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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa mäns våld mot kvinnor i nära relationer och att få en ökad 

förståelse inför fenomenet. Vi ämnade undersöka de bakomliggande faktorerna samt vilka insatser och 

vilket förändringsarbete som krävs för att minska mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Studien är 

kvalitativ då vi strävade efter en djupare förståelse för fenomenet. Vi genomförde semistrukturerade 

intervjuer med åtta personer som aktivt arbetar med mäns våld mot kvinnor. De teoretiska 

utgångspunkterna vi använde i vår analys av empirin var dels strukturella teoretiska begrepp som 

genuskontraktet, isärhållandets logik, könskulturella ramar samt maskulinitet. Vidare använde vi oss av 

socialpsykologisk teori samt psykosocial kriminologi som kan belysa mäns våld mot kvinnor utifrån ett 

individuellt perspektiv. Resultatet visade att samtliga av studiens informanter anser att den rådande 

könsmaktsordningen i samhället utgör grundkonstruktionen till mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Vidare belyser våra informanter att mäns våld mot kvinnor är ett komplext fenomen som kan förstås 

utifrån ett antal samverkande faktorer. Resultatet visar vikten av att jämställdhetsfrågor behöver 

genomsyra samhället på såväl strukturell som individuell nivå och all offentlig verksamhet.  

 

Nyckelord: Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, könsmakt 

 

Abstract 

The purpose of this study was to highlight mens’ domestic violence against women and to gain a better 

understanding for the phenomenon. We aimed to investigate the underlying factors of mens’ violence 

against women and also explore which efforts need to be taken in order to decrease mens’ violence 

against women. The study follows a qualitative method as we sought to get a better and deeper 

understanding for the phenomenon. We conducted semi-structured interviews with eight individuals 

who actively work with violence against women. The theoretical basis that we applied in our analysis of 

the empirical data was partly structural theoretical concepts like gender cultural frames, the genus 

contract, separation logic and masculinity. We also used a social psychological theory and psychosocial 

criminology theory which can help explain mens’ violence from an individual perspective. According to 

the results, all of our informants estimate that society´s prevailing order of gender dominance is the root 

constitution for men´s domestic violence against women. Furthermore, our informants elucidate that 

men´s violence against women is a complex phenomenon that can be understood from different 

synergetic factors. The results accentuate the importance of equality issues and how they should 

permeate all public operations. 

Keywords: Men’s violence against women, domestic violence, gender and dominance  
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1. Inledning 
 

Enligt BRÅ:s uppskattning misshandlas årligen mellan 40 000 och 50 000 kvinnor i 

sina hem. Omfattningen är så stor att om det hade varit en etnisk grupp som varit 

utsatt för samma mängd våld och hot hade det hetat förföljelse och fler än Amnesty 

hade kallat det för en människorättslig katastrof (Mendel-Enk 2004:80). 

 

Mäns våld mot kvinnor är en mångfacetterad företeelse vilket innebär att det inte heller finns några 

enkla svar på varför våldet uppstår eller hur man kan förhindra det. Något som däremot talar sitt tydliga 

språk är den statistik som visar att varannan kvinna över femton år någon gång har blivit utsatt för våld 

från sin partner (Lundgren et al. 2001:10). Enligt en översikt från socialstyrelsen kostar våldet i nära 

relationer det svenska samhället omkring tre miljarder kronor årligen, vilket ytterligare belyser 

problematikens omfattning (Nationellt centrum för kvinnofrids hemsida 2013-05-13). 

Detta talar för att våld i nära relationer berör hela samhället och inte bara individen.  

 

Vårt intresse för att undersöka mäns våld mot kvinnor i nära relationer väcktes då vi uppmärksammade 

att befintlig forskning kring detta ämne tenderar att fokusera på offret, i detta fall kvinnan. Frågor som 

”varför går hon inte” och ”vad är det som får henne att gå” är utmärkande i forskningen. Frågor som vi 

anser behöver ställas handlar om vilka mekanismer och orsaker som ligger till grund för detta 

omfattande problem och hur man på bästa sätt kan angripa det. Vi har därför valt att lägga fokus på 

männen som utövar våld eftersom det är en central utgångspunkt då problematiken grundar sig i hans 

agerande. Forskaren Margareta Hydén (1995) menar att ifrågasättandet om varför kvinnor inte lämnar 

sina våldsamma män, rymmer ett avståndstagande från våldshandlingen och kan även innebära ett 

skuldbeläggande och ifrågasättande av offret (Hydén 1995:165). Våld i nära relationer existerar inte 

enbart i heterosexuella relationer och utövas inte bara av män, men däremot förekommer mäns våld mot 

kvinnor i betydligt större utsträckning än annat relationsvåld och är idag ett omfattande 

samhällsproblem. 
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1.1 Historisk bakgrund och fakta 
 

Idag betraktas mäns våld mot kvinnor som ett allvarligt samhällsproblem, men i ett historiskt perspektiv 

omgärdades det manliga våldet inom familj och äktenskap av tystnad och bortförklarande omdiktningar 

som lägenhetsbråk och familjegräl (Liliequist i Lövkrona 2001:88). Professorn Mona Eliasson (1997) 

beskriver att männen historiskt sett har haft rätt att dominera över en kvinna. I takt med spridningen av 

demokratiska värderingar har mäns våld mot kvinnor börjat uppmärksammas och ifrågasättas. 

Samhällsstrukturer som upprätthåller mäns makt över kvinnor har förändrats men inte helt utraderats 

från tiden då män hade laglig rätt att kontrollera sin familj med våld (Eliasson 1997:64).  

 

För att få en förståelse för mäns våld mot kvinnor måste man synliggöra isärhållandet mellan den privata 

familjen och det offentliga samhället som två skilda sfärer där det som är förbjudet i den ena sfären kan 

vara accepterat i den andra (Eliasson 1997:64). Det har ansetts viktigare, och gör fortfarande det i viss 

mån, att bevara mäns makt i familjen i motsats till kvinnors rättigheter. Det som är ständigt 

återkommande inom fenomenet mäns våld mot kvinnor är att många män har den uppfattningen att de 

har rättigheter gentemot kvinnan som sanktionerar våldet (Eliasson 1997:65). 

Eliasson (1997) beskriver att det tidigare gjordes en stor åtskillnad mellan våld mot kvinnor inom 

familjen och brott som begåtts mot kvinnor av okända män. Det senare har straffats hårt medan kvinnor 

inte haft samma skydd för det som sker i hemmet. Med lagen om kvinnofrid som tillkom 1998 blev det 

tydligt att våld i nära relationer anses vara ett brott, men Eliasson menar att förlegade attityder kring 

relationsvåld som en privat angelägenhet dock hänger kvar till viss del än idag (Eliasson 1997:67).   

 

Fram till år 2001 har det saknats statistiska uppgifter om mäns våld mot kvinnor och hur vanligt det är i 

Sverige. De stora luckorna i forskningsbaserad kunskap om våld mot kvinnor har medfört att våldet setts 

som ett obetydligt fenomen, våldsutövaren har betraktats som en avvikande man och våldet har ansetts 

endast förekomma i vissa socialt belastade miljöer (Lundgren et al. 2001:11). I ett led att förtydliga 

omfattningen och betydelsen av mäns våld mot kvinnor har WHO definierat det som ett utbrett 

folkhälsoproblem och en kränkning mot de mänskliga rättigheterna (Nationellt centrum för kvinnofrids 

hemsida 2013-05-13). Den ökade medvetenheten kring problematiken har även lett till att FN antagit en 

deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (SOU 2001:121:39). FN uttrycker att våld mot kvinnor 

är en av de avgörande sociala mekanismer genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad ställning 

gentemot män: 
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 Våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan 

kvinnor och män, vilka har lett till mäns dominans över och diskriminering av 

kvinnor och förhindrat kvinnors fulla möjligheter till framsteg (SOU 2001:121:39). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att belysa mäns våld i nära relationer och att få en ökad förståelse för fenomenet. Syftet nås 

genom en studie som består av kvalitativa intervjuer med sakkunniga anställda inom socialt arbete som 

aktivt arbetar med frågorna kring våld i nära relationer.  

 

Frågeställningarna är: 

 

 Varför utövar svenska män våld i nära relationer? Vilka är de bakomliggande orsakerna 

till männens våld?  

 

 Vilka insatser mot våld och vilket förändringsarbete hos de våldsutövande männen är enligt 

sakkunnig expertis inom socialt arbete nyckeln till att våldet kan upphöra? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att undersöka mäns våld mot kvinnor i nära relationer i 

Sverige. Vi har lagt fokus på män som utövar våld mot kvinnor i heterosexuella relationer och därmed 

valt bort våld som uppstår i samkönade relationer samt kvinnors våld mot män. På grund av tidsbrist 

begränsade vi oss till informanter inom Stockholmsområdet. Vi valde att intervjua åtta personer som 

arbetar inom Manscentrum, kriminalvårdens frivård, familjevåldsteam, kvinnojour och kvinnofrid 

(socialtjänstens enhet för våld i nära relationer).  

 

1.4 Arbetsfördelning 
 

Inledningsvis utformade vi studiens syfte, frågeställningar och metodologi och dessa delar bearbetades 

gemensamt. Vi delade upp teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning och förde sedan samman 

materialet som gemensamt utvecklades. Samtliga av studiens övriga delar har skapats i närvaro av båda 

parter och sammanfogats till en helhet via diskussioner och har därefter gemensamt behandlats till 

studiens färdiga resultat. 
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1.5 Uppsatsens disposition 
 

Dispositionen av denna uppsats består av tio kapitel. Det inledande kapitlet innehåller inledning, 

historisk bakgrund och fakta, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt arbetsfördelning och 

uppsatsens disposition. Det andra kapitlet innehåller val av metod och i kapitel tre redogör vi för tidigare 

forskning inom ämnet. Kapitel fyra består av teoretisk referensram, där vi presenterar studiens teoretiska 

utgångspunkter vilket vårt intervjumaterial kommer att analyseras utifrån. I kapitel fem presenteras vår 

analysmetod samt våra informanter och i följande kapitel sex, sju, åtta och nio redogörs för och 

analyseras vårt intervjumaterial under de teman som vårt empiriska material indelats i. Avslutande 

kapitel tio består av slutord. 
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2. Metod 
 

Detta kapitel berör den valda metoden för vår studie. Inledningsvis redogörs för studiens metodologi. 

Vidare görs en presentation av tillvägagångssätt, insamling av empiri, validitet och reliabilitet. 

Avslutningsvis gör vi en reflektion över studiens metod samt etiska hänsynstaganden. 

 

2.1 Metodologi 
 

Denna studie baseras på kvalitativ metod och består av intervjuer. Vi anser att denna metod var lämplig 

för vår studie då den gav oss möjlighet att skapa en djupare förståelse för våra informanters kunskaper. 

Det som kännetecknar kvalitativ forskning är att man via djupgående studier strävar efter att se världen 

med andras ögon. Detta sker genom tolkningar av individens subjektiva upplevelser (Larsson et al. 

