med sig i sina vuxna relationer.
Utanför hemmet är våld olagligt, men trots det kan våld inom hemmets väggar anses som tillåtet
och i vissa fall förväntat av mannen (Kastling, 2010, s. 51-52). Lövkrona och Nilsson (2020, s.
105-106) menar exempelvis att våld anses vara accepterat och tillåtet inom kulturella kretsar, så
som i idrottens värld. Männen involverade kan bidra till att våldet förstärker den manliga
identiteten. Inom flera områden i samhället finns en könskodning som betingar vissa yrken,
sporter och kulturella fenomen som “manliga”. Exempelvis yrken som militär och polis, sporter
som ishockey och boxning samt som att superhjälten i filmen är en man (Lövkrona & Nilsson,
2020, s. 105-106).

Män har tendenser att förklara eller försvara sitt våld. De skyller på särskilda omständigheter
som frustration, alkohol, stress och i vissa fall ursäktar med hänvisning till att de har haft en
dålig barndom eller neuropsykiatriska problem (Lövkrona & Nilsson, 2020, s. 123-124).
Dessutom ursäktar de våldet med förklaringar som bristande impulskontroll och
aggressionsproblem. En annan tendens män har för att förklara sitt våld är att använda biologiska
förklaringar för att omvandla sig till aktiv passiv i det utövade våldet. Detta kan exempelvis vara
att mannen skyller på en “blackout”. Dessa typer av omskrivningar är en strategi för att undvika
associationer med kvinnomisshandel en annan omskrivning som är vanligt förekommande är att
att män skyller på den våldsutsatta kvinnan för att hon har varit provocerande, och på så sätt
rättfärdigar han sitt våld (Lövkrona & Nilsson, 2020, s. 124). och att vara en
kvinnomisshandlare, vilket upplevs som skamfyllt. E

De våldsutövande männen ursäktar och rättfärdigar även sitt våld genom att be om ursäkt till sina
partners efter att de utövat våldet. Dock vägrar de stå till svars för sina handlingar. Mullaney
(2007, s. 222) fann i sin studie att män använder kreativa sätt att legitimera sig genom verbala
strategier för att upprätta sin maskulinitet som de uppfattar att den våldsutsatta kvinnan eller
myndigheter tagit ifrån dem. Vad männen egentligen känner och tänker är svårt att veta.
Mullaney (2007, s. 222) beskriver uppfattningen att männen ber om ursäkt till sina partners bara
för att rädda sig själva medan de rättfärdigar sina handlingar i relation till henne som forskare när
hon har intervjuat dem. Männens underliggande uppfattning om sitt våldsutövande är på så sätt
en olöst gåta. Männen rättfärdigar sitt beteende genom att använda ursäkter som alkohol och
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stress eller att kvinnan har “triggat” dem och de var “tvungna” att använda våld (Mullaney, 2007,
s. 222).

För att uppnå jämställdhet i samhället är mäns våld mot kvinnor ett hinder (Boethius, 2015, s.
20-21). Det är ett samhällsproblem som idag även är beaktat internationellt av Europarådet, EU
och FN. I Sverige finns lagar om kvinnofridskränkning, grov kvinnofridskränkning och
kontaktförbud (SFS 162:700) ämnat för att ge skydd åt kvinnor som blivit utsatta för våld i en
nära relation. Det finns olika förklaringsmodeller gällande mäns våld mot kvinnor (Boethius,
2015, s. 28). Exempelvis finns det genetiska förklaringar som antyder att det finns ärvda eller
medfödda egenskaper hos män som slår, exempelvis att ett högt värde av testosteron bidrar till
våldsam aggressivitet. En annan förklaring av uppkomsten av våld är att det är en konsekvens av
våldsutövarens psyke och det personen varit med om tidigare i sitt liv. En vanlig förklaring hos
behandlare som jobbat med män som utövat våld är männen känner vanmakt. Maktlöshet, eller
om mannens makt utmanas, ligger till grund för att våldet sedan sker, vilket i sin tur “återställer
ordningen och stabiliserar makten” (Boethius, 2015, s. 29).

2.3. Behandling
Behandling av män som utövar våld består vanligtvis av individuella samtal mellan behandlare
och våldsutövaren (Socialstyrelsen, 2020, s. 19). Många verksamheter använder även behandling
i grupp. Det finns även våldsutövare som inte heller är lämpliga för gruppbehandling,
exempelvis missbrukare, och många vill inte gå i grupp innan de provat individuell
samtalsbehandling först. Behandlarna använder olika behandlingsmetoder i individuella samtal.
De anpassar behandlingen efter individens behov och influeras av olika metoder som exempelvis
den norska metoden Alternativ till våld, psykodynamisk teori, kognitiv beteendeterapi,
familjesystemteori och liknande (Socialstyrelsen, 2020, s. 19) De verksamheter som erbjuder
gruppterapi använder sig mestadels av metoden Icke-våldsgrupp som har sin grund i Alternativ
till våld.

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2018:37, s. 65) finns det ingen allmän statistik om hur
många män som söker hjälp frivilligt för våldsproblematik mot närstående. Dock är det främst
män som utövat mindre grovt våld som själva söker hjälp. De söker hjälp för att deras partner
ställt krav på dem eller för att deras förhållande anses vara i fara. Män som själva sökt sig till
behandlingsverksamheter har bättre attityd gällande att ta emot hjälp än de män som blivit
dömda i domstol till behandling (Cummings & Mendoza 2001, s. 833). Att män som var
involverade i sina barns utredning hos socialtjänsten var mer benägna att engagera sig i
behandlingsprogram visar en studie av Borthwick, Graham-Kevan och Stanley (2012, s. 264)
som studerade mäns skilda identiteter som våldsutövare och fäder i hemmet. Fokus var på mäns
engagemang i de behandlingsprogram som socialtjänsten hänvisar dem till och hur de motiveras
i en förändringsprocess. Fäderna hade förhoppningar över att återfå kontakt eller säkerställa sin
kontakt med barnen eller undvika vårdnadsprocesser. Mäns identitet som fäder kan också
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fungera som en källa till en inre motivation, vilket framgår av de män som såg programmet som
en möjligt för dem att bli en "bättre pappa" (Borthwick et al., 2012, s. 272).

2.4. Förändring hos män under en behandling
Nio män som genomgått ett feministiskt inriktat gruppbehandlingsprogram för sitt våldsamma
beteende intervjuades i en studie där det visade sig att de hade genomgått betydande förändringar
enligt sina behandlare och sina partners (Scott & Wolfe, 2000, s. 827). De fyra förändringar som
männen genomgått under behandlingen var ökat ansvar för sina tidigare missbruksproblem, ökad
självständighet i förhållande till sin partner, utveckling av empati samt ökad
kommunikationsförmåga (Scott & Wolfe, 2000, s. 827). Även Labinsky (2002, s. 6) som har
studerat effekten av gruppbehandling för våldsamma män, fann att den främsta skillnaden var att
männen efter behandlingen rapporterades ha ökad kontroll över sin ilska. Männen som gått
behandlingsprogram betonar även förändringar inom individualitet, medvetenhet, färdigheter och
strategier (Natalier, Seymour & Wendt, 2021, s. 884). I Natalier, Seymour och Wendts studie
(2021, s. 894) delades männen upp i olika våldskategorier, varav en kallas för “mutual combat”
som betyder att männen beskrev att den våldsutsatta kvinnan triggade dem till våld. Dessa män
beskriver att en förändring skett efter att de använt relationsfärdigheter som interpersonell
kommunikation, konfliktlösning och konfliktundvikande. Andra män beskrev sitt våld som ett
uttryck för ilska, men efter behandlingen hade de förbättrat sin aggressionskontroll och
självstyrning. Författarna skriver dock kritiskt om att dessa individuella förändringar inte kan
likställas med samhällelig förändring. De betonar att detta inte får flytta uppmärksamheten bort
från våldets strukturella dynamik, sammanhang och dimensioner (Natalier et al.,  2021, s. 897).

Det finns även en förändringsmodell som förklarar beteendemodifieringar och stadier av
förändring under en behandling (Scott, 2004, s. 273-274). Den första fasen män genomgår är
förnekelse, och under detta stadie tar männen inte ansvar för deras våldshandlingar utan skyller
istället på sin partner eller minimerar våldet. Männen under denna stadie tenderar att se sin
partner som ett objekt och något som kan kontrolleras eller manipuleras. Nästa stadie beskrivs
som utforskande av förändring och till det följer någon form av kris. Det präglas av
självkännedom och männen börjar erkänna sitt tidigare problem, tvivlar på deras nuvarande
kommunikationsförmåga och börjar förstå skador de orsakat sin partner, sig själva och andra.
Känslor som förvirring, depression och brist på kunskap om hur de ska gå vidare utmärker
männen (Scott, 2004, s. 274). Stadiet efter denna anses som det stadium som bygger upp mot en
förändring. Under detta stadium börjar männen utforska förändring som exempelvis att ändra
sina dryckesvanor, försöka behärska sig, använda nya kommunikationsförmågor eller förändra
sin umgängeskrets. Det näst sista stadiet kallas för genomförande av beteendeförändringar, vilket
beskrivs som att männen erkänner att de har problem och engagerar sig i en förändring av sitt
beteende. Männen tar då ansvar för sina känslor och behov. De använder nya sätt att prata,
hantera konflikter och lyssna. Under det sista stadiet genomgår männen personlig förändring och
det benämns att männen dedikerar sig till ett åtagande av förändring och utveckling. Män i detta
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slutskede beskrivs kunna tänka abstrakt om sina relationer och sin sociala omgivning, dessutom
kunna definiera principer och moraliska värderingar för sina personliga beteende. De beskrevs
även kunna engagera sig i sociala frågor och kvinnors jämställdhet (Scott, 2004, s. 274).

Anderson, Goodrum och Umberson (2001, s. 221) har ur ett symboliskt interaktionistiskt
perspektiv studerat hur män ser på sig själva som våldsutövare. De våldsutövande männen
uttryckte frustration när deras partner beskrev dem som aggressiva eller våldsamma. Männen
uppfattade att dessa termer inte passade dem eftersom deras våld mot sina partners inte speglade
deras sanna jag (Anderson et al., 2001, s. 227). Denna uppfattning kan förklaras som en
försvarsmekanism ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, där splittring eller dissociation
uppstår hos männen. Det är ett resultat av en svår upplevelse som inte kan integreras i det
personliga livet på ett enkelt sätt. De våldsutövande männen var även missnöjda med att de
associeras med termer som hade med någon form av misshandel att göra (Anderson et al., 2001,
s. 227). Männen försvarade sig genom att säga att de exempelvis endast hade misshandlat en
enda kvinna i sitt liv eller att de inte hade överhuvudtaget misshandlat henne. Andra män beskrev
att de var tvungna att använda våld för att få fram sitt budskap. I en del fall agerar andra
människor som den våldsutövandes samvete. Männen uppgav exempelvis att de genast hade
slutat om de hade insett att deras barn bevittnat våldet, eller om polis eller socialtjänst skulle bli
inblandad. Majoriteten av de våldsutövande männen uttryckte en begränsad eller ingen förståelse
för sina partners (Anderson et al., 2001, s. 229).

2.5. Reflektioner över kunskapsläget
Den tidigare forskningen inom fältet behandling och mäns våld mot kvinnor är mångsidig och
innehåller ett stort urval av studier. Majoriteten av studierna använder kvalitativ metod där män
blivit intervjuade för studierna. Det sociala problemet mäns våld mot kvinnor har ingen entydig
förklaring, utan forskningen klargör att det finns många motiv till problemet. Forskningen ställer
sig dock kritiskt till större samhällsproblem, som exempelvis Kastling (2010, s. 50) som skriver
kritiskt om mansrollen och hur samhället uppfostrar män. Det gör även Lövkrona och Nilsson
(2020, s. 105-106) som har ett kritiskt synsätt på olika kretsar i samhället och hur dessa kan
framkalla våld. Dessutom tolkas mäns våld mot kvinnor i en större kontext, som att även
inkludera trakasserier och diskriminering. Forskningen visar också att våld i nära relation är ett
problem för jämställdheten i samhället. Det finns förklaringsmodeller för mäns våld, vilka är
biologiska eller psykologiska, vilket ger tydlig och informativ bild av motiven bakom problemet.

