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Abstract 

Title: That’s why I hit her! A qualitative study of men's experiences of their violence against 

their former partners 

Author: Diana Pietrzyk 

Words: 12795 

The aim of the study has been to highlight men's experiences of their violence against their 

former partners. The questions that answered the purpose of the study have focused on the 

reasons why men tend to use violence against their partners and whether they subsequently 

take responsibility for their violence and if so, how this is the case. The study is of a 

qualitative approach and is based on five interviews with men who have been treated for their 

violent behavior. The theories that the study leans towards are the social psychological and 

sociological perspectives with a focus on social heritage and the social learning theory. The 

study's empirical data and the causes of the violence is also linked to the external factors of 

the ecological perspective, such as drugs, alcohol, economic vulnerability and crime. Other 

theoretical perspectives and explanatory models that are used to explain men's acts of 

violence against their former partner are the disfavor perspective in the individual 

psychological perspective, the gender power perspective and system theory explanatory 

models. The result of the study indicate that the causes of men's violence against women are 

often explained as the woman's own fault when the man often believes that the woman has 

provoked him to take violence. Many times, however, there are several different reasons for 

men's violence against women who are interwoven in several different theoretical 

explanatory models. Many of the men in the study still do not take responsibility for their acts 

of violence and do not want to identify themselves as a women abusers, even though they 

have been treated and in therapy for the violence against their former partner. However, some 

of the men in the study also found that the treatment helped them understand the causes of the 

violence and that they also have a responsibility as it comes to the violence they subjected 

their former partners to.  

Keywords: domestic violence, men respond to domestic violence, men's violence against 

women, men on their violence on women, men in rehab for domestic violence, men's thoughts 

on violence against women, men in rehab for violent behavior, men talk about violence 

against partners, why do men hit women? violence in close relationship, violence against women in 

close relationship 



 

 

Sammanfattning 

Titel: Därför slog jag henne! - En kvalitativ studie om mäns erfarenheter av sitt våld mot sina 

tidigare partners  

Författare: Diana Pietrzyk 

Antal ord: 12795 

Studiens syfte har varit att belysa mäns erfarenheter av sitt våld mot sina tidigare partners. 

Frågeställningarna som besvarat studiens syfte har fokuserat på orsakerna kring varför män 

brukar våld mot sina partners och huruvida de i efterhand tar ansvar för sitt våld och hur i så 

fall detta ter sig. Studien är av kvalitativ ansats och grundar sig på fem intervjuer med män 

som har gått i behandling för sitt våldsamma beteende. De teorier som studien lutar sig mot är 

de socialpsykologiska och sociologiska perspektiven med fokus på det sociala arvet samt den 

sociala inlärningsteorin. Studiens empiri och orsakerna till våldet kopplas även samman med 

det ekologiska perspektivet och då med fokus på de yttre faktorerna så som droger, alkohol, 

ekonomisk utsatthet och kriminalitet. Andra teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller 

som används för att förklara männens våldshandlingar gentemot sin före detta partner är 

vanmaktsperspektivet, det individualpsykologiska perspektivet och könsmaktsperspektivet.  

Studiens resultat pekar på att orsakerna till mäns våld mot kvinnor ofta förklaras som 

kvinnans eget fel då mannen många gånger anser att kvinnan har provocerat honom till att ta 

till våld. Många gånger kan det dock finnas flera olika orsaker till mäns våld mot kvinnor 

som är sammanvävda i flera olika teoretiska förklaringsmodeller. Flera av männen i studien 

tar fortfarande inte ansvar för sina våldshandlingar och vill inte identifiera sig som 

kvinnomisshandlare, trots att de gått i behandling och i terapi för våldet mot sin tidigare 

partner. Vissa av männen i studien tyckte dock att behandlingen hjälpte dem till att förstå 

orsakerna till våldet och att de även har ett ansvar då det kommer till våldet som de utsatt sina 

tidigare partners för.  

Nyckelord: mäns våld mot kvinnor, män om sitt våld mot kvinnor, män som gått i behandling 

för våld i nära relation, förklaringar till mäns våld mot kvinnor, intervjuer med tidigare 

våldsamma män, våldsamma män, mäns perspektiv på sitt våld mot kvinnor, mäns syn på sitt 

våld mot kvinnor, varför slår män kvinnor?, mäns våld mot kvinnor, mäns tankar kring sitt 

våld mot kvinnor, våld i nära relation, upplevelser av våld i nära relation, organisationer 

som arbetar med våldsamma män, behandlingar för våldsamma män och manscentrum 
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1. Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är idag ett stort och utbrett samhällsproblem och varje år utsätts ca 100 

000 kvinnor i Sverige för våld av sin partner. Ungefär 70 procent av alla kvinnor som utsätts 

för våld i nära relation anmäler dessutom inte våldet vilket gör att mörkertalet således är mycket 

stort. Statistik visar att i de flesta av fallen där kvinnan väljer att vara kvar med sin 

våldsförövare så upphör inte slagen och 40 procent av de kvinnor som har anmält sin förövare 

måste göra det på nytt igen inom loppet av fyra år (Frenzel 2014, s. 66-76) (Rying 2007, s. 28). 

Hundratusentals barn är vittnen till våld i nära relationer i sitt eget hem varje år vilket påverkar 

dem genom hela livet och många av de barn som bevittnat våld i hemmet söker stöd för det 

senare i livet. Pojkar som upplever våld i familjen under barndomen anses dessutom mer 

benägna att ta till våld mot sin partner i vuxen ålder (Frenzel 2014, s. 66-76). Mäns våld mot 

kvinnor kräver samhället på stora resurser varje år då brottsoffer, anhöriga och även 

våldsförövarna själva kräver kostsamma insatser från socialtjänst, polis, rättsväsende samt 

terapeutiska behandlingar från Sjukvården (World Health Organisation, 2014). 

Av ovanstående anledningar är det således nödvändigt att identifiera de orsaker som är 

bidragande till mäns våld mot kvinnor eftersom kunskap om dessa orsaker kan komma att 

fungera förebyggande samt hindra att våldet överhuvud taget från första början sker. Det krävs 

även ökad kunskap om mäns egna erfarenheter kring sitt våld mot kvinnor om en förändring 

ska kunna ske och om våldet mot kvinnor ska minska (Rying 2007, s. 8.) Det finns en hel del 

tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor men den är ofta gjord utifrån kvinnans 

erfarenheter av våldet och sedd enbart ur kvinnans perspektiv. Gällande mäns erfarenheter av 

sitt våld mot kvinnor finns det begränsat med forskning att tillgå (Gottzén 2015, s. 13) 

(Gabrielsson 2012). Ytterligare en anledning till att detta ämne är viktigt att belysa är för att 

manliga våldsutövare ofta förnekar att de har ett våldsamt beteende och ofta skyller våldet mot 

kvinnan på kvinnan själv. Av denna orsak är det således ännu viktigare att män, både får och 

vågar, prata om sitt våld mot kvinnor. Dels för att kunna ta ansvar för sina våldshandlingar och 

inte skylla dem på kvinnan men också för att kunna förstå de egentliga orsakerna bakom våldet 

vilket kommer bidra till att de slutar beskylla kvinnan för det (Gabrielsson 2012). Att män kan 

ta fullt ansvar för sitt våld mot kvinnor är en förutsättning för att en förändring ska kunna ske 

gällande våldet dels på individnivå men även på samhällsnivå och rent strukturellt. Om män 

inte ser sitt egenansvar gällande sitt våld mot kvinnor så kommer en förändring i samhället 

knappast att kunna ske.  
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1.2 Studiens Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och belysa mäns erfarenheter av sitt våld mot kvinnor.  

1.3 Frågeställningar 

-        Vilka orsaker anses vara bidragande till våldsutövandet? 

-        Hur resonerar männen i studien kring sina våldshandlingar mot kvinnan efter 

genomförd terapi och behandling? Kan de ta ansvar för sina våldshandlingar? 

1.4 Avgränsningar   

Forskningsstudien har avgränsats till män som har levt i heterosexuella parrelationer där 

mannen och kvinnan har levt ihop och således bott tillsammans. Männen har gått i och även 

slutfört behandling och terapi på grund av att tidigare ha utövat fysiskt våld mot kvinnorna 

som de levt ihop med. 

1.5 Problembakgrund 

Tidigare forskning inom området mäns våld mot kvinnor visar att det finns många olika 

perspektiv och förklaringsmodeller som ger ljus till orsakerna bakom mäns våld mot kvinnor. 

Många studier som belyser orsakerna till mäns våld mot kvinnor visar att männen ofta 

förklarar orsakerna till våldet mot kvinnorna med att det är kvinnans eget fel genom att mena 

att hon har provocerat mannen till att ta till våld. De förklaringsmodeller som förklarar mäns 

våld mot kvinnor genom att lyfta att män har en slags social makt och kontroll över kvinnan 

menar att våldet har sin orsak i att det råder ojämlikheter mellan män och kvinnor i samhället 

generellt. Forskare som istället utgår ifrån det socialpsykologiska perspektivet anser att 

orsaken till mäns våld mot kvinnor kan hittas i den sociala inlärningsteorin och inom det 

sociala arvet. Studier som har sin grund i det ekologiska perspektivet förklarar mäns våld mot 

kvinnor utifrån de yttre faktorerna så som till exempel alkohol, droger, arbetslöshet och 

kriminalitet. Andra forskare menar istället att det finns vissa grupper av män i samhället som 

är överrepresenterade då det kommer till mäns våld mot kvinnor och att det är just inom dessa 

grupper som våldet mot kvinnor är som störst.  

Boethius (2015) skriver att männen i hennes studie förklarar orsaker till sitt tidigare 

våldsamma beteende med att det är kvinnans eget fel att hon har blivit slagen. Männen 

förklarar detta genom att hävda att kvinnan har provocerat mannen (Boethius 2015, s. 110-

115). Studien består av intervjuer med män som har sökt behandling för att tidigare ha utövat 

våld mot kvinnor som de levt ihop med. Flertalet män i studien uppger även att kvinnan har 
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sig själv att skylla då även hon varit våldsam mot mannen och att han då har behövt agera i 

självförsvar. De flesta av männen vill inte erkänna att de har utövat våld mot kvinnan utan de 

menar istället att de “bara” har puttat eller knuffat henne. Boethius (2015) lyfter slutligen att 

ingen av männen i studien velat identifiera sig som kvinnomisshandlare (Boethius 2015, s. 

110-115). 

Hearn (1998) belyser i sin studie hur män talar om sitt våld mot kvinnor. Våldet beskrivs ofta 

som en form av makt men kan på samma gång av männen även förklaras som orättvist, 

olämpligt, felaktigt, smärtsamt, skadligt och olagligt. Männen betraktar även våldet som 

något skamligt och som ett tecken på att en man är otillräcklig när han slår en kvinna, genom 

att han antingen förlorar kontrollen över sig själv eller att han inte lyckas kontrollera kvinnan 

utan att ta till våld. Hearn (1998) menar att mäns våld mot kvinnor är ett slags legitimerat 

tabu. Resultaten i hans studie pekar på att män utövar våld mot kvinnor för att de helt enkelt 

är män och för att de kan. Hans hypotes är att män är och förblir våldsamma mot kvinnor på 

grund av sin sociala makt och kontroll över kvinnor. När denna sociala makt och kontroll 

dessutom kombineras med mäns fysiska storlek och styrka, menar Hearn, minskar 

förutsättningarna för ett ingripande mot männens kriminella handlingar och deras våld mot 

kvinnor. Därför hävdar Hearn (1998) att det är viktigt att studera mäns våld mot kvinnor från 

mäns perspektiv så att även män kan lära sig att prata om sitt egna våld och förstå vad det är 

som gör att de utsätter kvinnor för våld. Hearn menar att det enbart är på så sätt som män 

kommer kunna hitta motivation att arbeta mot sitt egna våld och att det endast är på så sätt 

som vi tillsammans kan komma fram till lösningar och hitta olika förebyggande behandlingar 

som kan hjälpa att minska mäns våld mot kvinnor i allmänhet (Hearn 1998, s. IIV). 