2005:92). Genom kvalitativa intervjuer skapas en reflektionsprocess och en ökad förståelse för hur 

informanten upplever omvärlden och på så sätt kan forskaren beskriva informantens upplevelser ur ett 

helhetsperspektiv (Larsson et al. 2005:92). Peter Sohlberg & Britt-Marie Sohlberg (2011) belyser den 

organiska uppfattningen inom kunskapssökande, vilket innebär den viktiga relationen mellan vetenskap 

och samhället. Forskare kan inte frigöra sig från sin kontext, sin samtid och kultur vilket är något som 

kommer att påverka kunskapssökandet och det vetenskapliga resultatet (Sohlberg & Sohlberg 2011:26). 

Med andra ord talar det för betydelsen av den kvalitativa forskningsintervjuns samverkan med teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning.   

 

I denna undersökning utgår vi ifrån ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att vi strävar efter att 

skapa förståelse av sammanhang utifrån informanternas utsagor. Inom hermeneutiken är en av 

utgångspunkterna att studera samspelet mellan delar och helhet vilket förklaras utifrån begreppet den 

hermeneutiska cirkeln. Larsson (2005) menar att man bör applicera ett hermeneutiskt synsätt på en 

vetenskaplig studie med ambition att studera aktörers upplevelser (Larsson et al. 2005:39). Förförståelse 

är också en viktig aspekt inom hermeneutiken eftersom det påverkar forskarens tolkning av det 

empiriska materialet. Hermeneutiskt perspektiv och förförståelse kommer vi att beskriva mer ingående i 

analysdelen (se kapitel 5). 

 

Vi använder oss av en abduktiv metodstrategi. Abduktiv metod är en kombination av induktiv och 

deduktiv metod. Detta betyder att forskningsprocessen växlar mellan teoretiska utgångspunkter och 

empiriska data och de påverkar varandra ömsesidigt (Larsson et al. 2005:23). Den abduktiva metoden 

tillåter forskaren att röra sig mellan teoretiska utgångspunkter och empiriska data i sitt kunskapssökande 
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och i den analytiska processen. Abduktiv strategi är ett multidimensionellt verktyg i kunskapsprocessen 

och Larsson pekar på betydelsen av att integrera flera dimensioner i metodologiska moment (Larsson et 

al. 2005:28). Forskarens relation till teoretiska utgångspunkter bör utgå ifrån att de ska fungera som ett 

verktyg i analysprocessen istället för att det empiriska materialet ska tolkas utifrån teorier (ibid:28). 

 

Forskningsprocessen inleddes med att vi reflekterade över lämpliga teoretiska utgångspunkter innan vi 

påbörjade insamlandet av data, och i efterhand anpassade vi studiens teorier till de vi ansåg vara bäst 

lämpade. Fördelen med denna metod är att man kan finna mönster i empirin som annars skulle varit 

svårupptäckt (Larsson et al. 2005:23). Vi har valt att studera och analysera mäns våld mot kvinnor 

utifrån ett flerdimensionellt teoretisk perspektiv (Larsson et al. 2005:26). Det multidimensionella 

perspektivet kräver att man tittar på sociala problem utifrån flera aspekter, varför vi har valt att applicera 

teoretiska perspektiv som utgår ifrån mikro-, meso- och makronivå eftersom våld måste förstås genom 

ett klargörande av alla samspelande aspekter. Larsson menar att det multidimensionella synsättet är ett 

adekvat verktyg att tillämpa på sociala problem då det dynamiska samspelet mellan individ och struktur 

är komplext och beror på psykologiska, sociala och kulturella processer (ibid:26).  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

För att finna lämpliga informanter till vår studie kontaktade vi enheter inom socialt arbete som på olika 

sätt arbetar med våld i nära relationer. Vi valde ut åtta informanter från olika verksamheter för att få 

variation i urvalet och ta del av olika perspektiv av problemområdet (Larsson et al. 2005:99). Vi 

använde oss av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att vi strategiskt valde ut tillgängliga verksamheter 

som vi ansåg vara anpassade till studiens syfte (Trost 2010:140). En av våra informanter nådde vi 

genom ett snöbollsurval vilket betyder att vi kom i kontakt med denne efter rekommendation från en 

annan informant (Larsson et al. 2005:103). Förutom att vi primärt fokuserade på män som utövar våld 

mot kvinnor, strävade vi även efter att utforska eventuella skillnader i uppfattningar kring vårt 

problemområde. Det kan finnas diskrepanser mellan hur man uppfattar våldets problematik beroende på 

vilket område man är verksam inom, därför ansåg vi att det fanns skäl att kontakta informanter som 

arbetar med såväl våldsutsatta kvinnor som våldsutövande män. Vi upprättade telefonkontakt med 

Manscentrum, Kriminalvårdens Frivård, Familjevåldsteam, två kvinnojourer och Kvinnofrid 

(Socialtjänstens enhet för våld i nära relationer) och bokade tid för intervju. Vi är medvetna om att det 

anses som god forskningssed att i förväg skicka ut ett föreberedande informationsbrev innehållandes en 

presentation av forskaren och om studien och dess syfte. Vi valde dock att prioritera att snabbt etablera 
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en kontakt med våra informanter via telefon då vi ansåg att detta skulle spara oss betydelsefull tid i 

forskningsprocessen. Vi formulerade en intervjuguide med frågor anpassade för syftet och de 

frågeställningar vi hade för avsikt att besvara (se bilaga 1). Vi reflekterade grundligt gällande frågornas 

uppbyggnad så att de inte skulle bli ledande frågor och strävade även efter att utforma våra frågor efter 

kriterierna att de skulle vara lätta att förstå samt befriade från akademiska begrepp då det kan skapa 

osäkerhet hos informanterna (Esiasson et al. 2010:305). Samtliga informanter var lokaliserade till 

Stockholmsområdet. Informanterna bestod av fyra män och fyra kvinnor och varje intervju tog mellan 

35 och 60 minuter att genomföra. Informanterna hade skilda bakgrunder och arbetserfarenheter men 

deras gemensamma nämnare bestod i att de alla har lång erfarenhet av arbete med relationsvåld och en 

bred kunskap om ämnet i sin helhet. 

 

Vi utförde semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi delvis använde oss av vår guide med 

intervjufrågor men det fanns även utrymme för följdfrågor (Denscombe 2009:134-135). Vi tillämpade 

denna metod för att besvara våra frågeställningar eftersom semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till 

flexibilitet och utrymme för intervjupersonen att utveckla resonemang och tankegångar som står utanför 

intervjuguiden. Under tidens gång har vi reviderat vissa frågeställningar i och med att nya ingångar 

påträffats (ibid:134-135). Larsson (2005) menar att undersökaren måste vara öppen för att 

forskningsfrågorna kan omformuleras och pekar på vikten av att forskarens insikter inte befästs i 

tidigare föreställda resultat (Larsson et al. 2005:96).  

 

2.3 Insamling av intervjumaterial 
 

Då vi utförde intervjuerna ställde en av oss frågor utifrån intervjuguiden samt kompletterande 

följdfrågor medan den andra fokuserade på att iaktta informanten och föra minnesanteckningar. 

Fördelen med tillvägagångssättet var att en av oss kunde koncentrera sig på frågor och svar, medan den 

andra kunde observera informanten och uppmärksamma kroppsspråk och minspel. Dessa 

informationskällor kan eventuellt avslöja resonemang som finns ”mellan raderna” och berätta något mer 

utöver det som informanten uttryckt muntligt. Vi använde oss av diktafon under intervjuerna eftersom vi 

inte ville förlora viktigt innehåll. Det krävs att man under intervjuns gång är uppmärksam på 

intervjupersonen vilket gör att det inte är möjligt att anteckna allt de säger, därför är ljudupptagning 

fördelaktigt (Gillham 2008:49). 

 

Vi transkriberade intervjuerna samma dag som de utfördes för att lättare kunna tolka inspelningarna och 

för att inte riskera att viktiga aspekter av samtalet skulle falla i glömska. Vid transkribering uteslöt vi 
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tveksamheter i talet samt upprepade utropsord som inte tillförde meningen något (Gillham 2008:168-

169). Efter att intervjuerna transkriberats utförde vi en meningskoncentrering (Denscombe, 2009:260). 

Det innebär att vi anpassade utformningen av meningar och koncentrerade texten för att 

intervjumaterialet skulle tydliggöras och formas till en akademisk text (Larsson et al. 2005:106).  

Citaten bearbetades för att underlätta läsningen samt för att förtydliga vad informanterna velat framföra.  

Därefter delade vi in intervjumaterialet i olika teman för att skapa en översikt inför analysarbetet.  

Studiens teman berör följande ämnen: Könsmakt, maskulinitet, känslor, insikt och ansvar, samt sociala 

faktorer. 

2.4 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet och validitet har diskuterats inom den kvalitativa forskningen. Inom kvantitativa studier 

bygger begreppen på mätning av resultat vilket kan anses främmande i en kvalitativ studie (Larsson et 

al. 2005:115). Den kvalitativa forskaren tolkar förvisso sitt material i en analytisk process, men 

validiteten i en kvalitativ forskning handlar främst om forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och 

teoretiskt tolka sina upptäckter (Larsson et al 2005:117). Detta leder till Jan Trosts (2010) resonemang 

att en kvalitativ studie främst handlar om trovärdighet istället för validitet och reliabilitet (Trost 

2010:133). Han belyser hur studiens trovärdighet kan härledas till forskarens skicklighet att insamla 

material på ett korrekt och seriöst sätt samt att materialet är väsentligt för det valda syftet (ibid:133). 

De informanter vi valt arbetar alla med mäns våld mot kvinnor i nära relationer men på olika sätt. Vi 

förstår att beroende på vilken profession man har och vilken problematik man kommer i kontakt med i 

arbetet kan påverka den subjektiva uppfattningen om problematiken. Som Larsson (2005) beskriver är 

det viktigt att vara medveten om att informanten kan ha en tendens att omedvetet beskriva handlingar 

och omständigheter med hänvisning till personfaktorer och avskilja vissa aspekter av fenomenet 

(Larsson et al. 2005:110). Då vi utfört intervjuerna och inledde arbetet med att transkribera vårt 

insamlade material strävade vi efter att inte förändra innebörden av våra intervjupersoners uttalanden då 

vi bearbetade texten från talspråk till skriftspråk (ibid:110). Reliabilitet i en kvalitativ studie kan beröra 

delar som rör forskarens tolkning av intervjumaterial men även hur informanter tolkar intervjufrågor. 

Brister som kan uppstå i reliabilitet är exempelvis om informanten skulle ändra sina intervjusvar till 

olika studier eller om forskaren påverkar informanten, till exempel via ledande frågor (Kvale & 

Brinkmann 2009:263). I denna studie anser vi hålla en hög reliabilitet då vi noga övervägt frågorna som 

utformats i vår intervjuguide så att de inte skulle leda informanten i en viss riktning. Reliabilitet i en 

studie beror även på hur transkribering av intervjumaterial har utförts (ibid:263). Vi var noga med att 

transkribera intervjumaterialet samma dag för att inte förlora betydelsefull information. Vi läste båda 
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igenom det transkriberade materialet och diskuterade det för att säkerställa att vi tolkat materialet på ett 

korrekt sätt (Gillham 2008:168-169). 