Männen förklarar ofta sitt handlande med faktorer som stress, alkohol eller liknande. Ursäkter,
rättfärdiganden och förklaringar av sitt våld förekommer i hög utsträckning hos män. Vanligaste
är att männen skyller på “blackout”, alltså att det blev mörkt framför ögonen och att de inte var
medvetna om sina handlingar. Maskulinitet är ett tema som framgår i de flesta studier om män,
och att männen måste använda strategier för att upprätthålla sin maskulinitet och även hantera sin
splittrade identitet. Männen beskrev att de inte var deras “sanna jag” som använt våld.
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Sammanfattningsvis är studierna inom detta fält många och behandlar olika teman. Många
studier använder sig av kvalitativ metod i form av intervjuer, gruppintervjuer eller djupgående
intervjuer. Det som saknas i kunskapsöversikten är en djupgående studie av behandlarna som
genomför behandling av våldsutövande män, och på vilket sätt de arbetar.
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3. Teoretiska perspektiv
Nedan redogörs de två teoretiska perspektiven som ligger till grund för uppsatsens analys. Vi
använder oss av symbolisk interaktionism samt begreppen skuld och skam för att besvara
uppsatsens syfte och frågeställningar.

3.1. Symbolisk interaktionism
Enligt Padgett (2017, s. 13) är symbolisk interaktionism en lämplig teori att använda i kvalitativa
studier. Teorin kan användas i studier som inriktas på sociala sammanhang, där människor
kommunicerar och interagerar, vilket gör teorin applicerbar och passande för denna uppsats.

En viktig filosof inom interaktionismen är G.H. Mead som menar på att människan måste vara
medveten om sig själv i förhållande till andra för att själv kunna reflektera kring sina egna
tidigare handlingar sina egna och andras framtida handlingar (Månsson, 2013, s. 172). I detta är
språket, men även icke-verbala symboler, en förklaring till hur kommunikation mellan
människor sker. Mead lägger även betydelse vid begreppet jaget, som handlar om att vi som barn
först inte förstår de symboler andra runt omkring oss använder, men att vi senare i processen tar
över andras roller och ser oss själva från deras perspektiv (Månsson, 2013, s. 173). Sociologen
Herbert Blumer utvecklade symbolisk interaktionism som Mead grundade (Blumer, 1986, s. 1).
Blumer skriver i sin bok (1986, s. 3) att det är den innebörd som saker och ting har för människor
som är betydelsefull i sig. Att ignorera innebörden av de saker som människor agerar mot ses
som att ge en falsk beskrivning av beteendet som studeras. Att undvika betydelsen i de
bakomliggande faktorerna till beteendet är på så sätt felaktigt och förbiser meningen av
beteendet (Blumer, 1986, s. 3). Blumer menar alltså att vi som människor tolkar handlingar
istället för att endast reagera på dem. Reaktionen vi människor ger på en handling har att göra
med vilken tolkning och betydelse vi tillskriver handlingen (Månsson, 2013, s. 170). Detta i sin
tur sker alltså genom exempelvis språkliga symboler i interaktioner med andra människor. Detta
är en förklaring till hur sociala problem framkommer. Begreppet process är ett viktigt begrepp
inom symbolisk interaktionism att studera och använda sig av för att just kunna förklara
förändringar i sociala relationer eller framkomsten av sociala problem (Månsson, 2013, s. 170).
Den symboliska interaktionismen förklarar även stabiliteten i samhället som ett resultat av
sociala normer som påverkar människors beteende. Detta är intressant i koppling till uppsatsens
ämne gällande våld mellan man och kvinna med tanke på den maktdynamiken som finns
däremellan. Blumer menade även att syftet med symbolisk interaktionism är att så gott som
möjligt bedriva forskningen genom de ögon man studerar, vilket denna intervjustudie ämnar till
att göra.

Mead och andra personer inom symbolisk interaktionism har belyst relevanta teman inom teorin
för socialt arbete (Forte, 2004, s. 391). Symbolisk interaktionism bidrar till en förståelse av olika
kulturella tolkningar av sociala sammanhang, och Forte (2004, s. 393) binder samman
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sociologers intresse för den symboliska interaktionismen med det sociala arbetets ståndpunkter.
Exempelvis förklarar han att socialarbetare behöver teorier för praktiken och att symbolisk
interaktionism skapar dessa. Den symboliska interaktionismen tolkar mänskligt agerande som
kontextuellt och meningsfullt, vilket socialarbetare lägger vikt vid för att begripliggöra sociala
grupper och dess beteende. Inom symbolisk interaktionism är kommunikation det mest centrala,
det viktiga. Detta anser även socialarbetare, som ser kommunikation som det främsta
hjälpmedlet. Genom kommunikation framkommer rollövertagande, där en själv tar över någon
annans roll och attityder för att sedan kunna förutse den andres respons eller aktion (Stryker,
2008, s. 17). Detta är viktigt för att med hjälp av sociala interaktioner hitta lösningar. Det krävs
samarbete med den andra personen. Augustsson (2005, s. 31) skriver “att förstå socialt liv är att
förstå de processer genom vilka individer tolkar situationer och formar sina handlingar med
hänsyn till andra” vilket sammanfattar teorin på ett bra vis.

3.2. Skuld och skam
Begreppen skuld och skam är vanligt förekommande inom forskning om våld i nära relation.
Skam handlar om en människas identitet där fokus främst ligger på en själv, exempelvis med
känslor om att man är en dålig människa. Skuld hör istället ihop med ett specifikt beteende och
agerande (Tangney, Stuewig & Martinez, 2014, s. 799). Skuld härstammar från en känsla av
ånger och är kopplat till de normer och regler som finns att förhålla sig till (Kastling, 2010, s.
78). När en person känner skuld gällande en specifik händelse blir känslan av ånger en
motiverande faktor i att vidta någon form av åtgärd, exempelvis genom att be om förlåtelse eller
erkänna. När en person istället känner skam, framträder känslor som förminskning eller
värdelöshet. Istället för då att vidta åtgärder, blir personen defensiv. Att skylla på andra och
externalisera smärta hör ihop med kopplingen mellan skam och aggression (Tangney et al., 2014,
s. 799).

När en man känner skam efter en händelse där han utsatt någon för våld, hanterar han den
känslan genom att använda sig av någon av strategierna som finns i den så kallade
skamkompassen (Kastling, 2010, s. 78). Detta gör mannen för att kunna hantera känslan av
skam. Kortfattat är strategierna tillbakadragande, undvikande, attack mot självet och attack mot
andra. Väljer mannen strategin attack mot andra, kan det resultera i våldshandlingar. Mannen
associerar känslan av skam till andra händelser i sitt liv och försöker bearbeta dessa, vilket kan
resultera i våld (Kastling, 2010, s. 78-82).

Män som utövar våld använder olika ursäkter för att rättfärdiga och göra våldet legitimt för att
kunna hantera sin skuld (Lövkrona & Nilsson, 2020, s. 126). Omständigheter som arbetslöshet,
alkohol och stress ursäktar våldet som inte mannens “normala jag” skulle genomföra. Våldets
skuld hos mannen finns kvar, men rättfärdigande omständigheter bidrar till att mannen gör sig
skuldfri. Även beskrivningar om vad den våldsutsatta kvinnan gjort gör mannens våld legitimt.
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Han var “tvungen att använda våld” och blir på så sätt skuldfri (Lövkrona & Nilsson, 2020, s.
126).

Silvan Tomkins skriver i sin bok (2008, s. 14) om utvecklingen av en teori om ett affektsystem.
Han menade att människan har medfödda affekter som utvecklats under evolutionen med hjälp
av anpassning till nya miljöer (Tomkins, 2008, s. 15). En central tes i teorin är att människan har
grundaffekter och att ansiktet fungerar som affekternas organ (Bergsten, 2015, s. 27). Skam
anses som en grundaffekt som styr och kontrollerar vår roll och position i förhållande till
omgivningen (Bergsten 2015, s. 43). Affekten aktiveras när ett beteende möts av en oväntad
konsekvens eller respons och har i uppgift att hejda beteendet. Skam kan också aktiveras i
situationer där vi inte förstår vad som är fel och inte kan förändra beteendet. Dessutom har
affekten konstruktiva konsekvenser när vi förstår den och bedömer möjligheter att reglera vårt
beteende för att återuppta en god kontakt med omgivningen. Vidare reglerar skam vår sociala
förmåga genom överläge och underläge, närhet och distans. Även vår uppfattning om oss själva
regleras i relation till andra. Skam kan kännetecknas genom hopsjunken hållning, bortvänt huvud
och nedslagen blick (Bergsten, 2015, s. 43).
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4. Forskningsmetod
I följande kapitel redovisas studiens kvalitativa metod i form av semistrukturerade intervjuer.
Sedan följer en presentation av det insamlade materialet där en beskrivning av genomförandet
samt urval och bortfall är inkluderat. Därefter presenteras uppsatsens analysmetod och i slutet
följer en diskussion kring tillförlitlighet samt uppsatsens etiska överväganden. Kapitlet avslutas
med en reflektion över vald metod.

4.1. Forskningsansats
Modern vetenskap kan delas upp i ontologi och epistemologi (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 27).
De grundläggande frågorna inom ontologi är hur världen är skapad och inom epistemologi hur vi
får lärdom om den (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 27). I uppsatsen används kvalitativ
forskningsintervju som metod vilket utgår ifrån studieobjektets perspektiv (Alvesson &
Sköldberg, 2017, s. 17). Dessutom lyfter den kvalitativa forskningen studieobjektets
mångtydighet gällande möjligheter till olika tolkningar och även hur forskaren konstruerar det
som undersökts (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 19). Detta gör ansatsen subjektivistisk då
forskaren behöver samspela med deltagare för att förstå deras område och tankevärld (Aspers,
2011, s. 29). Syftet med denna studie är att undersöka behandlares uppfattningar om mäns våld
mot kvinnor för att skapa en djupare förståelse kring hur de förklarar våld i nära relationer samt
hur de bemöter mäns känslor om skuld och skam under behandling, i linje med en kvalitativ
forskningsansats.

4.2. Kvalitativ forskningsintervju som metod
I uppsatsen används kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ metod
används gällande ämnen där det inte förekommer mycket tidigare forskning (Padgett, 2008, s.
15-17). Socialarbetare möter ofta människor i utsatta situationer eller i olika kriser i sitt arbete,
vilket gör att exempelvis ämnen som kan betraktas som stigmatiserande förekommer. Syftet med
denna uppsats är belysa ämnet mäns våld mot kvinnor från ett behandlarperspektiv, något som
inte är vanligt förekommande i den tidigare forskningen. Mot bakgrund av detta är kvalitativ
metod mest lämpad för vår studie för att på ett djupare plan diskutera sociala problem, i detta fall
gällande våld, och behandlares uppfattningar och erfarenheter av det.

Intervjuer är vanligt förekommande i forskning med kvalitativ metod inom samhälls- och
beteendevetenskap. Syftet med intervjuer är att kartlägga människors uppfattningar, erfarenheter,
avsikter eller tankar, attityder och känslor. Intervjuer genomförs ofta på en mindre grupp
personer och bidrar till ny och fördjupad kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 150-151). I
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren på förhand formulerat frågor till intervjupersonen,
men kan beroende på svaren följa upp med följdfrågor. Det finns utrymme för en dialog, men
baserat på de strukturerade, förberedda frågorna om studiens teman (Aspers, 2011, s. 143). Som
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slutledningsform är intervjuer induktiva vilket betyder att det som presenteras i en intervju
representerar en allmän aspekt som kan appliceras på personer i liknande situation (Sohlberg &
Sohlberg, 2013, s. 151). Denna uppsats har dock en abduktiv slutledningsform eftersom teorin
inte har styrt resultaten. Detta beskrivs som en blandning av induktion och deduktion. Abduktion
innebär att enskilda fall analyseras ur en teoretisk utgångspunkt vilket kan förklara fallet
(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 13).