Gottzén (2012) lyfter att männen i hans studie har svårt att identifiera sig som 

kvinnomisshandlare trots att de alla varit fysiskt våldsamma mot sina partners och förstår att 

det är just våld som de har utsatt sin partner för. Gottzén (2012) har i sin studie utfört 

intervjuer med 47 män som tidigare har utövat fysiskt våld mot de kvinnor som de har bott 

tillsammans med. Samtliga män genomgår, under studiens gång, terapi och behandling för att 

ha varit fysiskt våldsamma mot sina kvinnliga partners. Männen har sökt hjälp antingen på 

egen hand eller på uppmaning av socialtjänst, polis och/eller partners. Vissa av männen i 

studien har tidigare blivit anmälda eller dömda för kvinnofridskränkning och för misshandel. 

De intervjuade männen har alla olika bakgrund, en del är kriminella, andra har 

missbruksproblematik. Många av studiens män har suttit i fängelse och där anses 

kvinnomisshandlare tillsammans med pedofiler vara de som står lägst i rang. Männen 
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upplever kvinnomisshandlaren som något problematiskt och stigmatiserat. De menar att “man 

slår ju inte kvinnor, djur och barn, detta är lite av en oskriven regel, en hederskodex som man 

inte bryter mot, män ska istället skydda svagare individer som de ovannämnda”. Genom att 

omdefiniera våldet undviker de att bekänna sig själva som kvinnomisshandlare och 

våldsamma män. De talar hellre om att de har aggressionsproblem eller att “de har bråkat” 

snarare än att de är eller har varit kvinnomisshandlare (ibid, s.163-164). Gottzén skriver 

vidare att ingen man föds till kvinnomisshandlare utan att det är något man lär sig att bli 

(Gottzén & Jonsson 2012, s. 150). 

Helmuths et al. (2013) forskningsstudie visar att mannens alkoholmissbruk är kopplat till 

fysiskt våld mot sin kvinnliga partner. Hans studie pekar på att alkoholkonsumtion hos 

mannen är en framträdande riskfaktor för att utsätta kvinnan för fysiskt våld. Hans studie 

baseras på ett urval av 180 kvinnor som intervjuats för att undersöka huruvida våld i nära 

relation, framför allt mäns våld mot kvinnor, har ett samband med mannens användande av 

droger och alkohol. Resultatet av hans studie visar att alkohol var inblandat vid varje tillfälle 

kvinnorna i studien blev fysiskt eller psykiskt misshandlade. Resultatet visar även att 

mannens alkoholanvändande orsakade stor stress och svåra hälsoproblem hos kvinnan då hon 

ofta också utsattes för psykisk misshandel då mannen var berusad (Helmut et al. 2013).  

Eliasson och Ellgrim (2006) har i sin forskningsrapport tagit fram statistik gjord över män 

som misshandlat sina partners. I statistiken framgår det att en del grupper, bland män som är 

våldsamma mot kvinnor, är överrepresenterade. Exempel på dessa överrepresenterade 

grupper är, missbrukare, kriminella män och män med låg social status. Författarna lyfter att 

mäns våld mot kvinnor ses som ett uttryck för den ojämlika fördelningen av makt mellan 

kvinnor och män i samhället. Män som brukar våld mot sina partners anser ofta att de har 

”rätt” att härska över kvinnan utifrån att de är just män (Eliasson och Ellgrim 2006, s. 48). 

Detta är förenligt med vad Hearn (1998) menar då slutsatsen i hans tes visar att män brukar 

våld mot kvinnor för att de är just män och för att de helt enkelt kan eftersom de har social 

makt och kontroll över kvinnor. Dessutom anses det även mer accepterat att en man är 

våldsammare än en kvinna inom samhällets ramar och normer. Detta skapar oavsiktligt en 

viss förståelse för och till och med acceptans av att mannen brukar våld mot kvinnan och 

våldet ursäktas således för att mannen varit exempelvis berusad, frustrerad, känt vanmakt etc 

(Eliasson och Ellgrim 2006, s. 48). Vidare skriver Eliasson och Ellgrim (2006) att om man 

tittar på vad statistiken säger så visar den att det är vanligare att män från lägre samhällsskikt 

misshandlar sin partner än män som har högre social status. Arbetslöshet anses också vara en 
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orsak till att mannen brukar våld mot sin partner. Den psykologiska förklaringen till detta är 

att mannen har känner sig stressad över att ha förlorat sitt arbete och inte längre känner sig 

som familjens överhuvud och därför i ren frustration tar till våld mot kvinnan (Eliasson och 

Ellgrim 2006, s.49). En annan grupp av män som författarna (2006) lyfter är män som 

tidigare varit eller är kriminella. Denna grupp är också överrepresenterad bland män som slår 

eller tidigare har slagit sin partner. En av förklaringarna till att kriminella män tillhör en av de 

grupper som är överrepresenterade bland män som slår kvinnor är att männen i denna 

kategori överlag ofta har allvarliga störningar gällande att känna empati och respekt för andra 

individer (ibid, s. 49). Eliasson och Ellgrim (2006) beskriver att även det sociala arvet anses 

vara en stor orsak till att en man är våldsam mot sin partner. En man som exempelvis vuxit 

upp med en våldsam pappa kan komma att ta efter honom i vuxen ålder genom att i sin tur 

misshandla sin egna partner. Då man talar om det sociala arvet syftar man på att 

beteendemönster går i generationer. Eliasson och Ellgrim lyfter Straus (1990) teori om att 

män som vuxit upp i och umgåtts i bråkiga och stökiga kamratgäng där man måste hävda sig 

och visa att man är tuff, stark och dominant kan vara en förklaring till att man brukar våld 

mot sin partner. Att vara tuff, stark och dominant mot sin partner kan ses som ett sätt att 

imponera på sina kamrater i sådana kretsar (Eliasson och Ellgrim 2006, s. 49) (Straus 1990).  

Eliasson (1997) beskriver även Straus tes (1990) om social inlärning av våldsamt beteende 

och att hemmet är den plats som är av störst betydelse då det kommer till inlärningen av att 

bruka våld. Eliasson (1997) lyfter att Straus tes grundar sig på att det finns samband mellan 

förekomsten av olika slags våld inom en familj. Om exempelvis föräldrarna i ett hem slår 

barnen är risken också stor att barnen slåss sinsemellan. De män som misshandlar sina fruar 

misshandlar också oftast barnen och de kvinnor som blir misshandlade av sina män brukar 

oftare också våld mot sina egna barn än mödrar som inte blir utsatta för våld. En 

undersökning som Eliasson hänvisar till visar att 71 procent av alla män som misshandlat sina 

partners under barndomen hade bevittnat våld mellan sina föräldrar och 41 procent av 

männen som brukade våld mot sina partners själva hade blivit misshandlade som barn. Andra 

undersökningar har visat att ju mer bestraffad eller slagen en pojke blir under uppväxten 

desto vanligare är det att han som vuxen sedan misshandlar sin hustru (ibid, s. 130). 

Utifrån perspektiven, förklaringsmodellerna och teorierna ovan går det att dra slutsatsen att 

män ofta skyller sitt våld mot kvinnan på kvinnan själv genom att mannen anser att hon har 

provocerat honom så att han till slut tappat självbehärskningen och att våldet då tagit vid. En 
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annan orsak till mäns våld mot kvinnor som den tidigare forskningen ovan pekar på är 

mannens barndomserfarenheter. Om mannen har upplevt våld under uppväxten så ökar detta 

risken för att mannen själv blir våldsam mot sin partner i vuxen ålder. Andra studier i den 

tidigare forskningen visar istället att orsakerna till männens våld mot kvinnor beror på yttre 

faktorer hos mannen så som kriminalitet, arbetslöshet, dålig självkänsla och att mannen 

kommer från lägre sociala skikt i samhället.  

Det är genom att synliggöra våldets orsaker och lyfta mäns egna erfarenheter av sitt våld mot 

kvinnor som man kan komma att hitta lösningar till våldet vilket i sin tur förhoppningsvis kan 

leda till förändringar och i längden även till minskat våld mot kvinnor. Genom att lyfta mäns 

egna erfarenheter och upplevelser av sitt våld mot kvinnor kan män komma att förstå sitt våld 

samt hitta motivation i att arbeta mot det egna våldet och sitt våldsamma beteende. Det är 

genom att dessa män lär sig vilka de bakomliggande orsakerna till våldet är och genom att de 

tar itu med dessa genom professionell behandling samt lär sig ta ansvar för sitt våld och inte 

skyller sina våldshandlingar på kvinnan som våldet kan komma att minska. Studiens syfte är 

således att belysa mäns erfarenheter av sitt våld mot kvinnor för att bidra till ökad kunskap 

både kring orsakerna till mäns våld mot kvinnor men även kring hur män talar om våldet i med 

fokus på huruvida de kan ta ansvar för sina våldshandlingar efter att de genomgått terapi och 

behandling.  

2. Metod 

Studien är en kvalitativ studie med intervju som metodansats. Tonvikten i min studie ligger 

på ord och berättelser samt på vad som kommit fram under intervjuerna med informanterna 

(Bryman 2018 s. 61). 

2.1 Förförståelse 

Sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar jag på Socialtjänsten, närmare bestämt på en 

vuxenenhet med personer som har missbruksproblematik. I mitt dagliga arbete träffar jag 

flest män men även en del kvinnor med missbruksproblematik. Bland dessa män finns, mig 

veterligen, några stycken som utsatt kvinnor för fysiskt våld. Även vissa av våra kvinnliga 

klienter har blivit utsatta för våld av män. Denna information har framkommit under bland 

annat motiverande samtal med klienterna och under ASI-intervjuer, som görs för att bland 

annat kunna ta reda på vilka insatser som fungerar för och passar klienterna. I mitt arbete har 

jag även genomgått tre utbildningar som handlar om våld i nära relation, mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat våld. Även i min B- uppsats valde jag att belysa ämnet mäns våld 
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mot kvinnor, då dock ur kvinnans perspektiv och om hennes erfarenheter kring 

uppbrottsprocessen. 

2.2 Litteratursökning 

Studiens tidigare forskning och teorier fann jag först och främst genom att söka efter, för 

studien, relevanta ord och meningar på sökverktyget SöderScholar på Södertörns bibliotek. 

Jag sökte även efter vetenskapliga artiklar, tidigare forskning och akademisk litteratur inom 

ämnet på sökdatabaser såsom LIBRIS och DIVA. Dessa kom att bli hjälpsamma då jag fick 

in en del träffar på både litteratur, avhandlingar och studier inom ämnet i fråga. Efter detta 

kunde jag börja sålla bort en del och avgränsa mig mot själva syftet med studien. På Google 

fick jag också fram en del vetenskaplig forskning kring mäns våld mot kvinnor genom att jag 

använde mig av sökdatabasen ONE SEARCH och googleScholar. 