 

2.5 Reflektion av metod 
 

Svårigheter som kan uppstå i en kvalitativ studie är att det kan vara problematiskt att förhålla sig till hur 

den egna förförståelsen kommer att påverka resultatet (Larsson et al. 2005:101). Vi strävade efter att 

hålla en öppenhet samt att inte styra resultaten i en viss riktning även om vi inser att vår förförståelse 

kan ha påverkat vår studie i en viss utsträckning (ibid:101). Vi anser att vi fick en god variation i urvalet 

av informanter då vi genomförde intervjuer med åtta intervjupersoner vilket har hjälpt oss att besvara 

vårt syfte och frågeställningar på ett meningsfullt sätt (Larsson et al. 2005:99). I en kvalitativ studie 

uppkommer ofta frågan om resultaten är generaliserbara eftersom man inte kan mäta resultatet genom 

statistik. Därför ser man istället på den kvalitativa studiens trovärdighet vilken vi anser är god i vår 

studie eftersom vi iakttagit en noggrannhet genom hela forskningsprocessen samt tagit del av relevant 

information och empiriskt material för denna studies syfte (Trost 2010:133). De informanter vars 

kunskaper om våld utgör den empiriska stommen i denna studie har alla lång och gedigen erfarenhet av 

arbete med våld i nära relationer. De har alla mött ett stort antal våldspräglade individer och har således 

skapat sig en mycket god uppfattning i sakfrågan. Detta kunskapsfält anser vi utgör en omfattande och 

tillförlitlig källa i vårt empiriska material.  

 

2.6 Etiska hänsynstaganden 
 

I inledningen av en intervju är det av stor vikt att tydligt delge informanterna om undersökningens syfte 

och hur den kommer att användas (Kaijser & Öhlander 2011:52). Då vi inledde våra intervjuer gav vi 

även information till våra informanter om deras anonymitet och individskyddskravet som innebär att de 

skyddas mot otillbörlig insyn och inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning (Kaijser & Öhlander 2011:51). Det är vår plikt som forskare att visa respekt samt att vara 

lyhörda. Vi underströk att deltagandet i studien var frivilligt och att intervjupersonen hade rätt att 

avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun utan att behöva uppge någon särskild anledning 

(Larsson et al. 2005:119). Vi lämnade även våra kontaktuppgifter till informanterna och bad dem 

återkomma till oss om frågor kring deras deltagande i studien skulle uppstå.  
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2.7 Definitioner av våld  

I följande avsnitt redogör vi för olika definitioner av våld i syfte att klargöra de olika våldsformer som 

förekommer och som vi relaterar till i denna uppsats. 

Våld i nära relationer 

Begreppet våld är något som lätt förknippas med fysiska övergrepp som sparkar och slag. Våld kan 

definieras enligt följande: Våld är varje handling som är riktad mot en annan person, som genom denna 

handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denne person att göra något mot sin vilja eller få 

personen att avstå ifrån att göra något den vill (Familjevåldsenheten 2013-04-15). Socialstyrelsens 

definition av våld i nära relationer innebär ett mönster av gärningar, som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott. Våld kan vara att bli förlöjligad, att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot 

(Socialstyrelsens hemsida 2013-05-13).  

Fysiskt våld 

Fysiskt våld innebär att bli utsatt för fysiska skador och trauman, som riskerar att bli permanenta. 

Fysiskt våld invaderar en människas integritet och skadar hennes självbild och våldet kan bestå av 

sparkar, slag, knuffar, skallningar, att spotta eller bitas, knivstick, brännmärkningar, dränkningsförsök. 

Allt detta och mycket mer kan räknas inom kategorin fysiskt våld (Kastling 2010:44-45). 

Psykiskt våld 

En definition av psykiskt våld är kränkningar utan hänsyn till en annan människas känslor. Alla 

handlingar som kontrollerar, förnedrar, förvirrar eller kränker en annan kan räknas till psykiskt våld. Det 

kan innebära utskällningar, hotelser, sårande kritik, förlöjliganden eller anklaganden (Kastling 2010:45).  

Latent våld 

Det latenta våldet kan förstås utifrån det underliggande hotet om våld. Det är ständigt närvarande och 

uttrycks via uttalade eller subtila hot, rörelsemönster, röstläge eller tystnad. Det latenta våldet kan ofta 

ha manifesterats via en tidigare våldshandling, vilket skapat rädsla för att bli utsatt för våld på nytt. Att 

leva under latent våld är oerhört påfrestande och kan beskrivas som att ”gå på ett minfält” (Kastling 

2010:46). 
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Materiellt våld 

Materiellt våld innebär det våld som går ut över materiella ting. Det kan betyda att våldsutövaren 

sparkar in dörrar, kastar saker i väggen eller klipper sönder kläder och foton (Kastling 2010:47).  

Ekonomiskt våld 

Att utöva ekonomiskt våld handlar om kontroll över ekonomiska medel. Det kan innebära att 

våldsutövaren fattar alla ekonomiska beslut och partnern måste be om pengar och redogöra för varje 

utgift. Det kan även betyda att den våldsutsatta tvingas sluta sitt arbete för att bli fullständigt beroende 

av våldsutövaren (Kastling 2010:47). 

Sexuellt våld 

Sexuellt våld har som syfte att utöva makt och kontroll men även att förödmjuka. Sexuella övergrepp 

kan inkludera oönskad beröring, våldtäkt, sadistiska sexuella handlingar och påtvingade sexuella 

handlingar med andra, medan våldsutövaren ser på (Kastling 2010:47).  
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlar vi tidigare forskning inom ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Inledningsvis presenterar vi den forskning som fokuserat på individuella förklaringar till mäns våld. 

Detta följs av könsmaktsordning, maskulinitet, våldsutövande mäns egna upplevelser av våld och 

alkohol som orsak. Avslutningsvis beskriver vi hur forskningsfältet berört den dysfunktionella 

relationens roll för mäns våld mot kvinnor. Den forskning vi valt anser vi utgöra de mest tongivande 

perspektiven inom ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

 

3.1 Individuella förklaringar till mäns våld  
 

Tidigare har forskning om mäns våld mot kvinnor lagt fokus på förklaringsmodeller som visar att den 

våldsutövande mannen har en avvikande personlighet och att våldshandlingarna är impulsstyrda och 

orsakade av personlighetsdrag (SOU 2001:121:46). Detta synsätt har varit dominerande inom den 

svenska politiska arenan där alkohol och psykisk sjukdom har varit den mest förekommande 

förklaringen till mäns våld mot kvinnor. Det var dock bara det grova och upprepade våldet som ansågs 

vara ett problem, mäns ringa våld sågs som en normal företeelse i en heterosexuell relation (ibid:46). 

När man talar om våldsutövaren som en avvikande man synliggör man inte att det förekommer i ett 

könat sammanhang och har en könad aktör, vilket innebär att fokus hamnar på avvikelsen istället för den 

strukturella kopplingen till mäns våld mot kvinnor. Det centrala i forskningen blir att hitta avvikelser 

kring männen som utövar våld istället för att uppmärksamma det kulturella och samhälleliga 

sammanhanget (SOU 2001:121:48). En av dem som höjt en kritisk röst mot dessa modeller är forskaren 

Inger Lövkrona (2003). Hon anser att de ursäktar mannens våldsamma beteende eftersom de bär på 

faktorer som mannen inte själv kan hållas ansvarig för (Heimer & Posse 2003:257). Via 

kvinnoforskning har ny förståelse skapats då man fört in kön som ett analytiskt begrepp i 

våldsforskningen. Man har börjat analysera våldet ur ett strukturellt perspektiv vilket resulterat i nya 

frågeställningar. Genom detta har våld mot kvinnor blivit erkänt som en samhällelig angelägenhet som 

måste bekämpas på politisk nivå (Lundgren et.al. 2001:12).  

 

Mona Eliasson (1997) belyser individualpsykologins förklaring till mäns våld mot kvinnor som syftat 

till att männen inte kan behärska sina impulser vilket hon kritiserar starkt. Eliasson beskriver att männen 

kan behärska sig bra. På ett arbete klarar de exempelvis av provocerande situationer utan att slå ned 

någon medan i hemmet kan en småsak utlösa ett explosivt utbrott (Eliasson 1997:137). Det är alltså 

sammanhanget som avgör vad som är tillåtet och männens självbehärskning anpassar sig efter det. 

Vanligt hos dessa män är att de inte förnekar själva handlingen men att de inte kan se sitt eget ansvar i 
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det. Männen skjuter över ansvaret till någon annan, exempelvis den provocerande kvinnan eller yttre 

omständigheter, för att rättfärdiga sitt handlande (ibid:137). Vi anser att detta perspektiv ligger i linje 

med den ansvarsproblematik som existerar inom våldsutövande och därför är det viktigt att synliggöra 

att våldet är kontrollerat och att våldsutövaren bär ansvaret för handlingen. Psykologen Eva Lundgren 

(1992) ger stöd för Eliassons resonemang och menar att våldet som mannen utövar alltid är kontrollerat. 

Våldet är riktat mot kvinnan, det sker när de är ensamma i hemmet och han kontrollerar hur mycket, var 

och hur han slår (Lundgren 1992:229). Det visar att våldet inte kan förklaras med att den patologiske 

mannen inte kan styra sina impulser och därmed förlorar besinningen vilket anses vara förmildrande 

omständigheter (Lundgren 1992:230). Lundgren beskriver att på grund av uppfattningen som finns i 

Sverige att män som slår kvinnor är störda till följd av antingen individuella förhållanden, sociala 

förhållanden eller det sociala arvet, kommer misshandlare alltid att betraktas som ”de andra”, det 

handlar med andra ord inte om ”oss” (Lundgren 1992:16). Lundgren menar att denna myt föder empati 

för den våldsutövande mannen, det blir mest synd om den vanmäktige och frustrerade mannen. Den här 

myten kan också frodas ytterligare med hjälp av manssolidariteten som överordnad etisk princip. Detta 

gäller dock inte den invandrare som utövar våld mot kvinnor. Det förklaras inte på ett individuellt plan 

utan det är en följd av hans kultur. Han är inte sjuk men hans kultur är det (Lundgren 1992:17).  

 

3.2 Könsmaktsordning  
 

Under senare år har forskning kring mäns våld mot kvinnor alltmer kommit att handla om hur våldet 

måste förstås mot bakgrund av sociala mönster av könsbundna maktförhållanden och utifrån teoretiska 

perspektiv som makt, våld och kontroll (Eriksson et al. 2001:337). Den som fått starkast fäste är Eva 

Lundgrens feministiska förklaringsmodell (Nilsson 2009:182). Denna modell förklarar att mäns våld 

mot kvinnor bottnar i en ojämnt fördelad könsmakt där mannen är överordnad kvinnan. Manlighet och 

kvinnlighet skapas utifrån föreställningar om hur respektive kön ska agera och mannens våld mot 

kvinnan blir på så sätt ett bevarande av könsroller (ibid:182).   