4.2.1. Material
Forskare bedömer relevansen av det material den har för studien (Aspers, 2011, s. 202). Även om
materialet är relevant behöver dess hållbarhet ifrågasättas. Främst är det primärmaterialet, alltså
det som forskaren själv har skapat som har den högsta hållbarheten. Detta för att materialet har
samlats in enbart för studien (Aspers, 2011, s. 203). I denna studie är intervjupersonerna en
viktig kunskapskälla, och är i första hand källan till förklaringen om mäns våld mot kvinnor.

4.2.2. Urval och bortfall
I studien intervjuades tio behandlare från sex olika verksamheter dit våldsutövande män vänder
sig frivilligt. Verksamheterna arbetar med våldsutövande män genom att erbjuda individuell
behandling, gruppbehandling eller både och. Flera erbjuder även en partnerkontakt med den
våldsutsatta. Verksamheterna är olika stora och tillhör olika kommuner i Sverige. Det som
kännetecknar dessa verksamheter är att de definieras som mansmottagningar eller kriscentrum
för män vilket betyder att de riktar sig till män som upplever svårigheter eller kriser i livet. Det
kan exempelvis handla om problem i föräldrarollen, separationsproblem eller ilska och våld.
Majoriteten av intervjupersonerna arbetar idag med behandling. Två av dem jobbar för tillfället
med våldsutövande män men inte just med behandling. Dessa personer valdes att ingå i studien
då vi ändrade inkluderingskriterierna på grund av att de har en lång erfarenhet av att arbeta med
behandling tidigare. Vi inkluderade även en intervjuperson som arbetat med behandling sedan
hösten 2021, trots att kravet från början var att intervjupersonerna hade jobbat med behandling i
minst två år. Kravet härstammade från början för att vi ville att intervjupersonerna skulle ha en
viss erfarenhet och därmed kunna svara nyanserat på intervjufrågorna, men på grund av brist på
intervjupersoner samt att detta upptäcktes under intervjun inkluderades denna person. Urvalet av
behandlare begränsades inte av vilken typ av utbildning de har, ålder, kön eller ursprung för att i
slutändan kunna inkludera den mängd intervjupersoner som krävdes för studien.

En av intervjupersonerna beskrev att de inom sin verksamhet jobbar med stödsamtal och inte
behandling, men att det inte finns en tydlig gräns för vilket som är vilket och att det är väldigt
lika. Anledningen till att intervjupersonen beskriver det som att de bedriver stödsamtal istället för
behandling är för att ingen av de som jobbar inom verksamheten har en steg 1-utbildning i
psykoterapi.
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Under rekryteringen av intervjupersoner kontaktades en behandlare genom en personlig kontakt
som arbetar på en mansmottagning. Behandlaren hjälpte även till att hitta fler intervjupersoner
genom att kontakta andra kollegor inom fältet med information om studien. Detta kallas
snöbollsurval. Det betyder att forskaren tar hjälp av fältet för att identifiera liknande fall med de
egenskaper som ska undersökas (Aspers, 2011, s. 95). Personen som började studeras kan själv
fastställa vilka som ingår i fenomenet och forskaren får på så sätt en självselektion som är utförd
av en person i fältet (Aspers, 2011, s. 96).

4.2.3. Genomförande
Den femte april 2022 skickades förfrågning om deltagande i studien (se bilaga 1) ut till olika
verksamheter via mejl. Förfrågan skickades ut till sexton verksamheter som kännetecknas av att
de är mottagningar för våld eller relationsvåldscentrum, samt till två personer som jobbar för
tillfället med våldsutövande män men inte just med behandling. Dessa personer hänvisades vi till
via en personlig kontakt, och båda personerna ställde upp på intervju. Totalt intervjuades tio
personer. Fem verksamheter tackade nej till att ställa upp på intervju, sex verksamheter tackade
ja och fem verksamheter svarade inte. Inom två av de verksamheterna som tackade ja
kontaktades två enskilda behandlare från vardera, en från varje verksamhet tackade ja och en
från varje verksamhet återkom inte med något svar. De som tackade nej hade inte möjlighet att
delta i studien på grund av arbetsbelastning eller att de prioriterade att delta i andra studier.
Mottagningarna ligger i olika stora kommuner och i olika delar av Sverige.

En av intervjuerna skedde på plats på en av mottagningens kontor. Resten av intervjuerna
genomfördes via videosamtal på Zoom eller Teams, främst på grund av att intervjupersonerna
befann sig i olika delar av landet. Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 2). Då det
var semistrukturerade intervjuer ställdes även lämpliga följdfrågor till intervjupersonerna
beroende på vad som framkom under samtalet.

Efter att intervjuerna genomförts påbörjades arbetet med transkribering. Alla intervjuer
transkriberades och under processen anonymiserades verksamheters och kollegors namn eller
annat som kan härleda till personen som intervjuats. Intervjuerna var i genomsnitt ungefär
fyrtiofem minuter långa, men en del drog över tiden till ungefär femtiofem minuter medan andra
intervjuer tog trettio minuter. Både under och efter transkriberingen påbörjades tematisering och
kodning.

4.3. Tematisk analys
Analysen är kopplad till förklaringar, och de teoretiska begreppen studeras i relation till det
empiriska materialet (Aspers, 2011, s. 204). Tematisk analys är den dominerande analysmetoden
inom kvalitativ forskning och anses ofta som en erfarenhet- eller realistiskmetod med mål att
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identifiera, analysera och redogöra för teman eller mönster i den insamlade datan (Braun &
Clarke, 2006, s. 81). I mer djupgående fall används tematisk analys även för att tolka olika
aspekter av ämnet. Vid studier som utgår från tematisk analys sker beskrivningar med
utgångspunkt från teman, som kan vara en blandning av citat och referat från intervjupersonerna
(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 113). De teman som studien behandlar skapar sedan
sammanhanget. Tematisk analys är inte bunden till något teoretiskt ramverk och kan därför
användas på ett bredare plan.

Som stöd för tematiseringen och kodningen användes Braun och Clarkes (2006) artikel Using
thematic analysis in psychology. Braun och Clarke (2006, s. 87) har en tydlig guide som handlar
om hur man går tillväga vid användandet av tematisk analys. Det första steget är att bekanta sig
med sina uppgifter och att transkribera, läsa om sin data och göra anteckningar om initiala idéer.
De första idéerna om vårt material var kris och motivation vilket vi hade märkt att flera av
behandlarna pratade om. Nästa steg som Braun och Clarke (2006, s. 87) beskriver i sin artikel är
att generera initiala koder, alltså att koda intressanta uttryck på ett systematisk sätt av hela
intervjumaterialet. Koderna är annorlunda från de teman som hittades senare (Braun & Clarke,
2006, s. 88). Nedan visar en tabell över ett exempel hur koderna såg ut:

Utdrag från data Kodning

IP3: [...] Alltså det vanligaste är ju inte att
man … slåss fysiskt det är inte det vanligaste,
utan det är oftast med psykiskt våld [---]

1. Vilka män mottagningarna möter
2. Vilket våld männen har utövat

Efter en noggrann och systematisk kodning av hela intervjumaterialet skriver Braun och Clarke
(2006, s. 87) att nästa steg är att skapa relevanta teman genom att föra ihop koder. Koderna
samlas under övergripande teman för att lättare få en övergripande bild av materialet. Exempel
på de teman som användes under denna fas var män som söker sig och våld. I nästa fas av
tematiseringen beskriver Braun och Clarke (2006, s. 87) att temana ska granskas och kontrolleras
så att de stämmer i förhållande till de kodade sammanfattningarna och materialet. Detta används
sedan som en tematisk karta över analysen (Braun & Clarke, 2006, s. 87). Under denna fas
samlades de kodade citaten som tillhörde temana för att få en övergripande blick över materialet
som senare användes för att presentera resultaten.

Den femte fasen handlar om att definiera och namnge teman från den temakarta som finns
(Braun & Clarke, 2006, s. 87). Analysen är i denna fas pågående för att kunna förfina detaljerna i
varje tema och den övergripande historien som analysen skildrar. I denna fas produceras tydliga
definitioner och namn för varje tema (Braun & Clarke, 2006, s. 87). De teman som vi namngav
utifrån vårt material var behandlarnas förklaring av uppkomsten av våld, kris uppfattas som
motivation till förändring samt fokus på medvetenhet och kunskap om känslor. Temana skapades
utifrån transkriberingarna och kodningen, teorin har inte format dem. I den sista fasen produceras
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själva resultaten med analysen. Fasen består av att ta fram ett urval av övertygande och levande
citat (Braun & Clarke, 2006, s. 87). Analysen genomfördes i relation till frågeställningarna, den
tidigare forskningen samt den valda teorin och begrepp.

4.4. Tillförlitlighet
För kvalitativa studier är tillförlitlighet och äkthet två kriterier som ligger till grund för
bedömning (Bryman, 2018, s. 467). Tillförlitlighet har i sin tur fyra delkriterier; trovärdighet,
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.

Trovärdighet innebär att forskning har utförts i linje med de forskningsregler som finns. Därmed
styrks trovärdigheten i studien (Bryman, 2018, s. 467). Kvalitativa studier omfattar ofta
djupgående forskning av en mindre grupp människor, där fokus läggs på den särskilda kontexten.
Överförbarhet ser till i vilken utsträckning resultaten i en studie kan vara överförbara och
relevanta i en annan kontext och miljö än den ursprungliga (Bryman, 2018, s. 468). Vår studie
innefattar behandling av män i Sverige, där det kan tänkas att liknande resultat kan infinnas hos
behandlare i andra mottagningar i landet. Däremot kan resultaten skilja sig och eventuellt inte
vara överförbara gällande behandling i något annat land, då faktorer som tillgänglighet,
efterfrågan och utbud kan skilja sig. Det är även viktigt att ha i åtanke att behandlarna i denna
studie jobbar med män som frivilligt har sökt hjälp. Det finns även behandling som riktar sig till
dömda män.

Pålitlighet syftar till att alla delar av forskningsprocessen ska redogöras för i studien (Bryman,
2018, s. 468). Mot bakgrund av detta har vi i denna studie inkluderat forskningsfrågor,
metodöverväganden, urval av material samt andra steg som anses vara viktiga för att kunna visa
hur forskningsprocessen har gått till. Inom samhällsvetenskaplig forskning är det även svårt att
säkerhetsställa fullständig objektivitet. Att styrka och konfirmera syftar därför till att det ska vara
tydligt att forskaren oavsiktligen låtit sina egna personliga värderingar påverkat
forskningsprocessen (Bryman, 2018, s. 470). I denna studie har vi exempelvis omarbetat
intervjuguiden (se bilaga 2) för att se till att frågorna inte är styrande så att inga förutfattade
meningar skulle påverka intervjuerna och intervjupersonernas svar.

4.5. Etiska överväganden
Rapporten God forskningsed (2017) från Vetenskapsrådet diskuterar etiska överväganden,
riktlinjer för forskning och förhållningssätt till etiska frågor under processen. Rapporten
diskuterar även sekretess och tystnadsplikt. I studien har intervjupersonerna anonymiserats i linje
med konfidentialitetskravet, vilket syftar till att skydda intervjupersonerna så att ingen
utomstående dels kan komma åt uppgifterna eller härleda uppgifterna till en specifik person
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Det är vår skyldighet att presentera syftet för intervjupersonerna
vilket dels presenterades men även inkluderades i intervjuförfrågan (se bilaga 1). Resultaten
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används endast för vår forskning och presenteras på ett tillförlitligt vis. Intervjupersonerna har
lämnat samtycke till att delta i studien, och informerats om att de kan avbryta sin medverkan
utan att behöva ge en anledning till varför. Ljudinspelningarna av intervjuerna förvaras så att
endast vi samt uppsatsens handledare har tillgång till dem under arbetets gång. Efter att
uppsatsen har bedömts som godkänd raderas ljudinspelningarna.

All European Academies skriver om skyddsåtgärder i sin rapport Den europeiska kodexen för
forskningens integritet (2018). I rapporten står det om att följa de regler som gäller inom vårt
vetenskapsfält, att vi har respekt för säkerheten och välbefinnande gällande oss själva och andra
inblandade i studien samt att vi är medvetna om och kan identifiera potentiella risker som kan
uppstå under tiden. De grundläggande principerna tillförlitlighet, ärlighet, respekt och
ansvarighet kommer att tas hänsyn till för att uppnå integritet i forskningen.