Efter att jag hade samlat på mig tidigare forskning, teorier och vetenskapliga studier samt 

litteratur kunde jag avgränsa mig och fokusera på kärnan i uppsatsen vilket var just mäns 

erfarenheter av sitt våld mot kvinnor. Jag gick igenom allt material jag nu hade samlat in och 

tittade igenom alla referenslistor i slutet på all litteratur. Genom referenslistorna hittade jag 

ännu mer, både svensk och internationell, forskning som i slutändan har kommit att utgöra en 

stor del av den tidigare forskningen i denna uppsats. 

Sökord som användes då jag letade material till uppsatsen var: mäns våld mot kvinnor, män 

om sitt våld mot kvinnor, män som gått i behandling för våld i nära relation, förklaringar till 

mäns våld mot kvinnor, intervjuer med tidigare våldsamma män, våldsamma män, mäns 

perspektiv på sitt våld mot kvinnor, mäns syn på sitt våld mot kvinnor, varför slår män 

kvinnor?, mäns våld mot kvinnor, mäns tankar kring sitt våld mot kvinnor, våld i nära 

relation, upplevelser av våld i nära relation, organisationer som arbetar med våldsamma 

män, behandlingar för våldsamma män och manscentrum. 

De sökord och meningar som jag använde mig av då jag sökte efter internationell litteratur 

och forskning var; domestic violence, men respond to domestic violence, men's violence 

against women, men on their violence on women, men in rehab for domestic violence, men's 

thoughts on violence against women, men in rehab for violent behavior, men talk about 

violence against partners, why do men hit women? violence in close relationship, violence 

against women in close relationship.  
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2.3 Urval  

Studiens intervjupersoner rekryterades via ett manscenter som arbetar behandlande och 

förebyggande med män som tidigare varit eller fortfarande är fysiskt våldsamma mot sina 

partners. Att jag valde att vända mig till just denna organisation var för att jag känner till den 

via mitt arbete på Socialtjänsten. Jag kontaktade organisationen via e-post och fick kontakt 

med en utav behandlarna som arbetar på organisationen två dagar efter att jag hade skickat e-

post till dem. Behandlaren uppgav att han skulle kontaktat män som tidigare hade gått i 

behandling på organisationen och fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuerna i 

min studie. Efter tre dagar återkom han via epost och skrev att han hade pratat med några 

män och att han hade lyckats rekrytera fem stycken män som kunde tänka sig att vara med 

och intervjuas av mig till min studie. Vi bestämde en tid för första intervjun redan två dagar 

därpå. De andra intervjuerna bokades in efter den första intervjun och redan efter 8 dagar 

hade jag genomfört alla intervjuer med männen.  

 

2.3.1 Om intervjupersonerna 

Intervjupersonerna i studien, som är fem till antalet, är i åldrarna 28-44 år. De har tidigare 

levt (en av dem lever dock fortfarande) tillsammans med och bott ihop med kvinnor som de 

tidigare misshandlat fysiskt under olika långa perioder. Namnen på intervjupersonerna är 

fingerade på grund av sekretessen som alltid råder kring informanterna som deltar i en studie.  

 

2.4 Intervjupersonerna 

Allan är en 28 årig man som bor norr om Stockholm. Han bodde ihop med sin dåvarande 

sambo i 4 år. Allan är idag i en annan relation som fungerar väldigt bra, enligt honom själv, 

och han uppger att det inte alls är som i det tidigare förhållandet vilket var kantat av bråk 

mest hela tiden. Han kontaktade organisationen eftersom hans dåvarande flickvän krävde att 

han skulle söka hjälp och gå i terapi för att han slog henne. 

Kalle är en 40-årig man som bodde ihop med sin dåvarande sambo i 12 år. De har två 

gemensamma barn som de har delad vårdnad om. Kalle bor ensam i Södra Stockholm. Kalle 

säger att han inte vill träffa tjejer för att han har sina barn och det räcker för honom. Han 

menar att alla tjejer är likadana och provocerar och driver män till vansinne förr eller senare. 
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Han uppger att han gick i behandling endast för barnens skull och för att kunna ha dem 

varannan vecka utan inblandning från socialtjänsten. 

Pelle är en 44 årig man som bor i Södra Stockholm. Han är idag singel men har tidigare bott 

ihop med sina barns moder i ca 8 år. Det var enligt honom ett väldigt destruktivt förhållande 

och det slutade med att han slog sin dåvarande flickvän. För att kunna ha kontakt och 

umgänge med de gemensamma barnen och för att kunna hantera sitt aggressiva beteende har 

han gått i terapi och i stödgrupp på organisationen. 

Albert är 35 år och bor ensam i Stockholm. Han separerade från sin dåvarande flickvän för 

två år sedan och har sedan dess varit singel. Han sökte hjälp efter att hans dåvarande flickvän 

ställde det som ultimatum efter att Albert hade slagit henne några gånger. Flickvännen 

menade att hon skulle lämna Albert om han inte sökte hjälp och kunde hitta verktyg för sitt 

våldsamma beteende, uppger han. Men trots att han gick i stödgrupp och terapi så kunde de 

inte hitta tillbaka till varandra, berättar han. 

Christian är 29 år och bor nu, efter många försök fram och tillbaka, med sin före detta 

flickvän igen norr om Stockholm. Han uppger att hans sambo tycker att hans beteende har 

förbättrats och att han är lugnare efter att han gått i terapi och fått hjälp med sitt aggressiva 

beteende som ofta ledde till bråk och våld. De har inga barn men vill gärna ha det i framtiden 

ifall det fortsätter vara bra mellan dem och utan våld.   

 

2.5 Om intervjuerna 

När jag träffade intervjupersonerna förklarade jag och var tydlig med att intervjuerna och 

studien hade ett specifikt tema och jag förklarade att jag skulle ställa så kallade öppna frågor. 

Detta för att männen inte skulle känna sig tvungna att svara på ett särskilt sätt och för att 

undvika att männen bara svarade “ja” eller “nej” på frågorna. Jag förklarade även innebörden 

av “öppna frågor”. De öppna frågorna gjorde dels att svaren blev uttömmande men även att 

männen hade möjlighet att utveckla svaren på sitt egna sätt. Frågorna ställdes i samma 

ordningsföljd under samtliga intervjuer. Studiens frågor är utformade efter semistrukturerad 

karaktär eftersom jag använt mig av en intervjuguide i studien över två specifika teman som 

jag sedan behandlat under intervjuns gång. Innan intervjuerna påbörjades gick jag igenom 

frågorna i intervjuguiden med intervjupersonerna för att motverka att eventuella missförstånd 
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eller frågetecken skulle uppstå både under intervjuns gång och i efterhand (Bryman 1997, s. 

305). 

När jag bestämde mig för att skriva denna studie diskuterade jag dess upplägg och idé med 

mina kollegor på Socialtjänsten och de uppgav att de trodde att varken läraren eller 

handledaren skulle godkänna min uppsatsidé om jag inte hade tänkt ha med behandlare under 

intervjuerna. De rådde mig till att fråga behandlare på organisationen om någon av dem 

kunde sitta med under intervjuerna så att det inte skulle uppstå problematiska situationer med 

informanterna och för att motverka att eventuella missförstånd skulle ske.  

Under samtliga intervjuer satt därför en och samma behandlare med och lyssnade. Alla 

männen känner behandlaren väl sedan tidigare och har själva suttit i behandling och terapi 

med honom. Behandlaren känner till alla männens historier och bakgrunder mycket väl. 

Behandlaren satt alltså med under intervjuerna av hänsyn till båda parter i och med att det är 

ett komplext och känsligt ämne som kan väcka tankar hos bägge parter. Varken männen eller 

behandlaren reagerade på detta. Behandlaren uppgav att han eller någon annan behandlare 

oftast ändå satt med i de flesta samtal som görs med männen på mancentrum så det var inget 

som kändes annorlunda eller konstigt för varken honom eller för informanterna i studien.   

2.6 Bearbetning och analys av intervjuerna 

Studiens insamlade data utgörs av intervjuerna. När intervjuerna hade gjorts med 

intervjupersonerna transkriberades de noggrant och kodades genom selektiv kodning för att 

kunna åtskilja, sammanställa och organisera intervjuerna (Bryman 2018, s. 688).  

Materialet kodades på så sätt att jag markerade informanternas svar i olika färger beroende på 

vilken kod de tycktes ha och vilket tema de skulle tillhöra. De koder som hörde ihop delades 

sedan in under huvudkategorier eller teman. Dessa två teman är: Orsaker till våldet samt Om 

våldet i efterhand.  

Under “bilagor” i studiens slut har modellen av tematiseringen bifogats. 

Studiens resultat och analys omfattar empiriskt material beståendes av intervjuerna som 

analyserats och sedan kopplats samman med studiens teoretiska ramverk och studiens 

tidigare forskning. Teorierna och förklaringsmodellerna har använts för att kunna analysera 

studiens empiri samt tolka och påvisa på generell överensstämmelse med empirin. 

Nedan följer intervjuguiden uppdelad i två teman, orsakerna till våldet och om våldet i 

efterhand. 
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Tabell 1. Tema tabell 

Tema 1 Orsakerna till våldet Tema 2 Om våldet i efterhand 

Intervjufrågor Intervjufrågor 

1. Vilken orsak tror du ligger till grund för ditt 

våld mot kvinnan? 

2. Berätta lite om din uppväxt, hur såg den ut? 

3. Tror du att våldet kan ha med din bakgrund att 

göra? Om ja, på vilket sätt då? 

4. Upplevde du våld i nära relation som liten? 

Utveckla detta? 

5. Blev du själv utsatt för våld som liten? Kan du 

berätta mer om detta i så fall? 

6. Hur upplever du att din och kvinnans relation 

var? 

7. Hur länge var ni tillsammans och hur länge 

försiggick våldet? 

8. Har du använt droger eller alkohol i samband 

med våldet någon gång? 

9. Vad tror du själv var anledningen till att 

bägaren rann över vid tillfällena då du tog till 

våld mot kvinnan?? 

1. Vad tänker du nu i efterhand om våldet du 

utsatt kvinnan för? 

2. Ångrar du att du någonsin slog henne? 

Utveckla detta gärna. 

3. Känner du att du kan ta ansvar för dina 

våldshandlingar jämtemot kvinnan? På vilket 

sätt i så fall? 

4. Har du någonsin beskyllt kvinnan för att du 

har slagit henne? Om ja, på vilket sätt? 

5. Var det du själv som sökte hjälp för ditt 

handlande? Om inte, berätta gärna hur du 

hamnade på manscentrum.  

6. Tror du själv att du kommer slå en kvinna 

igen? Om inte, hur kommer det sig? 

7. Tycker du att behandlingen har hjälp dig? Om 

ja, på vilket sätt? 

 

  

2.6 Etik och alla dess etiska överväganden 

Denna studie har följt och tagit hänsyn till de etiska reglerna och principerna i enlighet med 

Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011). Innan alla intervjuer gjordes fick de 

medverkande männen information om studiens syfte och vilka frågeställningar som skulle 

besvaras. De fick också information kring alla de etiska aspekterna som rör medverkandet av 

studien. Männen har således blivit informerade om att författaren av studien måste 

tillförsäkra anonymitet och konfidentialitet samt att tystnadsplikt råder kring allt som har med 

studien att göra. Med hänsyn till de ovannämnda principerna röjs därför inte de 

medverkandes namn och de har också fingerats i studien (Hermerén 2011, s. 67-74) (Bryman 
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2011, s. 133-134). Intervjupersonerna gavs även möjligheten att inte svara på frågor som 

kändes för känsliga eller om de av någon anledning kände att de inte ville svara på någon 

fråga. Ingen av intervjupersonerna valde dock att ta bort någon fråga och de uppgav att de 

förstod syftet med alla frågorna (Hermerén 2011, s. 67). 