 

Mona Eliasson (1997) beskriver män som överordnade och kvinnor som underordnade och menar att 

männen som misshandlar och våldtar har rört sig någon grad över gränsen på dominansskalan, över det 

som är accepterat. Steget från dominansbeteendet till direkt våld är med andra ord inte långt (Eliasson 

1997:24). Eliasson beskriver att män, både medvetet och omedvetet, överlag anser sig ha rättigheter i 

fråga om kvinnor de har eller har haft en relation med. När kvinnan ifrågasätter detta känner männen sin 

makt hotad och att använda våld blir ett medel för att återuppta sin maktposition (Eliasson 1997:28-29). 
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Hon menar att män överlag anses mer trovärdiga än kvinnor och att mannen även i regel har bättre 

social status vilket också bidrar till att män och kvinnor bedöms olika efter kön (Eliasson 1997:26).  

Det existerar sociala och kulturella normer för kvinnors respektive mäns handlande som tillåter män att 

utöva våld för att bevara sitt maktövertag. Vi är dock inte medvetna om att vi förväntar oss att männen 

är överordnade kvinnor och att det kan bevaras med våld (ibid:26). Eliasson menar att barn formas 

genom uppfostran och att de tidigt lär sig vad som är accepterat och inte inom deras könskategorier. Att 

pojkar slåss med varandra tar vi ofta för givet och det är inte ovanligt att pojkar uppmuntras till ett 

våldsamt beteende. När flickor slåss och därmed överskrider sin könskategori reagerar omgivningen 

oftast mer negativt (Eliasson 1994:127).  

 

3.3 Maskulinitet  
 

I rapporten Kön och våld i Norden (Eriksson et al. 2001) diskuteras mäns sexuella våld mot kvinnor. 

Forskaren Maria Eriksson problematiserar synen på mäns drifter och hur dessa beskrivits och etablerats 

som potentiellt hotfulla om mannen inte får utlopp för sina behov. Dessa föreställningar ligger i linje 

med hur man tidigare förklarat mäns våld i nära relationer som något okontrollerbart. Självkontrollen är 

det enda som står mellan mannen och ett sexuellt övergrepp vilket har gjort att våldsanvändandet har 

framstått som något begripligt och ibland till och med ursäktligt. Driften och våldet har varit en del av 

den manliga naturen och sexualiteten en kraft som kunde bemästra individen och regera dennes 

handlingar (Eriksson et al. 2001:121). I sin avhandling Könsmakt eller häxjakt skriver forskaren 

Gabriella Nilsson (2009) att forskning och statistik entydigt visar att män utövar våld mot kvinnor i 

mycket större utsträckning än kvinnor som utövar våld mot män. För att komma till rätta med mäns våld 

mot kvinnor krävs det mer kunskap om varför och på vilket sätt våldet kopplas till mäns könsidentitet 

(Nilsson 2009:236). Att nå insikt om vad våldet bottnar i kräver att man särskiljer individen och det 

psykologiska perspektivet gentemot de bredare strukturella relationerna av makt (Nilsson 2009:339).  

 

3.4 Den dysfunktionella relationen  
 

Nilsson beskriver att Margareta Hydén (2009) står i kontrast till den feministiska forskningen eftersom 

Hydén anser att mäns våld mot kvinnor inte är en följd av en strukturell överordning av män och 

underordning av kvinnor. Hydén är kritisk mot synen på de misshandlade kvinnorna som passiva offer 

med oförmåga att förändra sin situation. I stället har hon velat belysa kvinnornas förmåga att ta ansvar 

för sina egna liv (Nilsson 2009:185). En viktig utgångspunkt i Hydéns resonemang handlar om våldets 
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sociala kontext och hur det ska förstås utifrån ett relationellt sammanhang och utifrån en konflikt som 

två parter varit involverade i men inte lyckats hantera (Nilsson 2009:186). Hydén utgår ifrån att makt 

uppstår i en relation och inte utifrån strukturella förhållanden. Först när mannen tar till våld fixeras 

dominanspositionerna så att mannen får den överordnade positionen och kvinnan den underordnade. Det 

låsta maktförhållandet mellan könen är någonting som skapas i det specifika förhållandet, inte någonting 

på förhand strukturellt givet (ibid:186). Vi anser att Hydén delvis har relevanta synpunkter, som att 

kvinnan inte bör ses som ett hjälplöst offer i allmänhet, men synen på kvinnan som en aktiv part i ett 

förhållande där mannen utövar våld skapar problem då det lägger en del av skulden på henne. 

 

3.5 Egna upplevelser av våld och alkohol som orsak 
 

Att tolka våldsutövandets individuella och sociokulturella orsaker kräver försiktighet, men en av de 

starkaste faktorer som bidrar till att män utövar våld i nära relationer är om de själva upplevt våld under 

sin uppväxt. ”... Pojkar som iakttagit sin fars våld mot modern löper tre gånger större risk att slå sin 

hustru när han gifter sig. Pojken lär sig att använda aggression och våld för att skapa makt och kontroll 

...” skriver Gun Heimer & Barbro Posse (Heimer & Posse 2003:339).  

Många studier av män som utövar våld mot kvinnor visar att flertalet av dessa har utsatts för fysiska 

eller sexuella övergrepp som barn eller bevittnat våld i hemmet. Våldet förklaras därmed genom att 

mannen själv upplevt våld under uppväxten och formats till våldsutövare på grund av sina tidigare 

upplevelser (Heimer & Posse 2003:258). Denna förklaring räcker dock inte utan könsaspekten, då fler 

kvinnor än män blivit utsatta för liknande övergrepp utan att ta till våld mot sina närmaste som vuxen 

(Eliasson 1997:133). Forskning har även visat att det finns statistiska samband mellan alkohol och våld 

bland annat i rapporter om grupper som söker sjukhusvård. Sambanden är dock långt ifrån tydliga även 

om det finns en koppling mellan alkohol och våld är det oklart i vilken mån resultaten kan förklara 

misshandel i allmänhet (Olsson & Wiklund 1997:39). Alkohol som enskild orsakskälla kan inte förklara 

ett våldsutövande, alkohol är sällan en orsak till våld men kan fungera som en utlösande faktor 

(Lövkrona 2001:18).  

 

Några av de viktigaste tankegångar vi bär med oss till kommande analyskapitel är det tydliga samband 

som existerar mellan våld, könsmakt och maskulinitet som påträffats i tidigare studier. Vi för även med 

oss hur komplext våldsproblematiken ser ut vilket har lett till att befintligt forskningsfält har delats upp i 

motstridiga diskurser. Våldets mångfacetterande problem skapar svårigheter att besvara frågan vad våld 

bottnar i och hur man ska arbeta för att minska våldet. 
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4. Teoretisk referensram  
 

I följande avsnitt redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som vi valt för att analysera vårt 

intervjumaterial. Vi har valt att presentera viktiga genusbetonade utgångspunkter som Yvonne Hirdmans 

genuskontraktet och isärhållandets logik. Vi anser även att Eva Lundgrens begrepp könskulturella 

ramar ger en viktig vägledning i förståelsen för könsmakt och våldets orsaker som kan kopplas till 

genusrelaterade maktdimensioner. Vidare rör sig våra teoretiska teman kring maskulinitet, av den 

anledningen att det inom maskulinitetsteori finns nära kopplingar till män och våldsutövande. Vi 

redogör även för socialpsykologi och psykosocial kriminologi som teoretiska perspektiv då de innefattar 

adekvata faktorer som kan kopplas till våldsutövande. De olika teoretiska utgångspunkterna 

representerar perspektiv utifrån såväl mikro-, meso- samt makronivå vilket vi anser vara nödvändigt då 

våld måste förstås genom ett klargörande av dessa samspelande aspekter. Vi anser med andra ord att 

våra valda teorier och begrepp bör kompletteras med varandra för att kunna fungera som ett 

analysverktyg.  

 

4.1 Genuskontraktet och isärhållandets logik 
 

Yvonne Hirdman (2001) använder begreppet genus för att förstå hur människor formas till man och 

kvinna (Hirdman 2001:11). Hon nyttjar begreppen genussystemet och genuskontraktet som teoretiska 

ramverk och betonar genom dessa att genus är något som skapas socialt, inte något som finns (Hirdman 

2001:72). Genussystemet upprätthålls genom två principer varav den första är mannen som norm och 

den andra är isärhållandet av könen (Hirdman 2001:63). Hirdman menar att könen hålls isär genom 

skilda aktivitetssfärer samt att vi attribuerar manliga respektive kvinnliga egenskaper, något som 

begränsar likväl kvinnor som män (Hirdman 2001:66). Detta synsätt lyfts även fram av den feministiska 

antropologen Gayle Rubin. Hon hävdar att konstruktioner av könsroller delvis baseras på nedtonandet 

av likheter mellan könen. Män förväntas undertrycka typiskt feminina egenskaper och kvinnor förväntas 

tvärt om dämpa egenskaper som anses manliga (Sörensdotter 2008:25). Hirdman utvecklar denna 

åskådning genom att beskriva hur kvinnan alltid står i relation till mannen och eftersom att mannen 

alltid utgjort normen har världen skapats och tolkats av män (Hirdman 2001:63). Vidare hävdar hon att 

den viktigaste produktionen av manligheten bygger på principen om att ”en man inte är en kvinna” och 

rädslan över att förlora denna manlighet (Hirdman 2001:71). Den feministiske sociologen Nancy 

Chodorow ger stöd för Hirdmans betraktelser och menar att en viktig aspekt av genussystemet är den 

emotionella distansering som män tar från kvinnor. Detta innebär att männen utvecklar en könsidentitet i 

relation till vad de inte är, dvs. kvinnor (Lindgren 1999:99).  
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Detta synsätt är lämpligt att applicera på hur våld föds fram då män distanserar sig från kvinnor och den 

obalans som uppstår i ojämna könsmaktsförhållanden. Genuskontraktet innebär stereotypa rättigheter 

och skyldigheter som genomsyrar heterosexuella relationer. Den manliga förpliktelsen kan bindas till 

försörjning och ansvar medan kvinnans uppgifter avgränsas till omvårdande bestyr som att föda barn 

och sköta hemmet (Hirdman 2001:85). Genussystemet kännetecknar den hierarkiska ordningen i 

samhället där mannen är högst upp och kvinnan är underordnad. Detta är väldigt stabilt eftersom det blir 

så ”självklart” att det ska vara så (Hirdman 2001:75). Kvinnans underordning accepteras därav av 

kvinnorna själva vilket leder till att de går patriarkatets ärenden. Hirdman beskriver detta på ett 

uttrycksfullt sätt: ”... Och där Hon är, längst ner i självklarhetens ordningar, blir det Hon som med störst 

kraft reproducerar dem. Det är underordningens bittra lag nummer ett. Poängen med rejäl underordning 

är onekligen att den sköts bäst av de underordnande själva ...” (Hirdman 2001:91).  

 

4.2 Könskulturella ramar  
 

Eva Lundgren (1992) menar att mannen alltid är norm och att kvinnan är det annorlunda, det som 

kompletterar det manliga. Mannen är med andra ord överordnad kvinnan. I ett misshandelsförhållande 

har paret skapat en egen könsverklighet som förflyttats från de vanliga könsnormerna, dock ligger de 

fortfarande kvar inom de bakomliggande könsgränserna som regleras i kulturen (Lundgren 1992:253). 

Lundgren illustrerar hur maskulinitet först och främst skapas i relation till kvinnan som det annorlunda. 