Etiska problem och moraliska oklarheter kan uppstå när som helst under en studies process.
Intervjuer kan föra med sig berättelser om obehagliga eller ohyggliga beteenden till ytan
(Padgett, 2008, s. 74). Etiska frågor är ständigt närvarande i kvalitativa studier för att säkerställa
att riktlinjer följs, som samtyckeskrav och frihet från bedrägeri, värna integritet och sekretess.
Detta kräver noggrannhet och vaksamhet i forskningsrelationen. Trots goda avsikter riskerar
forskare att möta moraliska tvetydigheter, olämpliga reaktioner eller att bli för involverad i
forskningsfältet. De flesta kvalitativa studier utgör inte en risk om de följer de etiska riktlinjer
och bidrar till en god erfarenhet för informanterna (Padgett, 2008, s. 77).

En av intervjupersonerna har en personlig kontakt med en av författarna av studien. Då detta kan
anses påverka resultatet, bedömdes det lämpligt att den andra författaren som inte har personlig
kontakt med intervjupersonen utförde intervjun, transkriberade och kodade materialet på egen
hand för att säkerställa tillförlitlighet.

4.6. Metodöverväganden
För att svara på frågeställningarna om behandlarnas uppfattningar är semistrukturerade intervjuer
således den mest lämpliga metoden jämfört med enkätstudier. Semistrukturerade intervjuer ger
exempelvis möjligheten att ställa följdfrågor eller hänvisa tillbaka till en tidigare fråga under
intervjuns gång. Därmed blir varje intervju anpassad efter den enskilda intervjupersonen. Att
genomföra intervjuer kräver att forskaren är väl förberedd, anpassar sig efter intervjupersonen
och visar ett intresse (Aspers, 2011, s. 145). Vi kan inte säkerställa resultaten är generaliserbara
då mer omfattande intervjuer med fler behandlare från olika mottagningar skulle krävas. Dock är
det inte orimligt att behandlare med liknande förutsättningar som möter liknande personer har
samma erfarenheter, och skulle kunna ge samma resultat om en mer omfattande studie
genomförts.
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Genom att använda tematisk analys kan vi utgå ifrån innehållet i intervjuerna för att sedan finna
teman, istället för att ha förutbestämda teman att utgå från under genomförandet av intervjuerna.
På så sätt låter vi våra intervjupersoner styra resultaten och analysen med mindre påverkan från
vårt håll.
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5. Resultat och analys
I följande del av studien framställs resultat och analys. Materialet baseras på tio intervjuer med
behandlare som arbetar eller har arbetat med våldsutövande män. Behandlarna arbetar på
verksamheter som ligger i både storstäder och mellanstora städer runt om i Sverige. Personalen
på verksamheterna varierar från att två personer arbetar där till att det är fler än fem personer. En
del behandlare i verksamheterna har andra jobb vid sidan av, som exempelvis privata
psykologmottagningar. Till flera av mottagningarna kan även kvinnor vända sig, dock är det inte
lika vanligt. Majoriteten av mottagningarna erbjuder även partnerkontakt under behandlingen.

Verksamheterna där intervjupersonerna arbetar definieras som mansmottagningar eller
krismottagning för män. Majoriteten av männen som söker sig till mottagningarna söker på
grund av våldsproblem, men en del söker även på grund av andra svårigheter. Behandlarna inom
mottagningarna arbetar med stödsamtal. Hur länge männen går i samtal varierar mellan
mottagningarna. De behandlare som har intervjuats beskriver att de snabbt vill fånga upp de män
som upplever kriser eller svårigheter i livet eftersom det fungerar som en drivkraft till
förändring. Det bidrar även till att de kan ha kortare kontakter och kortare köer till
mottagningarna.

Åtta av intervjupersonerna är män och två av intervjupersonerna är kvinnor. Åldern på
intervjupersonerna varierar från fyrtio år till sjuttio år och de har olika utbildningar. Tre av dem
är psykologer, en är beteendevetare med en steg 1-utbildning i psykoterapi och påbörjad steg
2-utbildning. Sex av intervjupersonerna är socionomer i grunden varav två av dem även är
legitimerade psykoterapeuter och tre av dem har en steg 1-utbildning i psykoterapi. Många av
intervjupersonerna har även gått andra utbildningar och kurser i exempelvis samtal gällande våld
eller familjebehandling. Intervjupersonerna har jobbat i omkring två år eller längre med
behandling av våldsutövande män, med ett undantag för en person som jobbat i drygt sex
månader.

Resultaten presenteras i form av de teman som identifierats i transkriberingarna av intervjuerna.
Dessa är behandlarnas förklaring av uppkomsten av våld, kris uppfattas som motivation till
förändring samt fokus på medvetenhet och kunskap om känslor.

5.1. Behandlarnas förklaring av uppkomsten av våld
Männen som besöker mottagningarna beskrivs av behandlarna som “vanliga män” med “vanliga
jobb” och “vanliga liv”, men samtidigt ingen homogen grupp. Det är män i åldrarna 20-70 år,
men majoriteten är 30-50 år. Behandlarna beskriver att männen har ett fungerande yttre, är
väletablerade, men att de upplever svårigheter på olika sätt. Dessa svårigheter är exempelvis
relationsproblem, problem vid separationer, svårigheter med föräldrarollen eller problem med
ilska och våld. Männen beskrivs även uppleva en kris i livet som de inte kan hantera och är
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därmed i behov av stöd och hjälp. En del behandlare beskriver också att männen har upplevt ett
uppvaknande, där de förstår att barnen eller deras partner upplever rädsla för dem, och att det
inte överensstämmer med deras uppfattning om hur en förälder ska vara.

Majoriteten av männen som söker sig till mottagningarna söker på grund av våldsproblematik.
Behandlarna beskriver att männen främst utövar någon form av psykiskt och verbalt våld, som
exempelvis kontroll av sin partner, hot, förnedring och aggressiv attityd. Det kan även handla om
materiellt våld, som att männen kastar och tar sönder saker. Det finns även män som utövat
grövre fysiskt våld eller sexuellt våld, men det utgör inte en lika stor del.

5.1.1. Trauman och utsatthet i barndomen påverkar vuxenlivet
Behandlarna har liknande uppfattningar om vilka bakomliggande faktorer av mäns våld som
finns. De beskriver faktorerna som individuella och komplexa, att det inte endast finns en
förklaring till våldet, utan att det är flera faktorer som hänger ihop. En del intervjupersoner
beskriver att flera män har egna trauman från sin uppväxt, och ibland även otrygga
anknytningsmönster. Intervjuperson 1 beskriver männen på följande sätt:

IP1: Jag tror många bär med sig erfarenheter, tidiga erfarenheter av att ha varit utsatta för
traumatisk stress eller erfarenheter av att komma från ett väldigt splittrat och kaotiskt
hem. Erfarenheter av föräldrar eller sådär, anhöriga som har druckit eller brukat narkotika
eller sådär.

Trauman såsom att själv varit våldsutsatt under sin barndom kan på så sätt vara en faktor bakom
att män börjar bruka våld i sin parrelation. Kastling (2010, s. 51-52) menar att pojkar lär sig ett
våldsamt beteende i hemmen som sedan tas med i deras vuxna relationer. Tidiga erfarenheter av
våld inom hemmets väggar kan medföra en uppfattning om att våld är tillåtet och kan även vara
förväntat av mannen (Kastling, 2010, s. 51-52). Intervjuperson 5 och intervjuperson 4 lyfter
följande aspekt av ett mönster hos männen:

IP5: [---] Jag skulle nog säga att jag har nog inte mött någon man som inte har varit utsatt
tidigare i livet, ofta barndomen [---].

IP4: [---] när det gäller dom våldsamma männen så tycker jag att det finns en högre
psykisk belastning från barndomen med som gör att det blir svårt att handskas med de här
situationerna, svårare att få tillit i den nära relationen, utan de agerar ut och är väldigt
frustrerade på många olika sätt [---].

Ett mönster gällande männens uppväxt är alltså att trauman från barndomen resulterar i ett
utåtagerande beteende och frustration. Liknande det intervjuperson 4 beskriver, förklarar
intervjuperson 3 vad som kan triggas igång senare i livet när mannen är i en parrelation.
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IP3: Men det är ett beteende [våld] som måste stoppas, sen finns det en del som bär med
sig trauman från tidigare i livet som … kan triggas igång i en parrelation, alltså det är sån
där anknytningsmönster … tidiga anknytningsmönster och de uppspelas på nåt sätt i en
sån där nära kärleksrelation, det är där ens styrkor och ens största svaghet på något sätt
visas.

Att uppkomsten av våld kan förklaras som en konsekvens av männens psyke och vad de tidigare
varit med om är något Boethius (2015, s. 28) även pekar på som en förklaring. Även Kastling
(2010, s. 51-52) beskriver att i delar av samhället förväntas män bruka våld som ett lämpligt och
accepterat sätt att lösa konflikter. Detta kan göra att pojkar lär sig ett våldsamt beteende i
hemmet och sedan tar med sig det i vuxna relationer (Kastling, 2010, s. 51-52). Har dessa män
haft en uppväxt där de då har lärt sig att hantera situationer och relationer med våld är det
sannolikt att det även visar sig i vuxen ålder.

5.1.2. Männens behov av makt och kontroll
Behandlarna upplever även att männen har ett stort behov av att kontrollera omvärlden. De
beskriver att männen vill att andra personer ska göra som de vill. När det inte sker använder
männen olika metoder så som ilska och kontroll. Intervjuperson 7 förklarar:

IP7: [...] Det är när man vänder aggressiviteten mot en annan person för att påverka eller
styra den andra personen. [...] Det handlar egentligen om att försöka uppnå något genom
att skrämma och skada [...] för att få kontroll, makt över den

Det som intervjuperson 7 beskriver är något som Boethius (2015, s. 29) skriver om i sin studie.
Behandlare som arbetar med våldsutövande män beskriver ofta att männen upplever vanmakt
och att maktlösheten bidrar till att våld sker. Mannen kan också uppleva att kvinnan utmanar
hans makt och när våldet inträffar stabiliseras makten och “ordningen återställs” (Boethius, 2015,
s. 29). Det går även att se ur ett symboliskt interaktionistiskt synsätt vilket anser att människor
tolkar handlingar istället för att endast reagera på dem (Månsson, 2013, s. 170). Reaktionen
påverkas av den tolkning och betydelse av handlingen som tillskrivs (Månsson, 2013, s. 170).
Männen tolkar kvinnans handlingar som hotande, och hans position utmanas. För att återfå sin
makt utövar han kontroll genom att utöva våld mot kvinnan.

En annan synvinkel som framförs av behandlarna om mäns våld mot kvinnor, är samhällets
ansvar och påverkan. Behandlarna menar att det inte endast är individuella faktorer som styr ifall
en man blir våldsam i sin parrelation, utan att det påverkas från olika håll i samhället.
Exempelvis beskriver intervjuperson 4 på följande sätt:

IP4: Alla sådana här mer komplexa problem har [...] oftast multifaktoriella orsaker. Vi
människor gillar att ha en bild av att det är trauman eller det är ojämlikhet i samhället,
eller patriarkala strukturer i samhället. Att det är det som gör det hela [...] men det är
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tyvärr så att det här är mycket mer komplext [...] vi människor är mycket mer influerade
av väldigt många olika saker, men alla de här sakerna har relevans. Så det finns olika
nivåer i samhället där vi behöver jobba med det här [...] så det är inte så att patriarkala
samhällsstrukturer ska vi glömma bort, så vi ska bara ägna oss åt psykologiska modeller
och anknytning och så, nä så är det inte.