Inför intervjuerna gick jag igenom studiens ämne, syfte och frågeställningar med alla 

deltaganden av studien och förklarade tydligt vad uppsatsen skulle behandla och jag beskrev 

även frågorna noggrant till deltagarna så att inte missförstånd skulle uppstå under intervjuernas 

gång. Det är, enligt informationskravet, en forskares skyldighet att informera personerna som 

deltar i en studie om studiens syfte (Bryman 2011, s. 131). 

Genom hela studiens gång har hänsyn tagits till de forskningsetiska aspekterna och jag har även 

följt huvudkraven inom forskning för att motverka att på något sätt utsätta intervjupersonerna 

för negativa följder. Samtyckeskravet ger intervjudeltagarna olika möjligheter och rättigheter. 

Deltagarna ska till exempel när som helst kunna avbryta sitt medverkande i studien utan att 

detta ska medföra negativa konsekvenser för dem. Författaren av studien kan inte heller tvinga 

intervjudeltagarna att slutföra intervjuerna (Bryman 2011, s. 135-138). 

Varken intervjuerna eller materialet som rörde studien lämnades vidare till någon annan. Allt 

material inklusive ljudinspelningarna av intervjuerna raderades efter att transkriberingarna av 

intervjuerna var slutförda. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet av studien 

aldrig får lämnas vidare av forskaren och ingen annan får använda det i vetenskapliga syften 

heller (Bryman 2011, s. 135).   

2.7 Metodreflektioner 

Tillförlitlighet är ett begrepp som man använder sig av inom kvalitativ forskning för att kunna 

bedöma en studies kvalitét. Brymans (2011) förklaring av begreppet tillförlitlighet ges genom 

fem olika begrepp; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, styrka och att konfirmera. När 

Bryman (2011) lyfter generalisering använder han begreppet överförbarhet. Begreppen 

beskrivs nedan. 

Studiens syfte, frågeställningar och empiriska material hör ihop och har en röd tråd genom hela 

uppsatsen och jag har noggrant redovisat utförandet av uppsatsen. Alla dessa saker påverkar 

en uppsats trovärdighet (Bryman 2011, s. 354). 

Eftersom resultatet i min uppsats grundas på intervjuer med fem personer innebär det att man 

inte kan göra någon överförbarhet eller generalisering av min studie. Men då studien utgår från 
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analytisk generalisering innebär detta att resultaten kan visa hur det skulle kunna se ut i en 

liknande situation, utan att för den sakens skull bestämt mena att det är så det kommer att vara 

(Kvale 2014, s. 312). 

Överförbarhet förklarar huruvida de resultat forskaren får fram i studien kan användas i andra 

miljöer än just den som har studerats. Bryman (2011) menar att för att kunna få denna förståelse 

kräver detta att forskaren intervjuar flera olika intervjupersoner och inte bara en eller två vilket 

jag också gjort i denna studie eftersom jag har intervjuat fem personer sammanlagt (ibid, 2011, 

s. 354). För att öka validiteten i studien ställdes följdfrågor under intervjuerna för att kontrollera 

att informanternas svar på frågorna hade uppfattats korrekt av mig (Bryman 2011, 2014, s. 204, 

296). Kvale (2014) lyfter att själva formuleringen av frågorna kan påverka validiteten i svaren 

(ibid, s. 214). Därför har jag undvikit att ställa medvetet ledande frågor i intervjuerna just för 

att motverka att resultatet ska påverkas och således minska studiens validitet. Genom hela 

uppsatsens gång har jag försökt att ha ett öppet men samtidigt kritiskt förhållningssätt kring 

ämnet och dess syfte, frågeställningar och allt empiriskt material. Jag har även försökt att inte 

framföra mina egna åsikter och jag har undvikit att mina värderingar ska lysa fram i studien. 

Det är detta som begreppet styrka och konfirmera innebär. Genom att jag har varit öppen och 

beskrivit min förförståelse i metodavsnittet kan jag på så vis säkerställa att jag har handlat i 

god tro. Denna typ av öppenhet och transparens kallas för konfirmering (Bryman 2011, s. 355).  

Organisationen/manscentrumet som kontaktades inför intervjuerna i studien hade jag kanske 

inte känt till om jag inte redan arbetade som socialsekreterare på socialtjänsten inom 

vuxenenheten. Det hade dessutom förmodligen varit svårare för mig att få tag på den här 

typen av informanter om det inte vore för mitt jobb. Jag kan föreställa mig att det hade tagit 

betydligt längre tid att komma i kontakt med någon behandlare som i sin tur kunde hitta 

informanter som var relevanta för studien om det inte vore för mitt arbete. 

Att en behandlare satt med under samtliga intervjuer störde varken mig eller männen som 

intervjuades, vilket också har bekräftats av männen och vilket framgår i avsnittet ”om 

intervjuerna”. I mitt arbete är det vanligt att man arbetar och har besök och möten i team om 

två socialsekreterare när det gäller personer och klienter som har våldsam historik. Männen i 

studien uppgav att de i sin tur var vana att behandlare satt med i olika typer av samtal. Jag 

diskuterade även i förhand, detta kring att en behandlare skulle vara med och lyssna under 

intervjuerna, med männen som uppgav att det kändes bra att det skulle vara så. Behandlaren 

hade inga invändningar mot det heller.   
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Det gemensamma för nedanstående teorier är att man försöker förstå och belysa mäns våld 

mot kvinnor och orsakerna till våldet genom att applicera teorierna på männens 

våldshandlingar gentemot kvinnan. Teorierna visar även hur och varför mannen slår ifrån sig 

ansvaret för sitt våld mot kvinnan.  

De forskare som belyser mäns våld mot kvinnor med socialpsykologiska teorier som 

utgångspunkt menar att mannens uppväxt och barndom ligger till grund för hans 

våldshandlingar i vuxen ålder. Forskare som istället utgår ifrån ekologiska teorier och de yttre 

faktorerna menar att våldet kan förklaras genom yttre aspekter och egenskaper hos mannen 

så som arbetslöshet, kriminalitet och låg självkänsla. Andra forskare menar att våldet bäst 

förklaras utifrån individualpsykologiska teorier med fokus på egenskaperna hos antingen den 

våldsutsatta eller hos den som utövar våldet, här har man även vanmaktsperspektivet i fokus. 

Slutligen finns det de forskare som menar att våldet bör förstås och tolkas utifrån 

könsmaktordningen och feministiska förklaringsmodeller eftersom man anser att det är 

makten och den kontroll som mannen har över kvinnan som är den bidragande orsaken till 

mäns våld mot kvinnor.  

Nedan följer samtliga teorier och perspektiv som tillämpats i studien och besvarar studiens 

syfte och frågeställningar  

 

3.1 Socialpsykologiska teorier  

De forskare som utgår ifrån socialpsykologiska förklaringsmodeller anser att orsakerna till 

våldet kan finnas i de inblandades psyken och i deras bakgrund. De vanligaste förklaringarna 

till våldet inom de socialpsykologiska teorierna är mannens barndom och tidiga upplevelser. 

Det kan också röra sig om en slags vanmaktskänsla som gör att mannen till slut tar till våld 

mot kvinnan. Forskare inom det socialpsykologiska perspektivet menar också att pojkar 
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formas av sin omgivning till ett mer aggressivt beteende och att män som använder våld ofta 

själva har utsatts för våld under barndomen. Denna teori kallas även för social inlärningsteori 

(Boethius 2015, s. 18). Mannens våld mot kvinnan förklaras inom socialpsykologiska teorier 

även utifrån tankar om Det sociala arvet. Forskare inom det socialpsykologiska perspektivet 

menar att har man som barn bevittnat våld inom familjen är risken större att man själv 

använder eller utsätts för våld i sina vuxna relationer (ibid). Det sociala arvet liknar social 

inlärning då våldet grundar sig ifrån upplevelserna av våldet som barn. Om en pojke till 

exempel har sett sin far misshandla modern under uppväxten är det större risk att han själv 

använder våld i nära relation som vuxen mot sin partner. Man menar att det sker en 

upprepning av ett familjemönster (ibid). Forskare som utgår ifrån socialpsykologiska 

förklaringsmodeller kan också förklara mannens våldsamma beteende utifrån hans relation 

med sin moder. Har mannen haft en svår eller komplicerad relation till sin mor under 

barndomen och haft en moder som inte gått att lita på kan ett inre raseri ha skapats, vilket i 

sin tur kan leda till att mannen brukar våld mot den kvinna som har kommit att ersätta hans 

mor, det vill säga hans sambo, flickvän eller hustru (Boethius 2015, s. 28-30). 

 

3.3 Ekologiska perspektivet - Yttre faktorer 

En del förklaringsmodeller som utgår ifrån ekologiska perspektivet inriktar sig på de yttre 

faktorerna och menar att mannens våldshandlingar gentemot kvinnan grundas på en reaktion 

på något. Det kan till exempel röra sig om stress, ekonomiska problem, arbetslöshet och 

frustration. De yttre faktorerna ses då som orsaker och som utlösande faktorer för att våldet 

bryter ut (Hearn, 1998, s. 27). När man talar om att våldet beror på de yttre faktorerna 

förklaras även våldet utifrån att mannen kan ha varit påverkad av någon substans, oftast 

alkohol eller droger och att män med vissa egenskaper och egna problem är mer våldsamma 

än andra män. Det kan röra sig om män som är kriminella, psykiskt sjuka eller rent av män 

med psykopatiska och narcissistiska drag eller som helt enkelt själva varit våldsutsatta som 

barn (Boethius 2015, s. 29).  

 

3.4 Individualpsykologiska teorier 

Förklaringsmodeller som belyser mäns våld mot kvinnor ur ett individualpsykologiskt 

perspektiv menar att det är individernas egenskaper som står i centrum när man försöker 

förstå våldet och att det finns något avvikande hos de personer som använder våld eller som 
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utsätts för våld i nära relationer (SOU, 2004:121, s. 48). Då det kommer till män som 

misshandlar kvinnor som de lever ihop med förklaras detta ofta med att mannen har en dålig 

självbild, är osäker i sin mansroll eller är beroende av kvinnan som han lever tillsammans 

med (Brottsoffermyndigheten 2000, s. 17). Forskare och psykologer som forskar och utgår 

från teorier inom det individualpsykologiska perspektivet menar att man kan se kopplingar 

mellan män som är våldsamma och personlighetsstörningar såsom schizoid (SPD), narcissism 

och borderline. Forskning visar också att många av de män som har dödat en partner som de 

levt ihop med har lidit av personlighetsstörningar (brottsoffermyndigheten 2000 s. 29). 