Upplever mannen att kvinnan uppför sig manligt så hindrar det honom från att vara man (Lundgren 

1992:235). I och med att våld blir en betydelsefull del i skapandet av mannens sociala kön blir han 

beroende av kvinnan för sina egna upplevelser, våldet är således drivkraften i mannens 

könskonstituering (Lundgren 1992:243). Detta visar att våld har en koppling till manlighet och därför 

anser vi att denna utgångspunkt fungerar som ett lämpligt verktyg för vår analys.  

 

Lundgren anser att det är viktigt att skilja på och synliggöra officiella och inofficiella normer, uttalade 

och bakomliggande normer. De officiella normerna idag har blivit vidare men de inofficiella ligger i 

stort sett kvar i samhället (Lundgren 1992:246). Lundgren menar att de officiella normerna berör 

exempelvis lagstiftning och övergripande politiska riktlinjer och dessa anses genomsyra jämställdhet 

men det existerar fortfarande underliggande normer som påverkar dessa områden och upprätthåller 

förlegade attityder (ibid:246).  

Lundgren (1992) belyser vad som anses vara könsöverskridande beteende vilket kan förklara varför 

kvinnor inte begår brott i lika stor utsträckning som männen. Hon menar att det anses okvinnligt att begå 
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kriminella handlingar medan det för männen är maskulint att begå lagbrott. Den här sortens handling 

blir således könsöverskridande för kvinnor och könsbekräftande för männen (Lundgren 1992:248). Idag 

är hustrumisshandel olagligt men historiskt har det varit kulturellt legitimt för män att utöva våld mot sin 

hustru, dessa bakomliggande könsgränser lever kvar idag trots att de juridiska gränserna har förflyttats 

(ibid:248). Lundgren menar att könsgränserna är knutna till faktiska maktförhållanden mellan män och 

kvinnor, det rör sig om en könsmakt där män kan välja att använda den makten eller avstå från att 

använda den (Lundgren 1992:250). Lundgren beskriver att mannen delvis skapar sin maskulinitet 

genom ett våldsamt beteende och även om det inte alltid är en medveten intention så handlar det om 

honom som man och genom våldet håller han de bakomliggande könsgränserna levande och bevarade 

(ibid:250). Det här strukturella perspektivet ligger i linje med hur makt och våld skapas och 

reproduceras och fungerar väl som en del av förklaringen till varför män utövar våld mot kvinnor i nära 

relationer.  

 

4.3 Maskulinitet 
 

Professorn Robert Connell (1996) menar att maskuliniteten ska ses som en aspekt av en större struktur 

och inte som ett avskilt ämne. Connell använder sig därför av ett ramverk baserat på analyser av 

genusrelationer, och med hjälp av detta kan man åtskilja olika maskulinitetstyper och få en förståelse för 

de sociala ramar utifrån vilka män förväntas positionera sig. Maskulinitet är således innebörden av 

socialt skapade manliga ideal (Connell 1996:95).  

 

Connell beskriver att genusrelationerna är en av det mest betydelsefulla strukturerna i alla 

dokumenterade samhällen. Han menar att biologin inte bestämmer det sociala och det är därför genus 

existerar (Connell 1996:96). Connell beskriver hur maskulinitet har uppstått ur historiska processer som 

trängt undan biologiska faktorer. Vi anser att detta kan kopplas till hur maskulinitet uppstår ur socialt 

konstruerade föreställningar vilket kan betyda att våldet har blivit ett naturligt inslag i det som anses 

manligt och därför bedömer vi att detta perspektiv kan appliceras på studiens analys. Connell skildrar 

hur genus byggs på maktaspekter och strukturer där den manliga dominansen kräver kvinnors 

underordning vilket lett till feminismens begrepp patriarkat (Connell 1996:97). Det motstånd som 

uppstått mot maskulinitetens överordning har tydligast formulerats av feminismen och kan betyda 

svårigheter för den fortsatta patriarkala makten (ibid:97).  

Connell belyser hur föreställningar kring maskulinitet skapas och etableras (Connell 1996:38). Kvinnor 

och män följer en uppsättning förväntningar som är könsbundna, vilket innebär att maskulinitet och 
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femininitet uppstår och blir produkter av social inlärning (Connell 1996:40). Connell illustrerar hur 

definitionen av maskulinitet är djupt förankrad i samhälleliga strukturer. Han menar att maskulinitet inte 

enbart är en idé eller en identitet, utan består av en fysisk existens och sammansmälter med organiserade 

sociala relationer (Connell 1996:48). Människor är kulturellt betingade att förstärka könsskillnader och 

det medför att könsmakt kan etableras till männens fördel. Forskning kring biologiska könsskillnader 

har dock visat att de är mycket små eller knappt existerar alls, men sociala faktorer har förstärkt synen 

på skillnader mellan könen (ibid:48).  

 

Thomas Johansson (2005) belyser vikten av mannens upplevelse av sin egen maskulinitet.  För att våga 

tänja på könsrollernas gränser för vad som anses accepterat måste mannen först definieras som manlig 

och skapa en maskulin identitetsposition. Detta innefattar känslan av kontroll, självständighet och makt 

(Johansson 2005:86). Johansson beskriver komplexiteten i hur män drar likhetstecken mellan manlighet 

och kontroll samtidigt som han först vågar tänja på gränser när han bekräftats i sin manlighet (Johansson 

2005:87). Johansson beskriver även den dominanta maskulina kroppens behov av att upprätthålla 

gränser mot omvärlden (Johansson 2000:51). Han menar att en bräcklig identitet hålls samman via 

mannens våld som riktas mot omvärlden. Via våldsutövande kan mannen upprätthålla en stabil identitet 

och vidmakthålla sin kontroll. Johansson pekar på den osäkra mannens rädsla för att bli betraktad som 

”fjolla”, eftersom det utgör själva definitionen av det som anses vara omanligt (Johansson 2005:87). 

Män som känner sig hotade av det feminina behöver förstärka sin maskulina framställning och 

Johansson menar att manlighetens dominans måste förstås genom olika former av maktutövande och 

delvis fysiskt våld (Johansson 2005:51). Johanssons betraktelser av mannens nära koppling till 

våldsutövande ser vi som ett lämpligt analysverktyg för vår studie.  

 

4.3.1 Hegemonisk maskulinitet 
 

Hegemoni står för kulturell dominans i samhället som helhet. Inom det samhälleliga ramverket återfinns 

genusrelationer som genomsyras av över- och underordning vilket även berör makthierarkier mellan 

olika grupper av män (Connell 1996:102). Connell belyser hur samspelet mellan könen även bör förstås 

utifrån multipla maskuliniteter. Han syftar till att maskulinitetens inbördes relationer måste förstås 

utifrån de maktpositioner som tilldelas olika grupper av män (ibid:102). 

 

Makthierarkier existerar inte bara mellan män och kvinnor utan uppfattningen om den hegemoniska 

maskuliniteten belyser även maktens rankingsystem mellan olika grupper av män (Connell 1996:57). 

Detta beskriver även Johansson (2005) och betonar att maskulinitetsforskning kräver ett synliggörande 
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av maskulinitetens inbördes relationer och dess variationer som även berör ras- och klasskillnader 

(Johansson 2005:146). Maskulinitetens maktfaktor reproducerar sig trots de variationer som finns 

mellan grupper av män och Johansson menar att den vita heterosexuella medelklassmannen utgör den 

maskulina normen, vilket präglar andra underordnade grupper av män och deras förhållande till 

femininitet. Detta påvisar heterosexualitetens centrala samband med maskulinitet och makt, anser 

Johansson (Johansson 2005:146). Vi anser att det är viktigt att belysa männens inbördes maktrelationer 

och hur dessa kan framkalla ett ökat våldsutövande för att kunna analysera vårt intervjumaterial.  

  

Den hegemoniska maktbalansen beskriver Connell som allianser av dominans och underordning 

(Connell 1996:57). Det handlar om uteslutande och innefattande av de män som är behöriga eller inte. 

Sociala gränsdragningar och definition av ”äkta” maskulinitet sker exempelvis genom avståndstagande 

från vissa grupper som exempelvis homosexuella män, som inte anses uppfylla kraven för den 

maskulina normen (Connell 1996:62). Maskulinitet består av normerande definitioner, men trots att det 

är få verkliga män som lyckas leva upp till den normerande standarden drar ändå majoriteten av män 

fördel av maskulinitetens hegemoni eftersom det medför att de automatiskt vinner en överordnad 

ställning över kvinnor (Connell 1996:103). 

 

4.3.2 Maskulinitet och media 
 

Anja Hirdman (2005) pekar på vikten av att uppmärksamma vad maskuliniteten egentligen består av. Är 

det mannens könsroll som uttrycks via sexualitet och våld eller handlar det om en konstruerad 

genusidentitet? (Hirdman i Johansson 2005:143). Hon ger uttryck för en grundläggande föreställning om 

mannens normerande våldsutövande och sexualitet, med uttrycket: ”…Respect the cock…” (Hirdman i 

Johansson 2005:143) vilket belyser föreställningar och myten om mäns sexualitet och våldsamhet som 

fullkomligt okontrollerad, något som mannen själv inte kan reglera. Detta ger förklaring till synen på 

mäns våld och sexualitet som något som står utanför mannen, ett eget väsen vars vilja styr både kvinnor 

och män (Johansson 2005:139). Hirdman ifrågasätter de föreställningar om manlighet som levereras via 

media till unga män. Media har en utpräglad roll i att förstärka bilden av maskulinitet och pornografin 

ger ett uttryck för sann manlig sexualitet, där kvinnlig sexualitet baseras på och mäts med mäns lustar. 

(Johansson 2005:142) Hirdman problematiserar hur medias skapelse av maskulinitet påverkar mäns bild 

av och egna behov av en manlig identitet. Johansson (2000) ger stöd för Hirdmans resonemang och 

menar att massmediala bilder reproducerar en rad föreställningar om manligt och kvinnligt vilket 

förstärker könspolariseringen och framställer män som tuffa och hårda (Johansson 2000:36). 
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4.4 Socialpsykologi 
 

Socialpsykologi kan benämnas som den vetenskap som studerar interaktionen mellan människan och 

hennes sociala omgivning (Johansson 1996:9). Det socialpsykologiska perspektivet syftar med andra ord 

till att skapa förståelse för samspelet mellan en individs tankar, känslor och beteende i förhållande till 

det sammanhang personen befinner sig i. Sociologen Thomas Johansson menar att individen såväl 

formar som formas av sin omgivning, varför det sker en ständig växelverkan mellan människan och den 

sociala miljön. Han menar att individens psykologiska utvecklingsprocess därför måste förstås utifrån en 

social kontext (ibid:9). Vi anser att våldets komplexitet kräver att man studerar problematiken utifrån 

flera perspektiv. Idag är könsmaktsperspektivet en av de mest tongivande förklaringsmodeller till varför 

män utövar våld mot kvinnor men detta räcker inte som förklaring då inte alla män utövar våld mot 

kvinnor. Därför behövs kompletterande förklaringsmodeller som fångar in individen och dess samspel 

med omgivningen.  