Intervjuperson 4 lyfter i citatet vikten av att inkludera samhällets olika skikt men även vikten av
individuella faktorer, liksom det Lövkrona och Nilsson (2020, s. 105-106) också skrivit om. I en
del kretsar anses mäns våld vara tillåtet och accepterat, som exempelvis inom idrotter. Detta kan
i sin tur stärka den manliga identiteten (Lövkrona & Nilsson, 2020, s. 105-106). Inom symbolisk
interaktionism förklaras stabilitet i samhället som ett resultat av sociala normer vilket i sin tur
påverkar människors beteende (Månsson, 2013, s. 170-171). En annan intervjuperson lyfter
begreppet hierarki och att våld är hierarkiskt. Intervjuperson 5 börjar förklara:

IP5: [---] när våldet slår till och rädslan slår till i frontalloben då stängs allt annat ner [---]
Det är ju ingenting som ger en högre [...] kortisolnivå, alltså stress, än våld. [...] Och på
det viset är det hierarkiskt.

Våldet förstärker förövarens position i hierarkin gentemot partnern, men som intervjuperson 6
berättar om nedan, att det inte gynnar honom i andra situationer.

IP6: [---] Det finns en feministisk teoribildning som talar om den patriarkala
överordningen [...] Och den är sedan kanske hundra år föremål för attack, förändring va,
och att våldet skulle vara en del av att upprätthålla den patriarkala överordningen. [...]
tänker att ibland kan det vara så va, men tänker också att det nog är lite grann överdrivet
det där, för det finns en annan sida av vad är en bra man va, en bra man som slår eller
skriker på sin fru och sina barn va, det är ingenting han kan använda någonstans i sitt cv
[...] det är liksom ingenting som stödjer den patriarkala ordningen [---]

Intervjuperson 5 menar att det förekommer könsnormer och att det finns en under- och
överordning i samhället som hen menar syns ganska tydligt. Maktstrukturer och tolkningar om
att män är överordnade kvinnor erkänns även i Statens offentliga utredning (SOU 2004:121).
Ansvaret ligger inte på den våldsutsatta utan berör alla medborgare (SOU 2004:121). Mäns våld
mot kvinnor anses även vara skamfyllt och männen vill undvika associationer med
kvinnomisshandel (Lövkrona & Nilsson, 2020, s. 124). Samhället, ur ett symboliskt
interaktionistiskt synsätt, förklaras stabilt som ett resultat av sociala normer som påverkar
människors beteende (Månsson, 2013, s. 170).

5.1.3. Männen skyller ifrån sig
Det är vanligt att männen söker sig till mottagningarna för andra problem än våld menar många
av behandlarna. I en del fall beskriver männen situationer som inträffat utan att nämna detaljer,
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exempelvis att det är mycket bråk hemma eller att det är en skilsmässa på gång. Under samtalen
med behandlarna framkommer det sedan att mannen har brukat våld mot sin partner. Det är
också vanligt att männen har tendenser att ursäkta eller rättfärdiga sitt våldsutövande. De anser
att omständigheter runt omkring ursäktar deras agerande och att det exempelvis är kvinnan i
förhållandet som antingen startar eller fortsätter konflikten. Intervjuperson 3 beskriver följande:

IP3: de [männen] gör ju någonting som går på tvärs för hur de tycker att en bra människa
beter sig. Sen är man inte riktigt framme i att börja jobba, alltså många vill prata om hur
de har det med sin partner och hur hemsk hon kan vara, och [...] många vill liksom ge en
bild [...] som man vill beskriva hur man har det i största hand. [---] Alltså de har ju
förstått att de har betett sig illa men sen … den där riktiga så att säga känslomässiga
förankringen i det, de svårartade skuldkänslorna och skamkänslorna [...] en del har ju en
bit för att komma dit.

Männen upplever ett behov att förklara för behandlarna hur omständigheterna såg ut innan han
brukade våld. Intervjuperson 3 förklarar att männen ofta upplever ett behov av att prata om sin
partner, att hon är jobbig och ansträngande att leva med. Männen känner sig också på så sätt
utsatta för trakasserier och orättvis behandling av sin partner. Intervjuperson 3 beskriver hur
männen upplever att deras partner är och hur de pratar om sin partner i behandlingen:

IP3: [---] och alla [partners] är inte så enkla sådär såklart, alla har sitt. Men det är inget
som ursäktar dåligt beteende men många män vill prata om sina partners hur svårt det är
att leva med kvinnan.
Intervjuare: Men då är det liksom mannen som [...] tycker att kvinnan är jobbig?
IP3: Ja. [---] Många säger ju som att det här är inte för att ursäkta mig, men hon är
jättekrånglig och jag blir så provocerad [...]

Behandlaren berättar att männen inte vill använda sin partners beteende som en ursäkt, ändå är
vad hon gör och hur hon beter sig en viktig del för honom att påpeka under behandlingen. Flera
av behandlarna berättar att de låter mannen få förklara och berätta, men att de tydligt uttrycker
att han ska ta på sig allt ansvar av sitt våldsutövande. I en tidigare studie av Mullaney (2007, s.
222) skriver hon om att män använder kreativa strategier för att upprätthålla sin maskulinitet.
Männen upplever att deras partner eller myndigheter har tagit maskuliniteten ifrån dem, vilket
kan upplevas som skamfyllt. Känslor som skuld och skam är en annan förklaring till varför
männen skyller ifrån sig. Detta beskriver intervjuperson 1:

IP1: [---] om man får för mycket skam som man inte orkar hantera, då är det ju risk att
man flyr den genom att … attackera andra, att säga att hon förtjänade ju det där, hon va ju
en hora eller någonting [...] eller att man ignorerar, det där hände inte jag var bara
pyttelite arg det var inte så att jag slog någon. Man ignorerar … man låtsas som att det
där inte hänt.
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Att den våldsutsatta kvinnan har gjort någonting för att provocera eller betett sig på ett visst sätt
beskriver männen som att det rättfärdigar situationen. Behandlarna beskriver att denna
uppfattning oftast framkommer i de första samtalen med männen, eller initialt när männen tar
kontakt med verksamheterna. Detta redogör intervjuperson 2 för:

IP2: [...] Det är ju mycket sådant från början alltså … även i de här som man pratar med
initialt som vänder sig till [verksamhetens namn] och initialt när man håller orienterande
samtal i början av behandlingen. “Hade inte hon gjort så, så hade inte jag…”

Lövkrona och Nilsson (2020, s. 124) beskriver detta som strategier hos männen för att undvika
att bli associerade med att vara en kvinnomisshandlare. Att vara en kvinnomisshandlare är en
skamfylld tillskrivning och för att klara av att hantera situationen gör männen omskrivningar
som att skylla på den våldsutsatta kvinnan, och därmed rättfärdiga våldet (Lövkrona & Nilsson,
2020, s. 124). Detta beslyser även Anderson, Goodrun och Umberson (2001). I sin studie skriver
de att männen inte accepterade att bli beskrivna som våldsamma eller aggressiva, då det inte
speglade deras sanna jag. Detta kan förklaras som en försvarsmekanism där en svår upplevelse
inte kan integreras i det personliga livet (Anderson, Goodrun & Umberson, 2001, s. 227).
Intervjuperson 8 beskriver följande.

IP8: [...] Men det kan vara så, i, för att försvara sig själv att man säger att det här är
någonting som hon driver

Skam kan generera känslor som värdelöshet och förminskning (Tangney et al., 2014, s. 799).
Istället för att påbörja en förändring kan personen bli defensiv, genom att skylla på andra och
externalisera smärta. Detta bidrar till en koppling mellan skam och aggression (Tangney et al.,
2014, s. 799).

5.1.4. Männen utvecklar ansvarstagande
Behandlarna berättar under intervjuerna att de arbetar mycket med att få männen att se sitt eget
ansvar i konfliktsituationer. En del män har redan kommit till insikt om att de har gjort fel och de
upplever mycket skam och skuldkänslor för vad som hänt. Andra män har ett större projekt
framför sig att förstå sin delaktighet i konflikterna. Intervjuperson 3 berättar om ansvarstagande
hos män:

IP3: Ja alltså det är [...] gradvis, det är också en del av behandlingen att ta det fulla
ansvaret för sitt eget beteende. Det är inte alla som gör det när de kommer men de
beskriver det här destruktiva samspelet och provokation [...] men då har man också som
[...] kopplat ihop det här att bara för att jag blir så provocerad, jag blir så arg och
uppjagad då så är beteendet normalt och det jobbar vi med att det är det inte.

30



Modin & Mumm

En viktigt aspekt som lyfts är att våld inte är ett normalt beteende. Att våldet är fel kan vara svårt
för männen att förstå. Intervjuperson 3 fortsätter att beskriva:

IP3: Du kan uttrycka dina känslor på ett annat sätt än att vara våldsam och ta ditt ansvar
för dig och du kan inte ta ansvar för någon annan och du kan inte förändra någon annan,
du måste förändra dig själv och det är du som har 100 procent ansvar för ditt eget
beteende.

Även detta som intervjuperson 3 beskriver, att ta sitt fulla ansvar över situationer där mannen har
brukat våld, kan kopplas till känslor som skam. Skam kan aktiveras i situationer där vi inte kan
förändra beteendet och inte förstår vad som är fel (Bergsten, 2015, s. 43). När detta förstås
regleras beteendet för att återuppta en god kontakt med omgivningen och vår uppfattning om oss
själva i relation till andra (Bergsten, 2015, s. 43). Intervjuperson 4 beskriver hur hen arbetar med
att få männen att se deras delaktighet i konflikter:

IP4: [...] Att börja göra det och förstå att det här är någonting som har börjat mycket
tidigare och som du har någonting med att göra [...] det är kanske inte [...] 100 procent
ditt fel allting i er relation men att du använder våld det får du ta på dig sen kanske ni har
problematiska saker och ni grälar på dåliga sätt och hon är jävligt jobbig på många olika
sätt men du behöver ta ansvar för din bit då.

Intervjuperson 4 brukar använda liknelsen tennismatch som symboliserar en konflikt. Partnern
servar första bollen, mannen som slår tillbaka och så börjar de spela match. Mannen är lika
ansvarig för att de började spela tennis även om det var partnern som började serva.
Tennismatchen som liknelse används för att mannen ska förstå sin delaktighet och ansvar i
konflikten.

Intervjuperson 1 har en annan uppfattning om männens ansvarstagande. Hen upplever att
männen som kommer till den mottagningen där hen arbetar har en känsla av att de vill ta ansvar
för sitt dåliga beteende. Intervjuperson 1 förklarar:

IP1: [---] redan i första samtalet upplever jag att det finns en känsla av att vilja ta ansvar
för att man har betett sig dåligt [...]. Det är någonting som våra samtal också fokuserar en
del på det här med att det är den som har brukat våld som har ansvar för det. [...] Och då
brukar vi gå därifrån till att se på vilket sätt kan man öka männens ansvarstagande, inte
bara kring sitt våldsutövande men också kring sina känslor och behov och att kunna
kommunicera kring det på ett ansvarsfullt och rätt sätt [...] [...] Men jag upplever att de
som kommer hit tar ansvar för det. Vi får säkert inte höra allt och vi får säkert inte höra
hur illa det har varit men att de har liksom skadat folk som de älskar och vill kanske
egentligen skydda.
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Intervjuperson 1 beskriver att behandlare inte alltid får höra hela historien från mannen eller hur
illa våldet har varit. Intervjuperson 10 tar i nedanstående citat upp en annan synvinkel gällande
hur skuld och skam påverkar hur männen delar med sig av sin historia:

IP10: Ja, asså jag tänker att det är otroligt skuld- och skambelagt, tänker jag… och det…
jag kan uppleva att många testar oss som jobbar på mottagningen till en början, de säger
kanske någonting som inte har varit så grovt eller där de delvis tar på sig ansvaret eller att
de på något sätt beskriver situationen som att ja men “min partner gjorde så, och därför
gjorde jag så” att de inte, de vill som beskriva orsaken till eh situationerna för att ja, lätta
på deras egen skuld och skam. Ehm, men sen när de märker att vi sitter kvar och vi eh
kan berätta om “jag känner igen det du pratar om, jag har haft andra i samtal som
beskriver liknande situationer, ja men hur känns det för dig att höra det? Vad tänker du
då?” Och allt eftersom tiden går så, så berättar de om grövre saker och eh ja att de liksom
testar våra reaktioner innan de liksom berättar mer [---] eller om man skulle se väldigt
förfärad ut eller [...] att då skulle de nog kanske inte fortsätta [...] berätta, utan då kanske
de skulle avsluta sin kontakt.