 

3.4.1 Vanmaktsperspektivet 
 

Vanmaktsperspektivet är ett utav de perspektiv inom de individualpsykologiska teorierna som 

ofta används för att förklara orsakerna till mäns våld mot kvinnor. Utifrån 

vanmaktsperspektivet utgår man ifrån att orsaken bakom mäns våld mot kvinnor är att 

mannen känner sig maktlös och på så vis kan känna en viss vanmakt. Maktlösheten gör att 

mannen kan känna sig underlägsen kvinnan vilket kan leda till att aggressioner växer fram 

hos mannen gentemot kvinnan. Har mannen även tankar om att kvinnan ska lyda honom och 

detta utmanas kan denna vanmaktskänsla bli ännu större (Boethius 2015, s. 29). Det som 

händer då är att våldet tas till som en typ av disciplinerande åtgärd som då fungerar på så sätt 

att den kan tänkas återställa ordningen och stabilisera makten. Att inte ha eller känna kontroll 

anses alltså vara det som gör att mannen blir våldsam inom vanmaktsperspektivet (Boethius 

2015, s. 29). 

3.6 Könsmaktsordning/Feministiskt perspektiv 

Mäns våld mot kvinnor utifrån feministiska förklaringsmodeller förklaras genom att man 

menar att våldet orsakas på grund av de ojämlikheter som finns mellan män och kvinnor i 

samhället generellt och man anser att samhällets ojämna maktfördelning är en viktig 

komponent för våldets existens. (Eliasson, 2006, s. 18-20). Våldet inom dessa teorier tolkas 

förenklat som att mannen genom våldet mot kvinnan skapar maskulinitet. Våldet som sker i 

en relation mellan en man och en kvinna kan liknas med de ojämlikheter som finns mellan 

män och kvinnor i samhället. Män har som grupp mer makt än vad kvinnor har. Även om det 

i enskilda fall på individnivå kan vara så att en kvinna kan vara chef över flera män på sitt 

arbete eller kanske är den som sköter hushållets ekonomi. Män har överlag högre löner än 

kvinnor och fler ledande positioner på arbetsmarknaden. Många forskare menar att man 
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omöjligt kan se orsaker till mäns våld mot kvinnor endast genom att se våldet på individnivå 

utan att man måste se på själva problemet rent strukturellt och som ett samhällsproblem som 

påverkar alla människor i samhället (se Eliasson, 2006, s. 18-20). 

Ser man istället på våldet ifrån ett kulturellt perspektiv inom könsmaktordningen menar 

forskare att normer och värderingar ses som ursäkter för våldet. Det anses till exempel 

skamligt att inte kunna “kontrollera sin fru” i vissa kulturer och att inte “vara herre i sitt eget 

hus”. Är mannens hustru dominant kan detta leda till att mannen känner sig provocerad av 

detta och tar till våld mot kvinnan. Det är mannen som själv väljer att ta till våldet men 

omgivningsfaktorer underlättar, förklarar och ursäktar det våld som mannen utövar mot sin 

partner. Kvinnan kan ses som alldeles för dominant, för självständig eller provocerande även 

av mannens omgivning och därmed indirekt ansvarig för misshandeln (Holmberg & Enander, 

2004). 

En sådan typ av kvinna som beskrivits ovan är en kvinna som redan har avvikit från normen 

av hur en kvinna ska vara i hemmet. Omgivningen kan därför förstå och rättfärdiga att en 

man reagerar, och till och med agar sin fru i frustration. Här finns en outtalad norm om 

kvinnors uppförande som inte alls gäller för män. Män som misshandlar kvinnor kan på så 

sätt utnyttjar att det råder skillnader mellan män och kvinnor i samhället. De hävdar ofta att 

de har rätt att bete sig som de vill mot den kvinna de lever ihop med (Hydén, 1992). 
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4 Resultat och analys 

Under resultat och analys behandlas intervjuerna med männen i studien under två olika 

teman. Tema ett kommer att behandla orsakerna till mäns våld mot kvinnor och tema två 

förklarar huruvida männen i studien tar ansvar för våldet mot kvinnorna efter avslutad 

behandling. 

  

4.1 Tema - Orsaker till våldet 

Det första temat under resultatdelen; Orsaker till våldet behandlar själva orsakerna till 

männens våld mot sina före detta partners. Vad är det som gjort att männen i studien har 

använt våld mot sina före detta partners? Vilka är orsakerna till våldet enligt männen i 

studien? Hur förklarar männen i studien dessa orsaker? Tema ett kommer således att svara på 

första frågeställningen i studien som lyder; Vilka orsaker, anser männen i studien, ligger till 

grund för våldet? Tema ett inleds med orsaksförklaringen Kvinnan provocerar och övergår 

sedan till Droger och alkohol som mynnar ut i Social inlärning och uppväxt och avslutas 

slutligen med Kriminalitet, vanmakt och fel umgänge.  

4.1.1 Kvinnan provocerar  

Flera av männen i studien beskriver en gemensam nämnare då de förklarar orsakerna till 

våldet som de utsatt sina tidigare partners för. De uppger i intervjuerna att de ofta kände att 

de blev provocerade av sin partner i olika sammanhang. De menar att de då till slut inte 

kunde behärska sig själva längre och att det var då som bägaren rann över och att våldet tog 

vid. Männen menar att de blev orättvist behandlade av sina före detta sambos och uppger att 

de många gånger kände sig kränkta och misslyckade på grund av kvinnornas sätt att bete sig 

och på grund av sättet de förnedrade och tryckte ner männen på. Detta illustreras nedan av 

bland annat Allan;  

“jag har aldrig slagit någon annan kvinna i mitt liv. Hon drog verkligen fram det värsta ur 

mig! Provocerade skiten ur mig jämt, med flit. Jag varnade henne alltid innan slagen kom. Det 

var som om hon gillade det eller nåt. Käftade och käftade och väntade på slagen. Hon slog ju 

också mig ibland, puttades och så du vet. Ibland kändes det som att hon ville ha stryk. Jävligt 

destruktiv du vet.  - Allan 
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Att Allan svarar att orsaken till att han slog sin sambo var att hon provocerade honom och att 

han samtidigt uppger att han aldrig tidigare har slagit en annan kvinna visar tydligt på att han 

inte ser sin egna del och sitt eget handlande och ansvar i sina våldshandlingar mot sin före 

detta sambo. Det han menar då han säger att han aldrig tidigare slagit någon annan kvinna är 

att det måste vara just den här kvinnans fel att han reagerar med våld mot henne eftersom han 

aldrig tidigare slagit en kvinna. Han rättfärdigar på så sätt sina våldshandlingar genom att 

skylla våldet på sin dåvarande sambo. Han rättfärdiga även våldet genom att hävda att han 

”alltid varnade henne innan slagen”, ungefär som att kvinnan borde vara tacksam för att han 

faktiskt varnade henne innan han slog henne. Allan rättfärdigar även våldet och skjuter bort 

ansvaret från sig själv genom att berätta att hon faktiskt också slog honom ibland eftersom 

hon ”puttades och så”. Allan avslutar sitt svar på frågan med att säga att ”ibland kändes det 

som att hon ville ha stryk”. Genom att avsluta med denna fras tar Allan avstånd från allt 

egenansvar gällande sina våldshandlingar och lägger därmed hela skulden på kvinnan.  

Albert förklarar och beskriver orsakerna till sitt våld mot sin före detta sambo och flickvän, 

på liknande sätt som Allan, det vill säga utifrån att han känt sig provocerad av henne och då 

har tagit till våld när hennes provocerande har blivit för mycket för honom att hantera: 

”...Hon tryckte ner mig och provocerade mig jämt och skulle alltid bråka. Jag hade inget jobb 

och istället för att uppmuntra mig så kallade hon mig för elaka saker och sa att jag var dum i 

huvudet och spelmissbrukare. Jag spelade mycket på nätterna... och för att hålla igång drack 

jag och använde kola. Hon hade massa utgifter och levde över sina tillgångar så jag var ju 

tvungen att spela för att betala för allt! Hon fortsatte att bråka och trycka ner. När jag vann på 

spelen, hon fick grejer och då var det perfekt, annars var jag en looser. Till slut flippade jag, 

inte typ misshandlade henne men jag höll stryptag och puttade henne. Sen blev det väl oftare 

och oftare…” -Albert 

Det Albert uppger ovan, precis som Allan, är att han upplever att orsaken till våldet är att 

hans före detta sambo provocerat honom så att han till slut tappat fattningen och då tagit till 

våldet.  

4.1.2 De yttre faktorerna och droger och alkohol  

I citatet ovan uppger Albert flera andra faktorer som av forskare anses vara orsaker och stora 

riskfaktorer till mäns våld mot kvinnor. Dessa faktorer är arbetslöshet, Albert berättar ju att 

han var arbetslös under tiden han utsatte sin dåvarande flickvän för våld, vilket ser som en 

bidragande orsak till att män använder våld mot kvinnor. Albert berättar också att han drack 

alkohol och använde kokain vilka är faktorer som också anses som stora orsaker och stora 

riskfaktorer till mäns våld mot kvinnor. Samtliga ovanstående faktorer kan kopplas till de 

yttre faktorerna inom det ekologiska perspektivet. Våldshandlingar är oftast alltid en reaktion 
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på något. I Alberts fall rör det sig om flera faktorer som blir både indirekta men även direkta 

orsaker till våldet. Att arbetslösheten kan ses som en bidragande orsak till våldet mot hans 

dåvarande sambo är för att den skapar en ekonomiskt stressad situation som i sin tur skapar 

en frustration hos Albert och en känsla av vanmakt. Så, arbetslösheten och den ekonomiska 

frustrationen och pressen i kombination med att Albert drack alkohol och tog kokain, blev 

alla yttre faktorer och orsaker till att han tog till fysiskt våld mot sin före detta sambo.  

Under Alberts intervju framkom det alltså även att han drack alkohol och att han tog kokain 

för att kunna hålla sig uppe om nätterna då han spelade poker på nätet. Han uppger att detta 

var en typ av livsstil som han hade haft länge; 

“Ja, jag hade problem med drickandet och droger, främst kokain. Jag satt uppe och 

spelade poker om nätterna som sagt eftersom jag inte hade jobb. Asså jag måste ju 

skaffa pengar från nånstans. Aa och för att hålla mig uppe knarkade jag som sagt. Så 

hon brukade tjata dan’ efter för att hon tyckte att jag sov bort hela dagen, aa så jag 

pallade inte mer, och då blev det svart i huvet... ” – Albert 

 

Droger och alkohol är faktorer som anses vara stora riskfaktorer då det kommer till mäns våld 

mot kvinnor och de inryms under de yttre faktorerna inom det ekologiska perspektivet. 

Alberts användande av alkohol och droger påverkade troligtvis hans sinnen, omdöme och 

tålamod i den pressade situationen vilket i sin tur kan ha lett till att han till slut blev fysisk 

mot sin dåvarande flickvän.  

Flera av männen i studien uppger att de använde droger och ofta drack alkohol i samband 

med våldet mot kvinnorna.  

4.1.3 Social inlärning och uppväxt 

Då samma frågor kring orsaker till våldet ställs till Christian svarar han att han tror att han 

slog sin tjej (de är fortfarande tillsammans idag) på grund av sin uppväxt. Han uppger att han 

inte hade en särskilt bra sådan och berättar att hans pappa slog modern med jämna mellanrum 

och att modern i sin tur tog ut sin frustration över barnen i familjen; 

“Jag tror jag alltid har varit våldsam innerst inne typ. Eller asså jag föddes väl inte så... så 

klart. Men min uppväxt gjorde mig så skulle man väl kunna säga. Jag kommer från en familj 

där dom alltid bråkade. Farsan slog morsan och morsan slog oss ungar. Ibland bara för att vi 

var i vägen eller så, bara för att på nåt sätt få ur sig det som farsan gjorde mot henne, tror jag i 

alla fall såhär i efterhand. Så, jag antar att det har väl legat latent på nåt sätt...och typ bubblat” 

- Christian 

Christian har hela sin uppväxt har sett sin mor bli slagen av sin far och blev dessutom själv 

slagen av sin mor under uppväxten. Christian är medveten om att orsakerna till våldet ligger 



 

 

 21 

 

djupt rotade hos honom själv och har med hans barndom att göra. Att han har upplevt våld i 

nära relation under uppväxten har kommit att påverka honom och som han själv säger ”legat 

latent” inombords. Man kan tänka sig att han har anammat pappans normaliserade 

våldsamma beteende och sedan applicerat detta normaliserade beteende på sin egen sambo. 