 

Socialpsykologen Johan Asplund skriver om social responsivitet och beskriver att individen konstitueras 

som aktivt subjekt i det sociala samspelet (Johansson 1996:67). Han syftar till att identitetsutveckling är 

intimt sammankopplad med vardagslivets interaktioner och samspel. Om det uppstår störningar i 

vardagslivet skapas störningar i identiteten (ibid:67). Detta perspektiv kan kopplas till psykologen Erik 

Eriksons (1996) beskrivning av människans utvecklingsfaser. I den första fasen ska barnet lära sig lita 

på sin omgivning, vilket förutsätter föräldrarnas förmåga att svara på barnets anrop och uppfylla behovet 

av trygghet och förutsägbarhet. I det andra stadiet utvecklas antingen barnets självständighet eller en 

känsla av skam (Johansson 1996:68). Skammen uppstår i en rädsla att inte bli accepterad och bekräftad 

av sin omgivning. Barnets utveckling består med andra ord av en process mot självständighet, trygghet 

och kompetens eller otrygghet, skam och skuldkänslor. Detta visar på vikten av en trygg bas i barnets 

uppväxt, hur det uppstår i en social kontext och dess påverkan på individens välmående (ibid:68).  

Detta synsätt anser vi kan tillämpas för att tolka vårt empiriska material.  

 

Social inlärning är ett teoretiskt perspektiv med ursprung i behavioristisk inlärningsteori och kognitiv 

psykologi. Socialpsykologiska experiment har undersökt hur beteende påverkas av yttre händelser och 

olika typer av förstärkning (Angelöw och Jonsson 2000:46). Socialpsykologisk forskning har visat att 

beteende styrs av sociala konsekvenser och händelser och att barn imiterar hur signifikanta vuxna 

agerar. Psykologen Albert Banduras (2006) forskning har visat att barn bland annat lär sig sina 

könsroller via social imitation. Han menar att barn imiterar föräldern av samma kön och belönas för 

detta (Carle et al. 2006:165). Forskning har även visat att ett aggressivt beteende är något som barn lär 
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sig av sin omgivning (Carle et al. 2006:164). En förklaring till aggressivitet är således att våld föder 

våld, dvs. om vuxna förebilder utövar våld skapas en större risk för att barnen tar efter detta beteende 

(Angelöw och Jonsson 2000:233). Det finns forskning som visar att individer som besitter en 

välutvecklad coping-strategi är bättre rustade att hantera traumatiska upplevelser och det är en förklaring 

till varför alla som upplevt våld i uppväxten inte reproducerar våldet. De har en förmåga att vända 

negativa känslor till positiva och produktiva handlingar och klarar sig därför bättre än de som inte 

innehar samma förutsättningar (Papalia et al. 2009:589). Vi bedömer att coping-strategi är ett viktigt 

perspektiv i förståelsen för hur människor hanterar svåra upplevelser och att det ger en förklaring till 

varför vissa män som inte besitter dessa förmågor utövar våld medan andra kan hantera trauman på ett 

annat sätt.  

 

4.4.1 Psykosocial kriminologi  
 

Psykosocial kriminologi förklarar mäns våld på ett socialt och ett psykologiskt plan och belyser mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer utan att peka ut männen som psykiskt avvikande (Gottzén 2013:34). 

Forskarna David Gadd och Tony Jefferson (2007) ämnar inte överdriva skillnaden mellan män som 

utövar våld respektive de icke våldsamma männen, samtidigt som de heller inte antar att det inte finns 

skillnader att förklara (Gadd & Jefferson 2007:146). För att förstå den psykosociala kriminologins 

grundläggande utgångspunkter används begreppen förnekande, utåtagerande och inneslutning. Gadd 

och Jefferson belyser hur förnekandet förklaras av att ångest uppstår ur starka känslor vilket männen 

inte har förmåga att hantera. Därför hävdar även männen att de inte minns våldshandlingarna och kan då 

heller inte erkänna och ta ansvar för våldet (Gadd & Jefferson 2007:160). Utåtagerande beteende menar 

Gadd och Jefferson uppstår av mannens brist på kommunikationsförmåga. Istället för att lösa konflikter 

på ett konstruktivt sätt använder de våld. Gadd och Jefferson menar att våldsutövande mäns 

gemensamma nämnare handlar om en omedveten känslomässig inlärning och en oförmåga att hantera 

ångest (ibid:160). Gadd och Jefferson pekar på betydelsen av vårdnadshavares förmåga att vägleda 

barns känslor. Barn behöver signifikanta vuxna som kan hjälpa dem att hantera skrämmande upplevelser 

och göra dessa till mindre påfrestande och mer hanterbara former (Gadd & Jefferson 2007:159). Gadd 

och Jeffersons perspektiv anser vi speglar vikten av vårdnadshavares förmåga att bemöta barnets behov 

eftersom brister i hantering av känslor skapar otrygga individer med en ökad våldsbenägenhet. 

Socionomen Lars Åke Kastling (2010) menar att ett bristande affektmedvetande leder till en ökad risk 

att utöva våld och syftar till att skam är den främsta känslomässiga orsaksförklaringen (Kastling 

2010:10). Att lära sig hantera känslor och hitta alternativ till våld grundar sig i att finna verktyg för att 

skapa ett högre affektmedvetande (Kastling 2010:85). Individer som upplevt våld i sin uppväxt har 
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utvecklat ett annat emotionellt grundschema än icke våldsutsatta, vilket kan innebära att de inte fått 

förutsättningar att utveckla känslor av trygghet och bekräftelse. Upplevelser av våld i uppväxten kan 

medföra en känsla av att alltid agera fel vilket resulterar i skamkänslor. Skammen internaliseras och blir 

en del av individens personlighet (Kastling 2010:155). Kastling pekar också på betydelsen av maskulina 

föreställningar om tillåtna känslor. En man som är rädd kan förtränga den känslan om han upplevt att det 

inte är accepterat för en man att bli rädd (Kastling 2010:83). Dessa perspektiv utgör viktiga verktyg för 

vår analytiska process i denna studie då de belyser våldsutövandet från en individuell aspekt, vilket 

behövs för att förklara våldets komplexitet.  
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5. Analys/Resultat 

 

5.1 Hermeneutik 
 

Vi har valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv som analysmetod i denna studie. Hermeneutik 

betyder tolkningslära och detta kan förklaras utifrån att hermeneutikens grundpelare vilar på att tolkning 

sker genom inkännande, empati och förståelse. Hermeneutikens grundläggande teoretiska 

förutsättningar kan även förstås genom att forskaren strävar efter att skapa förståelse utifrån 

sammanhang eller kontext.  Forskaren måste med andra ord ta hänsyn till informantens subjektiva 

upplevelser kopplat till dess specifika sammanhang. Varje tolkning skapar delar som är beroende av en 

helhet, vilket innebär att man inte kan förstå en människa till fullo om man inte känner till individens 

helhet, kultur och sammanhang. (Starrin & Svensson 1994:59). I studiens process sker en ständig 

utveckling via den fortlöpande rörelsen mellan den egna förförståelsen som forskaren besitter och nya 

kunskaper och erfarenheter. Samspelet mellan dessa delar kan förklaras som den hermeneutiska cirkeln 

(Thurén 2007:97).  

 

Nackdelar med hermeneutiken kan vara den osäkerhet som ingår i subjektiva tolkningar av andras 

känslor och upplevelser. Det finns alltid en risk att forskaren misstolkar information och projicerar sina 

egna känslor och upplevelser på andra. (Thurén 2007:97). Varje tolkning av informantens beskrivning 

måste därför förstås utifrån forskarens egen förförståelse eftersom egna erfarenheter och upplevelser 

färgar den information informanten beskriver (Starrin & Svensson 1994:59).  

 

Det som kan anses paradoxalt med den kvalitativa intervjusituationen är att undersökaren ska förhålla 

sig objektivt inställd under insamlandet av empiri samtidigt som det erfordras en viss förkunskap om 

ämnet för att genomföra en intervju som alstrar betydelsefull empiri. För att skapa en förståelse för 

informantens redogörelse krävs en kombination mellan en öppenhet inför intervjupersonens livsvärld, 

undersökarens förkunskap och relevanta teoretiska analysverktyg (Larsson et al. 2005:101).  

 

5.2 Förförståelse 
 

Forskare bär alltid på en viss förförståelse vilket färgar undersökningen på olika sätt. Larsson (2005) 

beskriver att vi uppfattar verkligheten via ett teoretiskt filter vilket gör att vår bild av verkligheten därför 

färgas av teoretiska ramar i viss utsträckning. (Larsson et al. 2005:24-25). Detta leder vidare till Thuréns 

(2007) beskrivning av förförståelse. Han menar att det är något ofrånkomligt och krävs för att kunna ha 
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en uppfattning om sin omvärld. Det är dock av stor vikt att forskaren granskar sin egen insats i 

forskningsprocessen och kritiskt förhåller sig till sin egen förförståelse. Det krävs även ett reflexivt 

ifrågasättande av val av metod och teoretiska utgångspunkter inför den studie man ska genomföra. 

Forskaren bör genom hela forskningsprocessen ställa sig frågan hur förförståelsen kommer att påverka 

forskningens resultat (Thuren 2007:97). Bill Gillham (2008) betonar vikten på att vara medveten om 

sina förutfattade meningar. Vi kan inte undvika att förstå det nya utan vår existerande kunskap däremot 

måste vi vara medveten om den. Vi måste synliggöra för oss själva vad vi väntar oss att finna, vad vi 

skulle vilja finna och vad vi hoppas att inte finna (Gillham 2008:27). Vår egen förförståelse kring 

forskningsproblemet är begränsad till de intryck vi fått via media och populärkultur som film och 

litteratur. Vi har strävat efter att söka subjektiva upplevelser med inställningen att vi egentligen inte har 

någon större insikt i ämnet och har försökt ta emot all ny kunskap utan fördomar. Vi inser dock att vi till 

viss del präglats av alla tidigare intryck vi fått, vilket kan betyda att det styrt vår forskning i en viss 

riktning. 

 

5.3 Presentation av analys och informanter 
 

I följande kapitel redogörs för undersökningens intervjuer vilka har indelats i fyra teman för att skapa 

struktur och översikt över studiens resultat. Våra centrala teman är: könsmakt, maskulinitet, känslor, 

insikt och ansvar samt sociala faktorer. Vi inleder med temat könsmakt, där vi analyserar våldet utifrån 

könsroller och maktdimensioner som kopplas till genus. I temat maskulinitet belyser vi föreställningar 

kring mansrollen och dess nära koppling till våld. Temat känslor, insikt och ansvar representerar 

perspektiv som inrymmer viktiga samband med våld. Avslutningsvis presenterar vi temat sociala 

faktorer vilka berör faktorerna alkohol och självupplevt våld och dess kopplingar till våld. Våra 

teoretiska utgångspunkter, vilka berör olika aspekter av genus, maskulinitet, socialpsykologi och 

psykosocial kriminologi har fungerat som verktyg i vårt analysarbete. För att säkerställa våra 

informanters anonymitet har vi valt fingerade namn och vi inleder vår analys - och resultatavsnitt med 

en kort presentation av dem för att skapa en ökad förståelse för hur dessa personer kan kopplas till de 

ämnen vi presenterar. Samtliga informanter arbetar inom Stockholmsregionen och har lång erfarenhet av 

arbete med våld i nära relationer. 