Detta visar alltså att männen testar behandlarna och deras reaktioner innan de öppnar sig mer.
Männens skuld och skam driver de till att öppna sig under en behandling, så länge de märker att
behandlarna inte skuldbelägger dem. Behandlarna hanterar detta genom att normalisera männens
känslor.

IP10: [...] jag skulle nog säga att man, asså försöker bekräfta, att “jag ser att det är jobbigt
för dig att prata om det här” och att vi tänker att det är helt naturligt, normalt att, att känna
skuld och skam och att det är ehm bra att de gör det för att det säger någonting om deras
[...] egna värderingar, att det är det skulden och skammen sagt åt dem, “nu har du gått
över gränsen, det här tycker du egentligen inte är okej. Men det finns liksom starkare
känslor som har gjort att du har svårt att hantera de här situationerna”. [...] asså försöker
man liksom säga det “skulle du inte känna skuld och skam skulle det vara ett större
problem” [...] att man som kan använda sig av den här, de här skuld och skamkänslorna.

Eftersom den symboliska interaktionismen beskriver rollövertagande som något som sker för att
kunna förutspå respons från den andre, sker det i detta fall både från männen och behandlarnas
sida. I samtal med behandlaren tar mannen över behandlarens roll för att avgöra hur hen kommer
att reagera på det han berättar. Detta gör att han inte berättar om grovt våld i början, men när han
ser att behandlaren inte reagerar på ett avståndstagande vis kan han öppna sig mer. Behandlaren i
sin tur tar över mannens roll och förutser dennes respons och tolkning, och kan därmed anpassa
hur hen reagerar på uppgifterna om våld som mannen berättar. När behandlaren anpassar sig så
att mannen känner sig trygg, öppnar mannen sig mer. Detta visar symbolisk interaktionism som
en process där behandlarna och männen ser sig själva ur en annans perspektiv och tar över andras
roller (Månsson, 2013, s. 173).
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5.2. Kris uppfattas som motivation till förändring
Genomgående under intervjuerna har det framkommit hur behandlarna använder begreppet kris.
De menar att när en människa genomgår en kris, som exempelvis en skilsmässa eller hot om att
bli lämnad, finns det ambitioner att förändra situationen. Behandlarna förklarar att männen tar
kontakt med verksamheten i samband med krisen. Intervjuperson 10 berättar att anledningen till
att en kris uppstår hos männen kan vara olika faktorer. Exempelvis kan det handla om separation
eller hot om separation, eller att de väntar på en tingsrättsförhandling gällande umgänge eller
vårdnad av barn. Det kan även vara andra omständigheter där ens partner inte har varit
involverad, men som ger upphov till en personlig kris, så som att förlora jobbet. Intervjuperson 3
beskriver hur en kris kan framkallas:

IP3: [...] deras partner har tröttnat på deras dåliga beteende [---]. [...] då är det ofta
mannen som söker hjälp här med våldsproblem… och de är ju i någon mening i kris va.
[---] Och man är ju i kris man har ju gjort nånting som håller på att förstöra en relation,
[...] man har betett sig väldigt skrämmande, barnen är rädda för en, det är ingen rolig
upptäckt för en… familjefar att barnen är rädda för en. Ibland är det väldigt konkret “om
du inte söker hjälp” nu säger partnern “så blir det skilsmässa och då ser du varken mig
eller barnen mer” så en del är ju under hot.

Det som är genomgående hos intervjupersonernas beskrivningar av männen som söker hjälp är
att det är tvetydigt. Å ena sidan söker de frivilligt eftersom det inte ligger något domstolsbeslut
eller biståndsbeslut bakom sökandet, men å andra sidan upplever många behandlare att männen
ändå kommer till verksamheterna på grund av någon sorts tvång. Som intervjuperson 3 beskriver
ovan gällande kris, föreligger det ofta något hot bakom sökandet av hjälp. Citaten nedan
förklarar:

IP10: En del kan ju vara väldigt skeptiska, ibland så kan de komma till oss som jag
brukar kalla det på lite halv tvång. Att det är någon partner som har sagt att så här att “om
vi ska fortsätta tillsammans då måste du söka stöd, och jag hittade den här mottagningen”
och så ringer antingen partnern eller då blir personen som kommer till oss lite tvingad att
kontakta oss. Eller så kan det vara att de har blivit tipsad från familjerätten eller
socialtjänstens barn och unga enhet eller familjerådgivningen kan det också vara, och att
de “så här vi kan inte fortsätta- ni som par kan inte fortsätta komma till oss om inte du
först går på [namnet på mottagningen] och tar emot stöd och hjälp så, utan, och sen får ni
komma till oss”. Och jag tänker att det blir inte riktigt personens egna val, utan de
kommer lite och så här [...] med armarna i kors och ja, “få höra nu vad ni är för något”.

IP7: [...] på ett sätt är det ju inte frivilligt för oftast föreligger det någon form av hot om
att- att “vi kan inte leva tillsammans” eller aa, framförallt det är ju förfärligt om man ser
barnen är rädda för en.
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IP8: Vi har haft några sådana, men de kommer ofta för att, de ska kunna säga till sin
partner att ”kolla jag går i behandling” [...] ”Kan vi va ihop nu igen?”.

Detta ligger i linje med vad Statens offentliga utredningar (SOU 2018:37) visar, att männen
söker hjälp på frivillig väg först när relationen anses vara i fara, alternativt att partnern har ställt
krav på dem. Kris är både en orsak till våld och ett skäl att söka hjälp. Det är just när männen
upplever en kris som de har svårt att tygla sitt humör och sätta gränser, vilket leder till att
aggression och andra känslor uttrycks i våld. Behandlarna upplever att de yttre påfrestningar som
leder till att männen söker hjälp bidrar till en motivation att vilja förändra sig. Dock finns det
även ett motstånd, eftersom våldet är skamfyllt. När männen kommer till en mottagning för hjälp
innebär det att de även identifierar sig som våldsutövare, vilket kan utgöra ett motstånd om de
inte är redo att acceptera och ta ansvar för sina handlingar.

5.2.1. Skammen både driver och förhindrar männen att söka hjälp
Att söka hjälp hos en krismottagning är ett steg i rätt riktning för männen att sluta bruka våld,
dock beskriver behandlarna att många män upplever det som ett läskigt och svårt steg.
Intervjuperson 2 beskriver hur många män känner inför att ta kontakt med en mottagning:

IP2: [...] det är ett nervkittlande jobb att lyfta på luren och en del beskriver att de har
försökt … “i en och en halv vecka och så har jag lagt på lur för det är så jävla läskigt och
jag skäms och jag tycker det jag vet inte hur jag ska formulera mig”.

Känslor som skam, vilket intervjuperson 2 beskriver, är det flera av behandlarna som berättar att
männen upplever. Behandlarna berättar även att skammen kan bidra till att männen vill förändras
och vilja söka hjälp. Skam kan fungera som en drivkraft till förändring tillsammans med krisen.
Intervjuperson 1 beskriver det på följande vis:

IP1: Skam är ju lite annorlunda sådär, tänker jag. Att väldigt starka känslor av skam på ett
sätt det är liksom, en grundingrediens i den här krisen [...] att man vill bli av med den där
skammen som driver en hit ibland [...] man vill hantera det där man orkar inte… man
skäms väldigt mycket. Och det kanske man ska göra [...] så att man inte begår samma
misstag igen att man lär sig något av den där skammen.

Föreställningen om att skam är positivt och är till männens fördel i en förändringsprocess
upplever flera av behandlarna stämmer. Intervjuperson 4 lyfter aspekten att männen vill gottgöra
det de gjort:

IP4: Man kan prata om skillnaden då mellan skam och skuld och skuld handlar väldigt
mycket mer om någonting man gjort mot någon som man behöver gottgöra på något sätt.
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Att det inte är förrän männen känner skuld och skam som de söker hjälp är även något som
intervjuperson 7 diskuterar. Att stå i skuld gällande andra saker gör att man vidtar rättelse, men
det kan vara lättare i andra sammanhang än gällande sina våldshandlingar:

IP7: Men skulden då, den är att vi tar rättelse [...]. Jag har en skuld jag kan förändra det
och göra rätt. Förhoppningsvis [...] den driver väl på att liksom ändra. Jag har skuld på
kronis, jag måste betala och göra rätt för mig.

Att särskilja på känslorna skuld och skam tycker behandlarna är viktigt. Flera behandlare
beskriver skam som en djupare känsla och som tydligare är kopplat till den man är som person.
Intervjuperson 4 beskriver hur skuld och skam bidrar till en förståelse för andra personer som har
blivit påverkade av mannens beteende:

IP4: [...] i vanliga fall så är skuld och skam närvarande i rummet och då blir det väldigt
[...] man inser att man har gjort fel man skäms över det man känner skuld gentemot sin
partner och barn och så vidare vad man har gjort sådär och det är bra saker att man har de
känslorna [...].

En viktig aspekt av det som intervjuperson 4 berättar är det positiva med skuld- och skamkänslor.
Detta är något som flera av behandlarna har beskrivit. De berättar ofta för männen att det är
positivt att de upplever sådana känslor över det som har hänt, att det tyder på att de vet att de
gjort fel. Skuld härstammar från en känsla av ånger och när männen upplever skuld över en viss
händelse blir detta en motiverande faktor till att förändras (Kastling, 2010, s. 78).

5.3 Fokus på medvetenhet och kunskap om känslor
Många behandlare diskuterar vikten av att bli medveten om hur ens egna val påverkar ens
partner. Då männen som utövat våld och som sökt behandling ofta har svårt att mentalisera och
se situationen från en annans perspektiv måste de först lära sig om sina egna känslor och hur de
ska hantera och förstå dem. Den känslomässiga mentaliseringen hos männen beskrivs på följande
vis:

IP4: Med mentalisera menar jag … att förstå sin egna känslomässiga värld så att jag
känner igen den hos andra.

IP2: [---] mentalisering förmågan att se hur andra drabbas av mitt beteende… och det är
ju helt avgörande.

IP3: Jag har haft män som suttit här som fattar ingenting för de hade “någon liten liten
skitkonflikt bara och hon packade väskan och sprang bara med barnen till ett skyddat
boende” [---].
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Bristen på mentaliseringen hos männen kan ge grund till förklaringen att det är ett aktivt val att
slå sin partner. Intervjuperson 8 tar upp att män inte skulle slå andra människor för att de är
medvetna om att det är fel. Att då välja att utöva våld mot en specifik person är ett aktivt val.
Intervjuperson 8 förklarar det på följande vis:

IP8: Där man vet att det här kommer få jättenegativa konsekvenser för mig, då kan man
hålla sig [...] Men man släpper fram det här hemma, så det här är något som du gör, du
bestämmer att det ska hända. Den, det varvet kan man behöva ta [---] det blir konflikt på
fest, båda har druckit, kvinnan gör någonting som mannen har svårt med, svartsjuka
kanske, och sen kan man hålla sig hela vägen hem tills man stängt och låst dörren. Och
till och med ibland lagt barnen, och då pucklar man på frun. Då har man verkligen
planerat och då har man ett ansvar.

IP8: [...] man har ju sådana här standard grejer som man kör, det är ju ”Slår du
busschauffören och kassörskan på ica?” [...] ”Nej” Varför inte då? ”Nej det kan jag inte”
”Nej, men du slår din partner”. Det här är ett aktivt val du gör. [---] Du kan hela tiden
kontrollera dina handlingar.

Många män har inte pratat om sina känslor förut och som intervjuperson 8 beskriver det, så
arbetar de med känsloskola under behandlingen. Detta för att männen ska få kunskap om sina
egna känslor, lära sig om sina triggers och dess konsekvenser:

IP8: [...] Jobbar vi jättemycket med att vad är det för känsla, aa, känsloskola. Vad är det
för känsla jag har? Vi jobbar jättemycket med att jag kanske är arg, men vad hade du för
känsla innan? ”Jo men när hon sa sådär var jag kanske rädd att hon skulle lämna mig eller
kände mig värdelös eller jag blev rädd.” Som övergår i ilska, att den här ilskan är mycket
skönare, men då som också är nästa steg, kommunicera. Hur ska jag kommunicera
överhuvudtaget och hur ska jag kommunicera mina känslor?