Att Christian sedan även hade en komplicerad relation till sin mamma som slog både honom 

och hans syskon gör att risken för att han ska bli våldsam mot sin partner i vuxen ålder ökar 

desto mer (Boethius 2015, s. 28-30). 

Pelle berättar, precis som Christian, att han tror att orsakerna till våldet han utsatt sina barns 

moder för troligtvis kan finnas i hur hans uppväxt och bakgrund sett ut. Hans uppger att hans 

pappa drack en hel del och att han vid dessa tillfällen slog både mamman, honom och hans 

syskon; 

När jag var liten kunde farsan spöa skiten ur morsan och oss ungar om han var på tillräckligt 

dåligt humör, vilket han var ofta, särskilt när han söp till det. Det krävdes inte mycket för att 

bägaren skulle rinna över, du vet. Jag lovade att aldrig bli likadan men det sätter sig djupt 

antar jag eftersom jag också har, eller asså hade, lätt till att lyfta handen och bli aggressiv. --- 

- Pelle 

Det Pelle berättar om sin uppväxt kan, precis som i Christians fall kopplas direkt till social 

inlärning och till det sociala arvet inom socialpsykologiska perspektivet. Att Pelle sett sin far 

slå sin mamma och att han själv och hans syskon blev slagna under sin uppväxt av pappan 

har påverkat honom oavsett om han inte ville att det skulle göra det. Det blir ett beteende som 

normaliseras hos barnet och blir ett beteende som känns mest naturligt och normalt och därför 

även tas efter barnen.   

4.1.4 Kriminalitet, vanmakt och fel umgänge.  

Även Kalle berättar utförligt om orsakerna till våldet som han utsatte sin före detta flickvän 

för. Han uppger att han kunde känna en känsla av vanmakt innan bråken. Han berättar att 

hans sätt att försörja sig på inte var genom ett vanligt arbete utan genom att han gjorde 

illegala handlingar på den tiden. Han uppger att han till en början blev stöttad av sin 

dåvarande flickvän och sambo. Men att detta vände då hon själv hade utbildat sig klart och 

fick ett bra jobb. Han uppger att han upplevde att hon då istället började kränka och trycka 

ner honom.   

“Jag hade inget jobb utan försörjde mig på andra grejer du vet. Så har det alltid varit. Det är 

inte så att jag var en kostymnisse när hon träffade mig va utan hon visste hur det låg till. När 

hon pluggade försörjde jag henne under hela tiden, fyra år, du vet. Då gick det bra. 

Lägenheten inne i stan, alla dyra resor och väskor, inte en krona la hon och ungarna som alltid 

gick runt med märkeskläder från topp till tå, men sen när hon blev klar med plugget och fick 

jobb och var akademiker helt plötsligt du vet då började hon behandla mig som skit och 
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tryckte ner mig för att jag inte hade ett jobb, förstår du!? Och jag passade inte in i hennes liv 

längre kändes det som. Hon tryckte konstant ned mig och menade att hon inte kunde ha 

ungarna hemma med en sån som mig du vet. Jag orkade inte till slut. Då small det. Pang sa 

det en dag”.  

– Kalle 

 

Kalle rättfärdigar här sitt våld med sin före detta flickväns ”taskiga” beteende mot honom. En 

annan aspekt som kan kopplas till Kalles våld mot partnern är hans kriminalitet. Kriminella 

män anses vara en av de grupper av män som är överrepresenterad bland män som slår eller 

tidigare har slagit sin partner. En av förklaringarna till att kriminella män tillhör en av de 

grupper som är överrepresenterade bland män som slår kvinnor är att kriminella män överlag 

vanligtvis har allvarliga störningar då det kommer till att känna empati och respekt för andra 

människor (Eliasson och Ellgrim 2006, s. 49).  

När frågan ställs kring vilket umgänge Kalle har berättar han att han tror att en annan orsak 

till våldet kan vara just hans umgänge. Han uppger att han tror att om umgänget inte var 

själva grundorsaken till våldet så rättfärdigade och normaliserade i alla fall hans kompisar 

våldet på så vis att de alltid förstod honom och tyckte han gjorde rätt i att “uppfostra henne” 

genom att slå henne då hon var för uppkäftig, vilket han utrycker nedan; 

“asså du vet, bland mina polare om nån av våra brudar var uppkäftig eller sa fula grejer och 

förnedrade, asså det hade varit pinsamt att inte uppfostra henne och ta hand om henne om du 

vet vad jag menar. Vi var alla såna va. Vi brukade berätta för varandra att vi hade lärt 

brudarna en läxa och hur vi hade gjort. Vi liksom skröt mellan varandra och garvade och gav 

varandra en klapp på axeln ungefär. Jag vet det känns fett skumt så här i efterhand men man 

ville liksom inte tappa anseendet eller att grabbarna skulle säga att jag inte hade balls 

(engelska för: bollar), du vet. Ingen tjej skulle höja rösten mot oss. Det var ingen som sa att 

det var fel en enda gång i alla fall”  

- Kalle 

Män som vuxit upp i och umgåtts i bråkiga och stökiga kamratgäng där man ständigt ska visa 

att man är tuff, stark och dominant kan vara en förklaring till att man brukar våld mot sin 

partner även i ung ålder. Att vara tuff och dominant kan ses som ett sätt att imponera på unga 

kvinnor och på sina vänner i sådana kamratkretsar (Eliasson och Ellgrim 2006, s. 49) (Straus 

1990).  

4.2 Tema 2 - Om våldet i efterhand 
 

Tema två Om våldet i efterhand kommer att behandla huruvida männen tar ansvar för våldet 

mot sina före detta partners efter att ha gått i terapi och behandling för sina våldshandlingar. 

Intervjuerna med männen och frågorna under tema två besvarar således den andra 

frågeställningen i studien som lyder; Tar männen i studien ansvar för sitt våld mot kvinnan 
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efter avslutad behandling? Tema två utgörs av två underrubriker som förklarar huruvida 

männen tar ansvar för sina handlingar eller ej. Dessa underrubriker är; Att ta ansvar för sina 

handlingar och Ingen kvinnomisshandlare. 

 

4.2.1 Att ta ansvar för sina handlingar 

När frågan om huruvida männen känner att de idag kan ta ansvar för sina våldshandlingar de 

utsatt sina före detta flickvänner för, svarar Pelle:  

“Ja, nu efter behandlingen tar jag nog ansvar för våldet ja. Hade du frågat mig innan jag gick i 

terapi hade jag nog fortfarande hävdat att det var hon som provocerade mig och att allt var 

hennes fel. Jag tänkte väl inte att våldet berodde på något som låg så djupt rotat. Men efter att 

ha bearbetat det jag gått igenom som ung och fått prata och öppna upp om mitt våld mot 

henne så släppte nåt. Svårt att förklara. Det var ju mitt val. Att slå henne, ingen annans 

liksom. Men jag visste inte då det jag vet nu. Man måste bearbeta känslor och historia som 

man har inom sig, annars ligger allt där och gror och måste till slut upp till ytan, och då 

exploderar man… Sen har vi ju barn och för barnens skull måste man hålla sig lugn...”   

- Pelle 

 

Pelle uppger att han har gjort en resa i sin utveckling genom behandlingen och terapin. Att 

dessa har kunnat hjälpa honom att kunna förstå varför han agerat som han gjort vilket i sin tur 

gör att man kan hejda sig själv i tid. Förstår man varför man gjort på sättet som Pelle gjorde 

då när han slog sin före detta sambo kan man förändra det beteendet också om man vill. 

Precis som Hearn (1998) lyfter är det viktigt att studera och forska om mäns våld mot kvinnor 

från just mäns perspektiv så att även män kan lära sig prata om sitt våld och förstå vad det är 

som de verkligen utsätter kvinnan för och framför allt varför de gör som de gör. Hearn (1998) 

menar att det enbart är på så sätt som män kommer kunna hitta motivation att arbeta mot sitt 

egna våld och komma fram till lösningar samt hitta olika förebyggande behandlingar som kan 

hjälpa att minska mäns våld mot kvinnor (Hearn 1998, s. IIV). Just så kan även Pelles svar 

tolkas kring våldet i efterhand, då han uppger att man måste förstå sitt egna beteende för att 

överhuvudtaget kunna vilja ändra på det.  

När samma frågor ställs till Christian gällande hur han ser på våldet han utsatte sin flickvän 

för så här i efterhand, svarar han;  

 

 “jag fattar idag det jag inte förstod då, och det är att alla har ett val. Det var mitt val att slå 

henne. Jag hade kunnat gå därifrån. Eller valt att inte brusa upp mig. Terapin har fått mig att 

förstå att var handling har sin orsak. Min orsak till våldet var i grund och botten min uppväxt 

och att farsan slog oss kort och gott. Sånt måste man bearbeta först, för att kunna fatta, för att 

sen kunna ändra på sig. Idag känns allt jättebra mellan mig och tjejen och vi har verkligen gått 

vidare och vi märker också skillnad på hur vi istället för att skrika och bråka diskuterar idag.”  

- Christian 
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Christian menar att han idag, tack vare behandlingen och terapin, inser att det alltid finns 

orsaker och bakgrunder till ens beteende och handlingar samt att man inte kan skylla dessa 

handlingar på någon annan och att man själv måste ta sitt ansvar. Christian har förstått att 

man som människa alltid har ett val och att man inte kan skylla sina val på någon annan.  

Det är genom att synliggöra våldets orsaker och lyfta mäns egna erfarenheter av sitt våld mot 

kvinnor som man kan komma att hitta lösningar på våldet vilket i sin tur förhoppningsvis kan 

leda till förändringar och i längden även till minskat våld mot kvinnor. Genom att lyfta mäns 

egna erfarenheter och upplevelser av våldet som de utsatt kvinnor för kommer män att kunna 

förstå sitt våld mot kvinnor samt hitta motivation i att arbeta mot det egna våldet och sitt 

våldsamma beteende (Gabrielson 2012). 

 

4.2.2 Ingen kvinnomisshandlare 

På frågan om huruvida Albert tar ansvar för sitt våld mot kvinnan som han tidigare var 

tillsammans med svarar han att han vet att det hade med just hennes beteende att göra och 

sättet hon provocerade honom på. Albert vill inte identifiera sig som någon 

kvinnomisshandlare vilket han tydliggör nedan;   

“Asså jag misshandlade henne aldrig, jag knuffade, puttade lite, höll stryptag, men asså inte 

sådär du vet brutalt. Jag är ingen kvinnomisshandlare. Jag gillar inte ens såna snubbar. Hade 

nån’rört min syrra till exempel hade jag flippat rejält. Men jag säger det, det var nåt fel på 

henne (dåvarande flickvännen) hon retade mig med flit och provocerade mej hela tiden. Jag är 

inte en sån som slår tjejer alltså, jag är fett snäll och generös och det kommer inte hända igen 

för jag kommer inte stå ut med ett sånt psyko igen”.  