 

Britt arbetar ideellt på en kvinnojour. Kvinnojourers huvudsakliga syfte är att erbjuda jour och 

akutboende till våldsutsatta kvinnor. De erbjuder även motiverande, rådgivande och bearbetningssamtal 

till kvinnorna. Britt är i grunden socionom och har varit verksam inom socialtjänsten men är idag 

pensionär. 
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Carmen arbetar inom ett kvinnofridsteam. Kvinnofridsarbetet syftar till att utföra utredningar då våld 

har förekommit i nära relationer. Kvinnofrid erbjuder även våldsutsatta kvinnor insatser som skyddat 

boende, stödsamtal, behandlande samtal och kontaktperson.  

 

Samira är anställd på en kvinnojour. Kvinnojourers huvudsakliga syfte är att erbjuda jour och 

akutboende till våldsutsatta kvinnor. De erbjuder även motiverande, rådgivande och bearbetningssamtal. 

 

Dick är frivårdsinspektör inom Kriminalvårdens behandling av våldsutövande män. De män som Dick 

möter har dömts till behandlingsprogrammet Idap. Idap är ett manualbaserat behandlingsprogram som 

vänder sig till män med en våldsproblematik. 

 

Leif arbetar inom ett Manscentrum dit män med en våldsproblematik vänder sig av fri vilja för 

behandling. Manscentrum är ett kriscentrum och erbjuder stödjande – och rådgivande samtal. 

 

Ernst arbetar inom ett Kvinnofridsteam med behandling av män som utövar våld. Kvinnofridsenhetens 

stödinsatser för våldsutövande män innebär stödjande och motiverande samtal med syfte att få våldet att 

upphöra. 

 

Kaj och Monica är verksamma inom en familjevåldsenhet som arbetar med våldsutövande individer av 

båda könen. Familjevåldsenhetens behandling består av samtal som utformats utifrån ATV-metoden. 

ATV står för Alternativ till våld och riktar sig till individer som utövar våld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

6. Könsmakt 
 

I grund och botten är det makt- och kontrollbegär som är orsaken till mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer, alltså det här patriarkala tänkandet, grunden till 

könsmaktsperspektivet. Männen har makten och kan därmed bli våldsamma. 

(Samira) 

 

Samtliga informanter utgår ifrån att en av de grundläggande orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer bottnar i en könsmaktsordning. Vi tolkar att Samiras uttalande tyder på hur den patriarkala 

makten skapar möjlighet att utöva våld och Eva Lundgren (1992) ger stöd för detta resonemang. Hon 

menar att könsgränserna är knutna till faktiska maktförhållanden och det rör sig om en könsmakt där 

män kan välja att använda makten eller att avstå ifrån den. Lundgren beskriver att våldet fungerar som 

ett maskulinitetsprojekt där mannen upprätthåller sin överordning och genom ett våldsutövande håller 

han de bakomliggande könsgränserna på sin plats (Lundgren 1992:25).  

 

Ett viktigt arbete handlar om att förändra attityder och skapa en ökad jämställdhet, 

men det tar tid och det måste ske på många punkter. Män vill inte ge upp sin makt 

frivilligt. (Britt) 

 

Våld är väldigt demokratiskt, det förekommer i alla olika samhällsklasser, men det 

finns faktorer som förstärker risk för våld. En riskfaktor kan skapas i patriarkala 

förhållanden, eftersom våld handlar om makt och dominans. Om man dessutom har 

en grundsyn att människor har olika värde, och att en kvinna är ett lägre stående 

väsen, skapas ytterligare en riskfaktor. (Monica) 

 

Monica belyser att våld existerar överallt och inte är förpassat till specifika samhällsgrupper. Hennes 

inställning är dock att våld övergripande handlar om maktskillnader mellan könen och hon kopplar 

ojämn könsmakt till den rådande samhällsordningen. Hon ser utövandet av våld som en handling för att 

få makt och kontroll. Britt instämmer att våldets grundläggande problematik återfinns i en bristande 

jämställdhet och så länge samhället är i maktobalans så kommer det att fortsätta. Britt menar även att 

män inte vill ge upp sin makt frivilligt vilket vi kopplar till att problemet även ligger i att de 
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underordnade, det vill säga att kvinnorna medverkar i att upprätthålla sin underordnade ställning. Detta 

grundar sig i att samhällsnormer kring kön är så djupt förankrat och sker på ett omedvetet plan, vilket 

gör att maktobalansen kan fortskrida (Hirdman 2001:91). Samtliga informanter belyser hur bristande 

jämställdhet grundar sig i mannens överordning och kvinnans underordning vilket har befästs och 

skapar en ständig reproduktion av en ojämn maktbalans i samhället. Detta leder vidare till Yvonne 

Hirdmans (2001) utgångspunkt att den viktigaste produktionen av manligheten bygger på principen om 

att ”en man inte är en kvinna” och rädslan över att förlora denna manlighet (Hirdman 2001:85). Hennes 

synsätt pekar på hur män på olika sätt måste ta avstånd från det som anses kvinnligt för att befästa sin 

manlighet. Hon syftar dock till att mannen har mycket att vinna i ett jämställt samhälle, men han har 

även mycket att förlora. Britt pekar på mäns rädsla att förlora sin överordnade position vilket resulterar i 

att många män kämpar emot förändring och därmed kan könsordningen förbli stabil eftersom både män 

och kvinnor accepterar kvinnans underordning (Hirdman 2001:75). Informanterna menar att det är 

viktigt att rikta ljuset mot det motstånd som existerar för ett jämställt samhälle. Detta motstånd 

förekommer både på ytan samt underliggande och på såväl strukturell som individuell nivå. Då man 

identifierar var motståndet ligger kan man hitta strategier för att motverka dessa. 

 

Jag tror att man kan stödja sig i någon slags maktpyramid där mannen är i toppen 

och kvinnan i botten, men jag tror inte att det är det enda. (Dick) 

 

Dick anser att det finns patriarkaliska strukturer i Sverige men han är tydlig med att man måste 

framhålla flera aspekter av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Dick och de andra 

informanterna som arbetar med våldsutövande män anser att könsmaktsordningen är en av orsakerna till 

mäns våld mot kvinnor däremot uttryckte dem mer utpräglat att våldet har ett ursprung i många 

samverkande orsaker till skillnad från de informanter som arbetar med våldsutsatta kvinnor som mer 

explicit betonade att könsmaktsordningen är den viktigaste och mest grundläggande orsaken till våldet. 

Dessa särskiljande uppfattningar härleder vi till att de som arbetar med våldsutövande män behöver 

skapa en större förståelse för männen på en individuell nivå för att skapa bättre förutsättningar för den 

behandling de utövar. Detta står i kontrast till dem som arbetar med våldsutsatta kvinnor som får en 

uppfattning om våldsutövande män endast genom kvinnornas utsagor.   

Flera av informanterna belyser att det återstår ett omfattande förändringsarbete för att uppnå ett jämställt 

samhälle och att vi måste vänta minst två generationer till innan jämställdheten har etablerats. 
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Informanterna anser att en viktig åtgärd i ett led för jämställdhet är att exempelvis börja dela lika på 

föräldraledigheten, och föra en kontinuerlig diskussion kring jämställdhetsfrågor.  

 

Man måste titta på föräldranormen, att modern ofta ses som den viktigaste och att 

det är männens eget fel att de inte tagit ansvar. Det är en obalans som måste 

förändras, till exempel via individualiserad föräldraförsäkring. (Leif) 

 

Informanternas utlåtanden gällande jämställdhet anknyter vi till genuskontraktets innebörd av stereotypa 

rättigheter och skyldigheter inom heterosexuella relationer. Den manliga förpliktelsen kopplas till 

försörjning och ansvar medan kvinnans uppgifter förpassas till omvårdnad av hem och familj (Hirdman 

2001:85). Hirdmans teori belyser Leifs uppfattning om att det krävs uppoffring från båda könen att ge 

upp de förmåner som ingår i respektive könsroll. Genom att avsäga sig fördelarna kan man istället 

erhålla andra vinster som exempelvis att män genom en individualiserad föräldraförsäkring kan få mer 

tid med sina barn och skapa en relation till dem. Vi tolkar att informanternas uttalanden pekar på vikten 

av att bryta genuskontraktet och att luckra upp det som förväntas av respektive kön. Detta innebär att vi 

måste sluta underkasta oss dessa socialt konstruerade könsroller, då de befäster förlegade stereotyper 

vilket leder till att maktordningen kan fortgå.  

 

Vi har ett rättssystem som man kan bli tokig på, där domare antyder att tjejer som 

blivit våldtagna eller misshandlade får skylla sig själva för att de inte hade rätt 

kläder eller att de inte sa nej på rätt sätt. Alla dessa signaler som sänds ut och 

påverkar maktbalansen i samhället. Ju mer jag funderar på det tycker jag att den 

strukturella nivån är den viktigaste för den är störst och den genomsyrar allt. 

(Monica) 

 

Nu ökar ju antal män som blir dömda för våldet men det är fortfarande väldigt lätt 

att komma undan om man är vältalig. De som är klantiga och kallar sin partner för 

hora, fitta eller slänger ur sig ett och annat och säger att det är hon det är fel på och 

så vidare, de åker ju ofta dit. Jag till exempel skulle ha jättelätt att slinka genom 

nätet, jag vet precis hur det funkar eftersom jag har utbildning och erfarenhet, så där 

är vårt rättssystem väldigt blekt. (Ernst) 
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Gällande lagen om kvinnofridskränkning så beror det många gånger på åklagare och 

domare. Det är ett lotteri, dels beroende på vem som dömer och dels beroende var 

man bor då det till exempel oftast inte finns lika resurser ute på landsbygden som i 

storstaden. (Ernst) 

 

Monica och Ernst anser att rättssystemet och samhället i stort behöver genomgå ett omfattande 

förändringsarbete för att bli mer jämlikt. Ernst pekar på att samhälleliga strukturer måste förändras 

eftersom kvinnor än idag inte värderas lika högt som män. Detta synliggörs delvis genom att kvinnor har 

lägre inkomster än män trots att de besitter lika hög kompetens. Ernst menar att synsättet även 

genomsyrar rättsystemet vilket speglas av Mona Eliasson (1997). Hon ger stöd för Ernsts resonemang 

och menar att män överlag anses mer trovärdiga än kvinnor. Mannen har även som regel bättre social 

status än kvinnan vilket också bidrar till att män och kvinnor bedöms olika utefter kön (Eliasson 

1997:26). Vi kopplar detta till Hirdmans (2001) beskrivning om hur kvinnan alltid stått i relation till 

mannen då han utgör normen. Hirdman exemplifierar hur världen uppfattas, diskuteras, berättas om och 

skapas av män och hon menar att det ligger i betraktarens öga vilket inte är och har aldrig varit kvinnan 

(Hirdman 2001:63). Ernst och Monica menar att eftersom män genom tiderna alltid har haft 

tolkningsföreträde gällande hur samhället ska utformas är det viktigt att aktivt arbeta med 

jämställdhetsfrågor för att inte fortsätta bedöma utefter kön. Informanterna menar att i ett jämställt 

samhälle där alla anses ha lika värde skapas också en större rättssäkerhet.  