IP9: [...] att det vi jobbar med här är, det är verkligen att öka känslomedvetenheten, att det
är det det som gör det, vi jobbar med kunskap vi jobbar med insikt. Vi jobbar också med
reflektera och att bearbeta. Men också att förändra. Att man gör tillämpningar i vardagen
där man försöker göra förändringar. [...] att klienten behöver identifiera sin egen
sårbarhet. Och våga titta på det, och våga uttrycka sina behov och [...] förstå sina triggers
i det.

Våldet kan ses som en konsekvens av att männen inte har lärt sig att kommunicera sina känslor.
När de inte kan eller vet hur de ska kommunicera sina känslor tar det sig utlopp i form av våld.
Citaten nedan förklarar:

IP8: En del män har det, många män har ju det här att man har dålig koll på sina känslor,
man kan inte kommunicera sina känslor, [...] När man har en stark negativ känsla känner
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man att man vill agera. [...] Man skriker, man slåss istället för att säga ”när du gör sådär
blir jag asarg och jag känner att jag blir jätteledsen och det blir att jag blir arg [...]

IP7: Många av de här klienterna har svårt med impulskontroll liksom att stanna upp en
stund och stå ut med sin frustration, utan man vill ha ut det på en gång och gärna så fort
som möjligt. [...] För då handlar det om att till att börja med att liksom inte reagera på den
här impulsen, stanna upp och [...] känn efter, vänd blicken inåt och känn efter “Vad
känner jag, vad gör jag nu och vad kan jag göra”.

IP1: [---] och om man inte har ord för känslorna blir det mer att man gör nånting så att.
Det är väl kanske en bakomliggande faktor att man inte har tillräckligt många ord. Och
inte är tillräckligt duktig på att berätta hur man mår, hur man känner sig och vilka behov
man har. Och då… [...] beter man sig istället på ett knäppt sätt.

En annan behandlare berättar om arbetet med att mannen ska förstå att kvinnan upplever andra
känslor under våldsamma eller konfliktfyllda situationer än vad han gör. Hen beskriver att
kvinnan som mannen utsätter har andra erfarenheter än vad mannen har och att det gör att hennes
upplevelse av situationen blir annorlunda. Intervjuperson 5 beskriver på följande vis:

IP5: - och det känns i magen, det känns i bröstet hon vet inte vad hon ska göra [...] tankar
börjar komma [...] och hon måste anpassa sig så att han inte blir arg [...] “kommer han att
vänta utanför kommer han våldta mig kommer han följa efter mig” [...] och med såna [...]
delar försöker vi jobba med också för att förstå skillnad att min rädsla inte är samma sak
som hennes rädsla.

Behandlaren berättar att män och kvinnor har olika erfarenheter och därför upplevs och hanteras
situationer olika. Kastling (2010, s. 50) som skriver om mansrollen, förklarar att mannen
förväntas vara trygg samt ha kontroll och makt över sina känslor. Han ska inte visa sig sårbar
eller känslosam, och rädslan över att inte få uttrycka dessa känslor projiceras på kvinnan vilket
påverkar dem båda (Kastling, 2010, s. 50).

Precis som Lövkrona och Nilsson (2020, s. 123-134) skriver, förklarar behandlarna att våldet kan
ses som en konsekvens av bristande impulskontroll eller aggressionsproblem. Utvecklingen
under behandling med nya sätt för männen att kommunicera för att hantera sina känslor kan
liknas vid Scotts (2004, s. 273-274) beskrivning av förändringsprocessen för män i behandling. I
ett stadium av behandlingen börjar männen testa nya kommunikationsstrategier för att senare
använda dem för att kunna lyssna och prata på ett annat sätt samt tänka abstrakt om sin
omgivning och relationer. Det mönster vi ser i behandlarnas upplevelser, är att männen till en
början kommer utan förmåga att mentalisera och kommunicera, och att det är det som utgör en
viktig del i det de lärt sig och i deras förändring. När männen inser hur deras beteenden och
känslor påverkar dem själva och hur det har påverkat partnern får de en större förståelse av
våldets konsekvenser och kan lära sig andra tekniker för att hantera sina känslor. Behandlare
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beskriver bland annat att de arbetar med stopptekniker, andningstekniker och mindfullness.
Intervjuperson 8 beskriver att de jobbar med mindfullness för att männen ska lära sig att
kommunicera. Genom att dämpa intensiteten, tänka efter och granska sina känslor kan de börja
kommunicera på ett annat sätt än genom våld. Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv blir
männen i denna process medvetna om sig själv i relation till sin partner, och kan därefter
reflektera kring sina tidigare och framtida handlingar.

38



Modin & Mumm

6. Avslutande diskussion
Syftet med denna studie är att undersöka behandlares uppfattningar om mäns våld mot kvinnor
för att skapa en djupare förståelse kring hur de förklarar våld i nära relationer samt hur de
bemöter mäns känslor om skuld och skam under behandling.

Sammanfattningsvis förklarar behandlarna att det finns flera olika bakomliggande faktorer till
mäns våld mot kvinnor. Ofta förekommer det trauma i männens barndom som sedan yttrar sig i
det vuxna livet. Det kan handla om att männen har vuxit upp i en missbrukande miljö, en
våldsam miljö eller själva varit utsatta. Dessa handlingar bär de med sig senare i livet vilket gör
att de hanterar situationer de hamnar i som vuxna likt hur de upplevde det som barn. Genom våld
kan männen uppnå makt och kontroll över andra personer och situationer. Detta gör i sin tur att
våldet är hierarkiskt överordnat andra beteenden och känslor. Behandlarna menar även att det
inte endast är individuella faktorer som ligger bakom det våldsamma beteendet, utan att
samhälleliga strukturer också påverkar. Männen förklarar ofta sitt våldsamma beteende som att
det är triggat av exempelvis deras partner, och att omständigheter runt omkring ursäktar deras
handlingar. Männen skyller ifrån sig på andra omständigheter på grund av att de upplever
skamkänslor gällande sitt beteende enligt behandlarna. Att identifiera sig som en
kvinnomisshandlare upplever männen som skamfyllt och de tar därför till försvarsmekanismer
för att ursäkta våldet. Behandlarna uttrycker att det är viktigt att männen under behandlingen lär
sig att ta ansvar för sina handlingar och inte skyller ifrån sig. För männen kan det vara olika svårt
att acceptera sitt ansvar, men många behandlare upplever att männen förr eller senare gör det.
Under behandlingen testar männen reaktionerna hos behandlarna innan de vågar öppna sig mer.
Att inte bli skuldbelagd av behandlaren gör att männen vågar berätta mer om våldet och kan
därmed ta ansvar och gå vidare i behandlingen.

Genomgående har behandlarna berättat att det föreligger en sorts kris som gör att männen till slut
söker hjälp för sitt beteende. Det kan handla om att männen genomgår en skilsmässa, har förlorat
jobbet eller väntar på beslut om vårdnad av sina barn. Att söka hjälp sker på frivillig basis, men
ofta föreligger någon form av hot bakom. Männen kommer i början till mottagningarna
exempelvis eftersom deras partner har sagt att de kommer att lämna mannen om han inte söker
hjälp, eller att familjerådgivningen har sagt att de inte kan fortsätta om inte mannen söker hjälp.
Att uppleva skuld och skam är ett led i att ta ansvar och förstå hur ens beteende har påverkat
andra runt omkring en.

Medvetenhet och förmåga att mentalisera är något som behandlarna anser vara viktigt för
männen. Behandlarna förklarar våldet som att det är ett aktivt val och att männens bristande
kunskaper gällande sina känslor bidrar till det våldsamma beteendet. Bristande impulskontroll
eller aggressionsproblem utmynnar ofta i våldshandlingar. För att männen ska lära sig att
kommunicera sina känslor och inte använda våld situationer där de känner sig stressade eller
pressade krävs att de har kunskap om sina känslor, sina triggers och våldets konsekvenser.
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6.1. Studien i ljuset av tidigare forskning
I den tidigare forskningen presenteras innehållet under de tre rubrikerna Män som slår kvinnor,
Behandling och Förändring hos män under en behandling. Under det första avsnittet, Män som
slår kvinnor problematiserade Kastling (2010, s. 50) mansrollen i sin bok. Män ges inte utrymme
att uttrycka sina känslor vilket i sin tur projiceras på kvinnan (Kastling, 2010, s. 50). Vikten av
medvetenhet om sina känslor och förmågan att mentalisera är en central del av resultatet i vår
studie. Männen upplevs brista i sitt sätt att kommunicera sina känslor samt ha problem med att
mentalisera, förstå och tolka kvinnans känslor. Detta gör det svårt för dem att relatera till kvinnan
i den våldsamma situationen. I den tidigare forskningen beskrivs även männens tendenser att
rättfärdiga våldet eller skylla ifrån sig, exempelvis på omständigheter så som stress eller alkohol
(Lövkrona & Nilsson, 2020, s. 124). Även detta är något som synliggörs i vårt resultat, dock
förklarar behandlarna att männen oftast skyller ifrån sig på partnern. Att kvinnan är krånglig,
svår och konfliktbenägen är ursäkter som männen använder enligt behandlarna. Detta är även
fynd som Mullaney (2007) skriver om i sin forskning. Männen använder ursäkter som att den
våldsutsatta kvinnan har provocerat honom och sedan försöker han reparera sin parrelation
(Mullaney, 2007, s. 222). Till skillnad från detta resultat har vår studie visat att trots att männen
skyller ifrån sig tar de i en del fall ansvar för vad de har gjort och vill förändras till en bättre
person, partner eller förälder. Till sist beskriver Boethius (2015, s. 20-21) i sin avhandling vikten
av att mäns våld är ett samhällsproblem, och för att uppnå jämställdhet i samhället är mäns våld
mot kvinnor ett hinder. Även detta lyfts i intervjuerna av behandlarna då de beskriver de
könsnormer och den hierarki som finns. Under detta avsnitt beskrivs även känslorna skuld och
skam av Lövkrona och Nilsson (2020, s. 124), exempelvis att männen gör omskrivningar för att
fly ifrån sin skam av att vara våldsutövare (Lövkrona & Nilsson, 2020, s. 124). Att männen
skyller ifrån sig på olika sätt finner vi i resultaten av vår studie, men även att de gör
omskrivningar när de upplever känslor skuld och skam.

Under rubriken Behandling beskriver Socialstyrelsen (2020, s. 19) att den främsta
behandlingsmetoden för våldsutövare är individuella samtal då det ofta är för få gruppdeltagare
för gruppbehandling. Enligt Statens offentliga utredningar (2018:37) är det främst män som
utövat mindre grovt våld som söker hjälp hos mottagningar. Utredningen beskriver även att
männen ofta söker hjälp för att deras partner ställer krav på dem eller för att relationen är
instabil. Detta resultat fann även vår studie då majoriteten av männen söker för psykiskt och
verbalt våld, och ofta föreligger det något slags hot bakom den frivilliga kontakten med
mottagningen. Krav från partner eller osäkerhet kring sin parrelation är även ett betydande
resultat i vår studie. Cummings och Mendoza (2001) fann i sin studie att män som själva sökt sig
till verksamheter hade bättre attityd till förändring och att ta emot hjälp. Detta belyser även
behandlarna i denna studie. Männen som söker sig till mottagningarna vill förändras och ändra
sitt beteende. Den forskning som saknas i detta avsnitt är en fördjupning kring begreppen kris
och motivation som behandlarna vi har intervjuat har tagit upp, då de beskriver att de använder
motivationen som följer med kris i behandlingen för att påbörja en förändringsprocess.
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Under den sista rubriken, Förändring hos män under en behandling, var de främsta resultaten att
män upplevde obehag vid att associeras som våldsutövare eftersom de menar att det inte speglar
deras sanna jag (Anderson, Goodrum & Umberson, 2001). Scott (2004, s. 273-274)
uppmärksammar i sin studie att män genomgår olika stadier under behandling. Dessa stadier
inkluderar ökat ansvar för deras tidigare missbruksproblem, ökad självständighet och utveckling
av empati samt ökad kommunikationsförmåga (Scott, 2004, s. 273-274). Även detta är resultat
som framgår av vår studie. Behandlarna arbetar med männen för ökad mentaliseringsförmåga
och kommunicering av behov och känslor. Under denna rubrik lyfts olika typer av behandlingar
som andra länder än Sverige använder sig av. Beskrivningarna av behandlingsformen gav oss
förståelse av hur behandlarna ser på männen. Skillnaden mellan denna tidigare forskning och vår
studie är att vi inte har fått fram resultat om hur männen upplevs förändras eller påverkas av
behandlingen efteråt eftersom behandlarna inte träffar männen efter behandlingen för
uppföljningar.