- Albert 

 

Många män förklarar orsaker till sitt tidigare våldsamma beteende med att det är kvinnans 

eget fel att hon har blivit slagen oftast genom att hon har provocerat mannen och att kvinnan 

har sig själv att skylla, precis som Albert beskriver i sitt svar ovan. Många män vill inte, likt 

Albert, erkänna att de har utövat våld mot kvinnan utan de menar istället att de “bara” har 

puttat eller knuffat kvinnan (Boethius 2015, s. 110-115). Genom att omdefiniera våldet på 

detta sätt undviker Albert och många andra män att erkänna sig själva som 

kvinnomisshandlare eller våldsamma män. De talar hellre om att de har aggressionsproblem 
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eller att “de har bråkat” snarare än att de är eller har varit kvinnomisshandlare (Gottzén & 

Jonsson 2012, s.163-164).  

Allan svarar på liknande sätt när frågorna om huruvida han tar ansvar för sina 

våldshandlingar mot sin dåvarande flickvän ställs och om han kan identifiera sig själv som 

kvinnomisshandlare;  

“asså terapi och så är ju great men jag gör detta för jag var tvungen på grund av hon hotade att 

anmäla mig annars. Säg mig, varför har jag inte slagit min tjej som jag har idag då? Jag har 

aldrig ens varit i närheten av att slå henne. Vet du varför!? För hon är lugn och normal. Typ 

soft. Inte helt störd som provocerar och vänder kappan efter vinden. Så nej, jag kan inte säga 

att jag är eller har varit en kvinnomisshandlare, jag kommer aldrig vara det. Jag kommer 

däremot akta mig för tjejer som gillar att tjafsa och som har djävulen i sig.” 

- Allan 

 

Det Allan, precis som Albert, beskriver och menar med sitt svar ovan är att han inte kan 

identifiera sig som kvinnomisshandlare och att det i princip är det tidigare förhållandet och 

hans före detta flickvän som faktiskt varit orsaken till att han slagit henne då den nuvarande 

flickvännen inte ens varit i närheten av att få stryk för att hon, enligt Allan, är lugn. Han tar 

alltså inte ansvar för våldet trots att han gått i behandling för det. Han anser fortfarande att 

den tidigare flickvännen provocerade honom till “att bli” våldsam mot henne och att det inte 

kommer ske i det nya förhållandet eftersom hans nuvarande flickvän är lugn och inte 

provocerar honom till skillnad från den förra flickvännen.  

Det är vanligt att våldsamma män skyller sitt våld på den våldsutsatta kvinnan och menar att 

hon har sig själv att skylla på grund av att hon är den som har provocerat mannen att till slut 

ta till våldet (Boethius 2015, s. 110-115) (Gottzén & Jonsson 2012, s.163-164.  

Även Kalle, när han får frågan om huruvida han tar ansvar för sina våldshandlingar mot sin 

tidigare sambo och mamman till hans barn, svarar att han inte tycker att det var riktigt hans 

fel; 

“Det finns ju alltid två sidor av ett mynt. Och det var inte riktigt min sida av myntet som var 

rostig om du förstår vad jag menar. För barnens skull har denna terapi varit bra för mig, jag 

har rätt ut en del som jag hade i min skalle och vi är inte tillsammans längre och det är det 

bästa som har hänt mig hittills. Jag har mina barn det får räcka och tycker faktiskt inte att 

detta var bara mitt fel för hon var jävligt elak och retade upp mig med flit varje gång det 

hände och till slut får man visa vart skåpet ska stå så att säga...” - Kalle 

 

Kalle, precis som Albert och Allan, kan inte ta på sig ansvaret för de våldshandlingar han 

utsatt sin före detta flickvän för. Han menar, precis som Albert och Allan, att hans före detta 

sambo provocerade honom till att till slut använda sig utav våld, ungefär som om han inte 
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hade haft ett annat val. Då Kalle säger att “till slut får man visa vart skåpet ska stå” tolkas 

detta som att han menar att han var tvungen att disciplinera henne på grund av att han inte 

tyckte att hennes beteende var korrekt och att han var tvungen att ta till våld för att visa henne 

att hennes beteende inte var acceptabelt längre.  

5. Avslutande diskussion  
 

Studiens syfte har varit att belysa mäns erfarenheter av sitt våld mot tidigare partners. De 

frågeställningar som studien har utgått ifrån är dessa; 1) Vilka orsaker anser männen ligger 

till grund för våldet? Och 2) Tar männen i studien ansvar för sitt våld mot kvinnan? Studien 

utgår ifrån sex olika teoretiska utgångspunkter och perspektiv för att bäst kunna förklara och 

förstå studiens empiri. Dessa teoretiska utgångspunkter är; Socialpsykologiskt och 

individualistiskt perspektiv, vanmaktsperspektivet, ekologiskt perspektiv och de yttre 

faktorerna samt könsmaktsperspektivet.  

Det som har varit framträdande i studien är att flera av männen i studien ansett att orsaken till 

mäns våld mot kvinnor är kvinnan själv. Männen menar att slagen mot kvinnan har utdelats 

när kvinnan provocerat och kränkt mannen och betett sig nedvärderande mot honom. Här kan 

tydliga kopplingar och paralleller dras till Boethius (2015), Eliassons (1997) och Gottzéns 

(2014) studier gällande mäns våld mot kvinnor och hur männen talar om orsakerna till våldet. 

Männen i de ovannämnda studierna hävdar att det är kvinnans eget fel att hon blivit slagen 

eftersom hon provocerade mannen som till slut tog till våld mot henne som en lösning eller 

som en typ av disciplinerande åtgärd. Männen i ovanstående studier, har precis som männen i 

denna studie, genomgått och avslutat behandling för sitt våld mot kvinnor. Eliassons (1997) 

studie visar att män ofta skyller sitt våld mot kvinnan på kvinnan själv genom att anse att hon 

har provocerat mannen som till slut tappat självbehärskningen och att våldet då har tagit vid. 

Eliasson (1997) lyfter också att mannens egna syn på sitt våld är att han ofta bagatelliserar det 

och försöker rättfärdiga handlingen genom att skylla på kvinnan (ibid, s.137). Boethius 

(2015) studie har visat liknande tendenser hos mannen som förklarar orsaker till sitt våld mot 

kvinnan med att det är hennes eget fel att hon har blivit slagen, eftersom hon har provocerat 

mannen (Boethius 2015, s. 110-115). Gottzéns (2012) studie pekar på samma resultat som de 

senare författarnas studier, att mannen skyller våldet på kvinnan på grund av hennes 

provocerande beteende. Gottzén (2012) lyfter även att männen, genom att omdefiniera våldet, 

vilket flera män i denna studien gör då de i intervjuerna uppger att de inte alls misshandlat 

utan mer knuffat och puttat kvinnan, undviker att bekänna sig själva som kvinnomisshandlare 
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och våldsamma män. Männen talar hellre om att de har aggressionsproblem eller att “de har 

bråkat” snarare än att de är kvinnomisshandlare (Gottzén & Jonsson, s.163-164).  

En del män menade även att kvinnan kunde få dem att känna sig maktlös och kränkt vilket 

orsakade en känsla av vanmakt som gjorde att männen till slut blev våldsamma mot kvinnan. 

Detta kan kopplas till det Boethius (2015) lyfter i sin studie kring vanmakt och maktlöshet. 

Forskare och personer som arbetar med våldsamma män och har erfarenhet av dem menar att 

en av orsakerna bakom mäns våld mot kvinnor är att mannen känner sig maktlös och då kan 

känna en viss känsla av vanmakt. Denna maktlöshet får mannen att känna sig underlägsen 

kvinnan vilket kan leda till att aggressioner växer fram hos mannen mot kvinnan i fråga. Om 

mannen dessutom förväntar sig att kvinnan ska lyda honom blir vanmaktskänslan ännu större. 

Det som händer då är att våldet tas till som en typ av disciplinerande åtgärd som då fungerar 

som en slags återställare av ordningen och gör så mannen kan återta makten över kvinnan 

igen (Boethius 2015, s. 29). 

En av männen uppgav, förutom att orsaken till våldet mot sin dåvarande flickvän var att hon 

provocerade honom, även att han drack alkohol och använde kokain för att hålla sig uppe om 

nätterna då han spelade poker på nätet. Enligt forskning anses alkohol och droger vara 

orsaker till våld mot kvinnor. Forskning visar att mannens alkoholmissbruk är kopplat till 

fysiskt våld mot sin kvinnliga partner och att alkoholkonsumtion hos mannen är en 

framträdande riskfaktor då det kommer till att utsätta kvinnan för fysiskt våld (Helmuth et al. 

2013). Mäns användande av droger och alkohol har visat sig ha ett samband med mäns våld 

mot kvinnor och forskningsstudier visar att alkohol ofta är inblandat vid de tillfällen en 

kvinna blir fysiskt eller psykiskt misshandlad. Mannens alkoholanvändande orsakar även stor 

stress och svåra hälsoproblem hos kvinnan då hon ofta också utsätts för psykisk misshandel 

då mannen är berusad (Helmuth et al. 2013). Även Hearn (1998) lyfter att de yttre faktorerna, 

som anses vara orsaker till mäns våld mot kvinnor, kan förklaras utifrån att mannen varit 

påverkad av alkohol (Hearn, 1998, s. 27). Samma man berättade även under intervjun att han 

var arbetslös och att det var därför som han spelade poker på nätet. Arbetslöshet anses också 

vara en yttre faktor som är en bidragande faktor och orsak till mäns våld mot kvinnor. 

Statistik som Eliasson och Ellgrim (2006) visar i sin studie, pekar på att det är vanligare att 

män som är arbetslösa och män från lägre samhällsskikt misshandlar sina partners än män 

med högre social rang. Den psykologiska förklaringen till detta är att mannen känner sig 

stressad över att inte ha ett arbete och kan därmed även känna sig underkuvad kvinnan och 

uppleva att han inte längre är familjens överhuvud och i frustration ta till våld (Eliasson och 
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Ellgrim 2006, s.49). De förklaringsmodeller som utgår ifrån ekologiska perspektivet och 

inriktar sig på de yttre faktorerna menar att mannens våldshandlingar gentemot kvinnan 

grundas på en reaktion på något. Det kan till exempel röra sig om stress, ekonomiska 

problem, arbetslöshet och frustration. De yttre faktorerna ses då som de utlösande faktorerna 

för att våldet bryter ut (Hearn, 1998, s. 27). De yttre faktorerna här blir alltså arbetslöshet, 

missbruk, ekonomiska problem, stress och frustration som mannen i studien känt.  

Andra män i studien uppgav att orsakerna till våldet berodde på att de under sin barndom och 

uppväxt hade upplevt våld i nära relation. Männens svar på om det hade förekommit våld 

inom familjen under uppväxten visar på tydliga kopplingar till det sociala arvet och den 

sociala inlärningsteorin. Det som är centralt för dessa två perspektiv och förklaringsmodeller 

är att man menar att en stor bidragande faktor och orsak till att en man är våldsam mot sin 

kvinnliga partner är om han är uppväxt i ett hem och i en familj där det förekommit våld i 

nära relation (Eliasson och Ellgrim 2006, s.49). Straus (1990) tes, om social inlärning av 

våldsamt beteende, är att hemmet är den plats som är av störst betydelse då det kommer till 

inlärningen av att bruka våld. En man som har vuxit upp med en pappa som varit våldsam 

mot mamman i familjen kan komma att ta efter honom i vuxen ålder genom att då misshandla 

sin partner. Man menar att beteendemönster inom familjen går i generationer (Eliasson och 

Ellgrim 2006, s.49). 