Övergripande överensstämmer resultaten i den tidigare forskningen med de resultat som vår
studie funnit. Det finns skiljaktigheter så som att vår studie inte inkluderar perspektivet om hur
männen har förändrats efter behandlingen. Ett av de teman som vår studie fann var begreppet
kris och hur behandlarna använder krisen som en motivation till förändring. Detta berörs under
tidigare forskning, men inte i lika stor utsträckning som intervjuerna la vikt vid. Det vår studie
bidrar med till forskningsfältet är en djupare förståelse av hur behandlarna använder sig av
männens känslor som en del av behandlingen. Dessutom finner vår studie hur behandlarna
arbetar med männens känslor om skuld och skam, och hur dessa känslor gör det svårt att söka
hjälp men också uppfattas som en drivkraft.

6.2. Teoridiskussion
Teorin som ansågs bäst lämpad för vår studie var symbolisk interaktionism samt begreppen skuld
och skam. Symbolisk interaktionism betonar samtal och hur människans jag skapas i relation till
andra människor (Månsson, 2013, s. 170). Då behandlares perspektiv på mäns våld mot kvinnor
var fokus för studien och behandlarna som intervjuades arbetar med samtal med våldsutövande
män ansågs teorin vara lämplig. Teorin har även bidragit till en bredare uppfattning av
behandlarnas arbete jämfört med tidigare föreställningar, exempelvis gällande hur språket
påverkar behandlarnas arbete med männen under samtalen. Behandlarna beskriver hur de
anpassar sitt språk i olika situationer för att utveckla männens förståelse. Den symboliska
interaktionismen ser detta som att behandlarna inte endast reagerar på männens handlingar utan
även tolkar genom språkliga symboler (Månsson, 2013, s. 170). Behandlarna beskriver även det
rollövertagande som sker i behandlingen, från deras sida men även från männens. Detta sker för
att kunna förutse reaktioner och sedan göra en anpassning. En fördel med symbolisk
interaktionism är att det går att applicera på en högre samhällsnivå eftersom den erkänner att det
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finns maktdynamiker som påverkar samhället och medborgarna. Alltså förklarar teorin
individuella faktorer, men går även att lyfta till samhällets olika nivåer.

På flera sätt är symbolisk interaktionism ett lämpligt val av teori för vår studie, men det har även
funnits aspekter som hade varit intressant att undersöka vidare. Exempelvis gällande hur
behandlarna upplever att männen förändras efter att en behandling är avslutad. Detta är ur ett
symbolisk interaktionistiskt perspektiv intressant då frågan är hur medvetna männen är om sig
själva i relation till andra efter behandlingen, och hur de reflekterar kring sina handlingar i
framtiden.

Skuld och skam är centrala begrepp i vår studie. Begreppen har bidragit till en röd tråd i
förklaringen till våldet och utgjort en stor del av de teman som identifierades i intervjumaterialet.
Dels visar våra resultat att skuld och skam är något som behandlarna anser både driver männen
att söka hjälp men även gör att männen inte vågar öppna sig med risk för att bli skuldbelagda av
behandlarna. Med hjälp av begreppen skuld och skam har vi kunnat nyansera resultaten för att
skapa en djupare förståelse av hur männen och behandlarna förhåller sig till dem och till
varandra.

6.3. Metoddiskussion
För att besvara frågeställningarna om behandlarnas erfarenheter av mäns våld mot kvinnor samt
skuld och skam ansågs intervjuer vara den mest lämpliga metoden att använda. Att ha genomfört
intervjuer med just behandlarna har gjort att vi har hamnat nära studieobjektet vilket stärker
trovärdigheten gällande resultaten. Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide (se bilaga 2)
som vi utgick ifrån under intervjuernas gång. Vi strävade efter att frågorna skulle vara öppna för
att intervjupersonerna skulle kunna prata så fritt som möjligt kring de ämnen som togs upp. I
semistrukturerade intervjuer finns möjligheten att ställa följdfrågor eller upprepa en fråga om
intervjupersonen exempelvis inte har förstått, vilket även kan innebära en omformulering av
frågan. Detta medför att intervjuerna kan ha skiljt sig från varandra, dock i en mindre
utsträckning eftersom intervjuguiden ändå har utgjort grunden för alla intervjuer.
Intervjupersonerna har till största del tagit upp och diskuterat samma teman. De har givit olika
exempel för att illustrera vad de menar och syftar på, exempelvis gällande det tvetydiga med
skam, att det å ena sidan gör det svårt för männen att söka hjälp, men å andra sidan bidrar det till
att de förändras.

En negativ aspekt av att delvis ha använt det som kallas snöbollsurval är att urvalet av
intervjupersoner till viss del kan tänkas blivit begränsat till ett specifikt kontaktnät. För att
motverka detta var vi noga med att se till att intervjupersonerna till största delen jobbade inom
olika mottagningar i olika städer. Därmed fick vi en variation och kunde ställa innehållet från de
olika behandlarna i kontrast till varandra på ett annat sätt än om alla jobbade inom samma sorts
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mottagning och mötte samma personer. Snöbollsurvalet har dock varit till hjälp för att få till den
mängd intervjupersoner vi var ute efter.

Nio av intervjuerna skedde via videosamtal på Zoom eller Teams, och en av intervjuerna skedde
på plats på en av mottagningarna. Att ha intervjuer via videosamtal har både fördelar och
nackdelar. Å ena sidan var det en fördel att vi kunde intervjua behandlare som befann sig på
olika platser i Sverige. Detta bidrog till överförbarheten i studien eftersom vi pratade med en
större variation av behandlare som jobbar inom olika sorts mottagningar på olika platser i landet.
Studien blev inte begränsad och resultaten representerade exempelvis inte bara en kommun. För
att uppnå större överförbarhet hade dock studien behövts inkludera mottagningar och behandlare
från flera ställen i Sverige. Å andra sidan var det en nackdel att genomföra intervjuerna via
videosamtal på grund av just tekniken. I några av intervjuerna var ljudkvaliteten sämre, vilket
ledde till otydligheter i transkriberingarna av intervjuerna då en del ord var svåra att uppfatta i
ljudinspelningen. Meningarna gick att ändå att förstå men vi har varit noga med att skriva in när
otydligheter uppstod i transkriberingen.

6.4. Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik
Vi önskar med denna studie kunna belysa behandlares erfarenheter och uppfattningar om mäns
våld mot kvinnor. Genom deras beskrivningar av de män som söker sig frivilligt till behandling
och på vilket sätt behandlare arbetar med dem. Våld i nära relation är ett allvarligt
samhällsproblem som kräver forskning gällande fler perspektiv på problemet, så att åtgärder kan
vidtas på alla plan för att förhindra att våld uppstår. Enligt behandlarnas erfarenheter är männens
känslor och brist på kunskap om dem en viktig faktor till att de brukar våld. När de går
behandling får de lära sig att identifiera vilka sorts känslor de känner i olika situationer och på
vilket sätt de ska hantera dem. Detta är något männen inte har lärt sig tidigare i livet. Våldsamma
män beskrivs som att de tappar kontrollen eller har aggressionsproblem, vilket leder till våld,
men det är en konsekvens av deras brist på kunskap om sina känslor. I samhället pratas det
mycket om mansrollen, och att män inte ska visa känslor och vara sårbara. Det finns en
kunskapslucka om männens brist på kunskap om sina känslor, och hur det i sig sedan resulterar i
våld. Det är inte endast särskilda omständigheter som ligger bakom våldet, som en skilsmässa
eller att bli av med jobbet. Det förebyggande arbetet behöver börja redan från barnsben.

Inom det sociala arbetets praktik behövs det kunskap om behandling för våldsutövande män och
vilka sorts verksamheter som finns tillgängliga för männen att vända sig till. Det är av vikt att ta
hänsyn till männens förmåga och motivation till förändring och de positiva resultat som
behandlingen ger. Det krävs kompetens och kunskap att behandla våldsutövande män, varpå
detta ämne är viktigt för socialarbetare och det sociala arbetets praktik.
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Bilaga 1 - Förfrågan om deltagande i studie
Centrum För Socialt Arbete (CESAR) vid Sociologiska institutionen
Socionomprogrammet, Uppsala universitet

Uppsala den 8 april 2022

En förfrågan om deltagande i studie till C-uppsats

Hej!
Vi heter Jessica Mumm och Mira Modin och studerar på Socionomprogrammet vid Uppsala
universitet. Vi ska göra vårt examensarbete denna termin vid Centrum för Socialt Arbete. I
examensarbetet undersöker vi mäns våld mot kvinnor ur ett behandlarperspektiv. Detta gör vi
genom att intervjua behandlare inom fältet, som jobbat med behandling av våldsutövande män i
minst två år. Intervjuerna kommer att ske en och en och beräknas ta cirka 45 minuter. Det finns
möjlighet att utföra intervjun över videolänk.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas,
samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet
(ljudinspelning av intervjun) kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt
det under arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas, pseudonymiseras
och presenteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna.

Mejla eller ring oss gärna vid övriga frågor och intresse för att boka in en intervju!

Vänliga hälsningar,

Jessica Mumm
0707965082
jessica_mumm@hotmail.com

Mira Modin
0760172226
mira.m.modin@gmail.com

Handledare:
Hanna Ljungvall
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för Socialt Arbete (CESAR)
0736471024
hanna.ljungvall@soc.uu.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide

Intervjuguide

Intro
Information

- Ge information om studien; syftet med vår studie är att undersöka behandlares
erfarenheter av mäns våld mot kvinnor, och vi kommer att prata om de män som söker sig
till er, behandlingen och skuld och skam.

- Ge information om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin
medverkan utan särskild förklaring.

- Ge information om att vi spelar in intervjun (ljudinspelning) och att det kommer att
förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt det under arbetets gång.

- Ge information om att den inspelade intervjun kommer att transkriberas,
pseudonymiseras och presenteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda till
intervjupersonen.

- Läs upp samtyckesblankett och inhämta samtycke muntligt.
- Frågor innan vi börjar?

Inledande frågor
- Börja gärna med att ge en liten presentation av dig själv!

- Namn
- Kön
- Ålder
- Titel

- Vad har du för utbildning?
- Hur länge har du jobbat med behandling av våldsutövande män?
- Hur länge har du jobbat inom denna verksamheten?

Centrala frågor
Vi är beredda på att ställa lämpliga följdfrågor till intervjupersonen baserat på vad de berättar i
sina svar. Dessa kan vara svåra att förutspå, varpå de inte är inkluderade i dessa huvudfrågor.
Män som slår kvinnor

- Kan du beskriva hur männens livssituation ser ut när de kontaktar er?
- Hur skulle du beskriva de män som besöker eller tar kontakt med er?
- Berätta om det våld som männen har utövat?
- Vad tror du att det finns för bakomliggande faktorer till det våld männen har utövat?

Behandling
- Berätta om hur du/ni inom verksamheten arbetar med behandling av våldsutövande män?
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- Hur upplever du att männen ställer sig till behandlingen i början?
- Upplever du att männen tar ansvar för sina våldshandlingar, och i så fall på vilket sätt?

Skuld och skam
- Hur/på vilket sätt bemöter du männen när de visar känslor som skuld och skam?
- På vilket sätt påverkas männen av sina känslor som skuld och skam?

Avslut
Avlsutande frågorna

- Vad anser du är utmanande med ditt jobb?
- Vad är det bästa med ditt jobb?/Vad är det roligaste?
- Har ni några frågor till oss? Finns det något ni skulle vilja tillägga?
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