Vissa av männen i studien uppgav även att de trodde att deras livsstil låg till grund för våldet, 

att kriminaliteten och deras umgänge var indirekta orsaker till våldet mot kvinnan. Kriminella 

män anses vara en av de grupper av män som är överrepresenterad bland män som slår eller 

tidigare har slagit sin partner. En av förklaringarna till att kriminella män tillhör en av de 

grupper som är överrepresenterade bland män som slår kvinnor är att kriminella män överlag 

vanligtvis har allvarliga störningar då det kommer till att känna empati och respekt för andra 

människor (Eliasson och Ellgrim 2006, s. 49). 

En man uppgav också att även om han inte ansåg att hans umgänge var en direkt orsak till 

våldet mot sin dåvarande flickvän så rättfärdigade hans umgänge i alla fall att våldet mot 

henne skedde genom att mer eller mindre hetsa honom till att slå henne. Forskare inom 

könsmaktsordningen menar att normer och värderingar kan ses som orsaker för våldet. Det 

anses till exempel skamligt att inte kunna “kontrollera sin fru” i vissa kulturer och att inte 

“vara herre i sitt eget hus”. Är mannens hustru dominant kan detta leda till att mannen känner 

sig provocerad av kvinnan och ta till våld. Det är mannen som själv väljer att ta till våldet 



 

 

 29 

 

men omgivningsfaktorer underlättar, förklarar och ursäktar det våld som mannen utövar mot 

sin partner. Kvinnan kan till exempel ses som alldeles för dominant, för självständig eller för 

provocerande även av mannens omgivning och därmed anses som indirekt ansvarig för 

misshandeln (Holmberg & Enander, 2004). 

En annan framträdande orsak i studien som kan kopplas till och stämmer överens med 

studiens tidigare forskning är de grupper av män som är överrepresenterade då det kommer 

till mäns våld mot kvinnor. Dessa grupper av män är framför allt kriminella män, män med 

missbruksproblematik, män som tillhör lägre samhällsklasser, arbetslösa män och män som 

kommer från hem där det förekommit våld i nära relation under uppväxten.  

De teorier, perspektiv och förklaringsmodeller som i denna studie varit mest kompatibla med 

studiens tidigare forskning och orsakerna till mäns våld mot kvinnor och haft mest betydelse 

för orsakerna till våldet är alltså den sociala inlärningsteorin och det sociala arvet inom den 

socialpsykologiska teorin samt det ekologiska perspektivet och då främst med fokus på de 

yttre faktorerna.  

Det har i studien framkommit att de mest framstående orsakerna till mäns våld mot kvinnor 

kan hittas i perspektiven som förklarar de yttre faktorerna, det sociala arvet samt den sociala 

inlärnings teorin. Även det att kvinnan har provocerat mannen till att använda våld ansågs 

och uppgavs också som en av de mer framstående orsakerna till våldet i denna studie. Det 

som också påverkat männen i denna studie till att slå kvinnan och som sågs som tydliga 

orsaker till våldet var huruvida mannen hade ett missbruk, hade varit kriminell, arbetslös eller 

hade känt en känsla av vanmakt vid tillfället då kvinnan utsattes för våldet. I vissa av fallen 

var det en kombination av flera olika förklaringsmodeller och perspektiv så som till exempel 

både flera yttre faktorer och den social inlärningsteorin som låg till grund för männens 

våldshandlingar mot kvinnan.  

Några av männen i studien uppgav att de idag tar ansvar för våldet de utsatte sin dåvarande 

flickvän för. De uppger dock att hade det inte varit för behandlingen och terapin så hade de 

förmodligen fortfarande skyllt våldet på kvinnan och att det var på grund av att hon 

provocerade honom som hon blev slagen. I dessa fall har alltså terapin och behandlingen 

hjälpt männen att komma till insikt och att förstå vad själva problemet varit och vilka de 

verkliga orsakerna till våldet var. Hearn (1998) lyfter är det viktigt att studera och forska om 

mäns våld mot kvinnor från mäns perspektiv och att det är viktigt att män lär sig prata om sitt 

våld mot kvinnor. Dels för att förstå sina handlingar och vad det är som de utsätter kvinnan 
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för och dels för att förstå de bakomliggande orsakerna till våldet. Hearn (1998) menar att det 

enbart är på så sätt som män kommer kunna hitta motivation till att arbeta mot sitt egna våld 

samt komma fram till lösningar och hitta olika förebyggande behandlingar som kan hjälpa att 

minska mäns våld mot kvinnor (Hearn 1998, s. IIV). 

Resultatet i studien pekar på att inte alla män tar ansvar för sitt våld mot kvinnan. En del 

hävdade fortfarande, efter att ha gått i terapi och behandling, att det var kvinnas eget fel att 

hon blev slagen. I likhet med studiens tidigare forskning, menar männen i studien, att orsaken 

till våldet var att kvinnan hade provocerat mannen. Gottzéns (2012), Boethius (2015) och 

Eliassons (1997) studier visar på att männen skyller våldet mot kvinnan på kvinnan själv då 

hon provocerat mannen som till slut tappat självbehärskningen och våldet då har tagit vid.  

Här kan man inte dra några direkta slutsatser men man skulle kunna tänka att det antingen har 

med själva behandlingsformen i sig att göra, kanske var den inte tillräcklig för mannen? Eller 

det hade kanske att göra med att mannen inte hade sökt sig till mottagningen på gen hand 

frivilligt och inte var tillräcklig motiverad till att börja med? Ingen av männen i denna studie 

hade ju sökt sig till manscentrumet på egen hand utan blev mer eller mindre ombedda att ta 

sig dit av socialtjänst, polis och/eller av sin dåvarande partner som då hade haft det som ett 

ultimatum. Det kanske hade sett annorlunda ut om männen själva hade kommit till insikt att 

de behövde hjälp med att hantera sina aggressioner och sitt våldsamma beteende och varit 

motiverade från första början och tagit sig till behandlingarna och terapin på egen bevåg för 

att få hjälp? 

 

5.1. Förslag till vidare forskning 
 

Något som skulle vara intressant att fortsätta forska på och undersöka, inom samma 

område/ämne, skulle vara de behandlingar som männen genomfört. Att ta reda på hur 

manscentrum fungerar och om männen efter att ha fått behandling och terapi här har slutat att 

utöva våld mot kvinnor. Studien skulle behöva göras några år efter att männen gått i 

behandling och då skulle man även kunna intervjua kvinnorna som männen levt ihop med för 

att få en övergripande och rättfärdig bild över hur det ligger till med våldshandlingarna och 

huruvida de har upphört eller ej. Man skulle också kunna jämföra män som sökt sig till 

manscentrum på egen hand jämfört med män som blivit ombedda att ta sig dit och se om det 

är någon skillnad på resultatet.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1  
Intervjuguide 

Tema 1 Orsakerna till våldet 

1. Vilken orsak tros ligga till grund för våldet mot kvinnan, enligt dig? 

2. Tror du att våldet kan ha med din bakgrund att göra? 

3. Har du upplevt våld i nära relation som liten? 

4. Blev du själv utsatt för våld som liten? 

5. Har du någon gång misstänkt att du kan ha en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning? 

6. Vad var det som gjorde att bägaren rann över så att säga? 

Tema 2 Om våldet i efterhand 

Erfarenheter av och perspektiv på våldet i efterhand 

1. Vad tänker du nu i efterhand om våldet du utsatt kvinnan för? 

2. Ångrar du att du någonsin slog henne? 

3. Har du någonsin beskyllt kvinnan för att du har slagit henne? 

4. Var det du själv som sökte hjälp för ditt våld? 

5. Tycker du att behandlingen har hjälp dig? Om ja, på vilket sätt? 

6. Anser du att våldet kunde ha stoppats tidigare på något sätt? 

7. Tror du att du kommer slå en kvinna igen? 

Varför jag har valt just dessa frågor är för att tror att de kan ge mig en helhetsbild över 

mannens erfarenhet av sitt våld mot sin dåvarande partner. 
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8.2 Bilaga 2 

Informationsbrev till behandlarna 

“Hej! 

Mitt namn är Diana och jag studerar min femte termin på socionomprogrammet på 

Södertörns högskola i Stockholm. Inom kort kommer jag påbörja arbetet med min c-uppsats - 

kandidatuppsats. 

Jag har valt att skriva om enskilda mäns upplevelser kring sitt våld mot kvinnor då jag tycker 

att detta område är viktigt, intressant och aktuellt. Det finns i dagsläget inte särskilt mycket 

forskning att tillgå kring just mäns egna erfarenheter av sitt våld mot kvinnor. Hittills har 

mycket fokus lagts på de utsatta kvinnornas erfarenheter då det kommer till mäns våld mot 

kvinnor. Det behövs, enligt mig, forskning kring mäns egna erfarenheter av sitt våld mot 

kvinnor om bra och fungerande förebyggande insatser och arbete ska kunna göras och 

utarbetas kring mäns våld mot kvinnor. 

Syftet med min studie är att undersöka enskilda mäns upplevelser av sitt våld mot kvinnor. 

För att kunna genomföra studien har jag tänkt att intervjua ett antal män som tidigare brukat 

fysiskt våld mot kvinnor som de levt tillsammans med. Detta är varför jag hör av mig till er 

behandlare och er organisation då jag vet att ni arbetar både förebyggande och behandlande 

med män som tidigare slagit kvinnor. 

Varje intervju beräknas ta mellan 40- 60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in med en 

applikation på min Iphone för att sedan transkriberas till text. När studien är färdigställd 

kommer inspelningarna med informanterna samt transkriberingarna att raderas. 

Informanterna kommer naturligtvis vara anonyma i studien. 

Min förhoppning är att intervjun kan ske på er organisation för allas bekvämlighet och att en 

av er behandlare kan sitta med under samtliga intervjuer utifrån arbetsmiljöaspekt och ur 

rättssäkerhetsperspektiv. Det vore fantastiskt om ni hade några, ca fem stycken, män på er 

organisation som kunde tänka sig att intervjuas av mig inför studien. 

Om Ni har vidare frågor eller funderingar får Ni gärna kontakta mig. 

Diana Pietrzyk 
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Socionomstuderande samt socialsekreterare 

8.3 Bilaga 3.  

Tematisering av data 

 

 

 

 

8.4 Bilaga 4 

Teoretiska utgångspunkter 

 

 

TEMA 1

ORSAKERNA TILL 
VÅLDET

*Kvinnan provocerar

*Bakgrund, uppväxt

*Kriminalitet, umgänge

*Missbruk

TEMA 2

Om våldet i 
efterhand

*Mitt val

*Mitt ansvar

*Kvinnans fel

*Tar ej ansvar 
för våldet

Ekologiskt perspektiv/

Yttre faktorer:

kriminllitet, umgänge, låg 
social status, droger, alkohol, 
stress, ekonomiska faktorer, 

arbetslöshet 

Sociologiska/socialpsykologiska

Sociala arvet/Social inlärningsteori

*Uppväxt

*Barndom

Systemteoretiska

Feministiskaperspektiv 
Könsmaktsordningen

Individualpsykologiska
/

Vanmaktsperspektivet, 
avvikelser, impulsivitet, 

dålig självbild, 
narcissism, schitzoid, 

bordeline  
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