 

Många domare dömer efter egna värderingar och därför blir männen ofta inte dömda 

för detta. De måste ställa relevanta frågor och våga lyssna. Nämndemännen har ju 

också sina värderingar som de dömer efter och det påverkar ju också utvecklingen. 

(Britt) 

 

Britt menar att äldre domare ute på landsbygden ibland har en tendens att förminska våldtäktens 

betydelse inom äktenskapet och väljer att enbart se det fysiska våldet eftersom de kan ha förlegade 

värderingar. Ernst tror också att det på landsbygden förekommer mer äldre domare och åklagare som 

kanske inte är lika öppna inför det nya och att det då skiljer sig i hur man dömer i olika kommuner. 

Detta synsätt bekräftas av Eva Lundgren (1992) som menar att det är viktigt att skilja på och synliggöra 

officiella och inofficiella normer. De officiella normerna har idag blivit bredare men de inofficiella 

ligger i stort sett kvar i samhället (Lundgren 1992:246). Ernst beskriver att trots att lagstiftning har 
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genomgått förändringar som inneburit en skärpning och ett tydliggörande kring mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer så kvarstår ändå förlegade värderingar. Han anser att lagstiftning är problematiskt och 

förklarar att de som utövar lagstiftningen också bara är människor, vilket innebär att det tar tid innan de 

inofficiella normerna hinner ikapp de officiella normerna. Detta illustrerar även Leif genom att 

reflektera över hur alla professionella i offentlig verksamhet måste se över sina värderingar och skapa en 

medvetenhet kring detta:  

 

Där ser man ju också sina egna fördomar, vi professionella, att det har ju inte varit 

helt lätt att möta de män som blivit utsatta för våld i nära relationer. Man är fast i 

tankemönster som man får se upp för. (Leif) 

 

Informanterna menar att synen på våld har förändrats över tid. Våld i nära relationer ses idag inte som 

en privat angelägenhet men så har det inte alltid sett ut.  

 

Det är kriminellt likaväl som om man går och slår ned någon på gatan. Tidigare har 

det sett ut så, att våldet var mer en privat angelägenhet, men med tiden har synen 

förändrats till att det handlar om en kriminell våldshandling. (Carmen) 

 

Vi kopplar Carmens uttalande till den historiska uppfattning som präglat synen på mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Idag är hustrumisshandel olagligt men historiskt har det varit kulturellt legitimt 

för män att utöva våld mot sin hustru. Dessa bakomliggande könsgränser lever kvar idag trots att de 

juridiska gränserna har förflyttats (Lundgren 1992:248). Först när lagen om grov kvinnofridskränkning 

tillkom skedde en tydlig markering att våld varken är något acceptabelt eller en privat angelägenhet, 

men trots att lagen har skärpts så upprätthålls de bakomliggande inofficiella normerna (Eliasson 

1997:67). Informanterna pekar på rättsväsendet som förlegat och vi tolkar detta som att jämställdhetens 

förändringsarbete tar tid. Förändring möter ofta motstånd och attityder och föreställningar kan vara djupt 

förankrade i både ett samhälls- och individperspektiv.  

 

Det är viktigt att belysa hur vi är olika, varför pojkar tycker om att spela fotboll och 

flickor gillar att pyssla med hästar. Dessa diskussioner bör ske väldigt tidigt och 

väldigt odramatiskt. Att bara samtala för att väcka tankar. (Ernst) 
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Man måste se det i ett större perspektiv. Förstärka kvinnors ställning i samhället, 

satsa på jämställdheten, det är det som behövs på riktigt. (Samira) 

 

Ernst och Samiras visar på att hela samhället behöver genomsyras av en medvetenhet kring genus. Flera 

av våra informanter pekade på vikten av tidiga insatser för att uppnå ett mer jämställt samhälle som ett 

led för minskat våld. Ett exempel är att man arbetar med genusfrågor redan i förskolan. Ernst anser att 

man redan i tidig ålder ska samtala med barn på deras nivå om hur det är att vara människa och hur vi 

skapar kön genom våra föreställningar om manligt och kvinnligt. 

 

 Våldsamma män blir en produkt av de strukturer människor lever under, vilket 

förklarar att våldet delvis uppstår under ett könsmaktsperspektiv, men det är inte det 

enda systemet i samhället. (Leif) 

 

Hönan och ägget, vad kommer först? Det strukturella kommer antagligen först, 

eftersom det lägger grunden för allt. (Monica) 

 

Sammanfattning 

Informanterna är eniga om att mäns våld mot kvinnor bottnar i en ojämn könsmakt och att det är en 

viktig orsak till att våldet kan fortskrida. Deras beskrivningar av relationsvåld kopplar vi till teoretiska 

perspektiv som genusbaserade maktdimensioner där mannen är överordnad och kvinnan är underordnad. 

Informanterna menar att skapa förändring i de könsmaktförhållanden som råder kräver ett omfattande 

förändringsarbete som måste ske på såväl individuell som strukturell nivå. Viktiga aspekter berör att 

uppmärksamma problemets vidd och aktivt arbeta mot det motstånd som existerar mot ett mer jämställt 

samhälle. Hirdman (2001) illustrerar att genuskontraktet fungerar som ett effektivt maktmedel där män 

och kvinnor förpassas till socialt konstruerade könsroller och där mannens överordning kan fortgå. Ett 

viktigt steg i att upplösa könsroller handlar om att män och kvinnor måste börja beträda varandras 

områden, exempelvis genom att mäns föräldraledighet blir lika självklar som kvinnors. Isärhållandet 

mellan könen måste brytas och medvetenheten om vilka konsekvenser socialt konstruerade könsroller 

skapar måste bli självklar på såväl mikro- som på makronivå. Att implementera riktlinjer och 

fortlöpande aktualisera kunskaper om genus i offentlig sektor är avgörande för att skapa förändring.  
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7. Maskulinitet 
 

Begreppet maskulinitet är tätt förknippad med såväl sociala som biologiska föreställningar om hur en 

man ska se ut och agera. Utifrån begreppet maskulinitet kan tydliga paralleller även dras till 

våldsutövande, vilket forskning visar är något som våldsamma män ofta präglats av under sin uppväxt 

(Kastling 2010:53). Våldets nära koppling till mansrollen har alla informanter samstämmigt belyst.  

 

Vad får egentligen pojkar med sig om hur det är att vara man och hur man ska visa 

det? Det är något vi får med oss väldigt tidigt och tyvärr är det något som också kan 

möta ett motstånd, att prata om kön. (Carmen) 

 

Man kan se vinsterna med hur man ska vara som pojke eller flicka. Det är så 

fruktansvärt svårt att uppfostra, vi uppfostrar pojkar till att ta den här självklara 

platsen, att inte ens behöva be om den. (Ernst) 

 

Informanternas uttalande pekar på att det finns viktiga samband mellan maskulinitet och våld. Att närma 

sig frågor om mäns våldsutövande kräver därför ett belysande av föreställningar om manlighet och 

maskulinitetsteori. Kastling (2010) ger stöd för Ernst uttalande, att pojkar får en självklar plats och 

därmed fostras dem in i övertygelsen att de besitter en maktposition. De lär sig att stå emot och förneka 

att de är rädda och ledsna, eftersom dessa känslor väcker skam och män kan ofta känna sig generade för 

att de blir ängsliga och förtvivlade. Männen skyddar sig därför från skammen genom att bli arga och 

använda våld för att klara sig ur svåra inre känslomässiga konflikter (Kastling 2010:206). Det 

informanterna påpekar att pojkar och flickor förpassas till olika roller belyser även Johansson och menar 

att män inte tillåts visa känslor som kopplas till svaghet och femininitet (Johansson 2005:87). Att 

förknippas med det feminina är det största hotet mot den maskulina identiteten varför män måste 

undertrycka detta till varje pris då hans maktposition riskerar att gå förlorad om han mister sin 

maskulinitet. Vi kan se att mäns våldsutövande legitimeras av maskulina föreställningar och därför 

ifrågasätts inte våldet eftersom det anses ligga i hans natur. Johansson (2005) bekräftar att 

våldsutövande blir en accepterad del i det som anses maskulint och mannen fortsätter att bekräfta den 

maskulina rollen genom ett våldsamt beteende. Så länge dessa förlegade attityder får fortskrida kommer 

det att reproduceras och därmed blir det svårt att bryta mäns våldsutövande (Johansson 2005:87). Detta 

stödjer även psykologen Albert Bandura (2006) som menar att barn imiterar föräldern av samma kön, 

varav barnet belönas då de efterliknar denne och således skapas en effektiv reproduktion av könsroller. 

Vi tolkar därför att en stor del av våldets problematik kan kopplas till att pojkar som vuxit upp med en 
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våldsam pappa tar efter beteendet (Carle et al. 2006:165). Flera av våra informanter menade att något av 

det viktigaste förändringsarbetet som krävs för att minska mäns våld mot kvinnor handlar om att skapa 

ett mer jämlikt samhälle, vilket måste ske på ett tidigt stadium genom de signaler som vuxna förmedlar 

till barn. Vi ser en tydlig koppling mellan informanternas synpunkter och de aspekter av genuskontraktet 

som belyser hur könsroller skapas och reproduceras. Det blir påtagligt hur förväntningar på respektive 

kön framkallar och upprätthåller skillnader som blir svåra att motverka. 

 

Mansrollen rent historiskt sett är ju ingenting som mäklade fred. Alltså människan 

som varelse är ju den farligaste på den här planeten, och mäns våld går att följa 

historiskt. I generationer har vi uppfostrat unga grabbar att döda, vi har ju en historia 

av våld på ett annat sätt än vad kvinnor har. (Leif) 

 

Jag är övertygad om att dagens föreställningar om maskulinitet och attityder i 

samhället påverkar män. Det finns en enorm press på hur män ska vara och se ut. 

Det är klart att det förstärker hela den här bilden. Bland dagens ungdomar är det 

dessutom svårare att diskutera jämställdhet och kvinnofrågor. Utvecklingen går 

tillbaka och man pratar inte så mycket om feminism för det anses töntigt, tyvärr.  

Det går åt fel håll. (Samira) 

 

Jag tror att ett ojämställt samhälle och attityder kring maskulinitet påverkar mäns 

våldsutövande. Men det påverkar nog olika grupper av män och då främst unga män 

i 20-årsåldern som vuxit upp med vilka attribut som fungerar och ej. Jag tror inte att 

det i samma utsträckning berör äldre män. (Dick) 

 

Vi anser att Samiras och Dicks kommentarer illustrerar hur män påverkas av föreställningar om 

maskuliniteter. De menar att män genom alla tider har berörts av föreställningar kring manlighet men att 

det ter sig på olika sätt beroende på vilken generation man tillhör. Unga män som idag växer upp i en 

våldskultur som formats av filmer och tv-spel med manliga våldsamma förebilder blir kanske präglade 

på ett annat sätt jämfört med äldre män som inte haft samma förebilder men till större del vuxit upp i ett 

mer ojämställt samhälle där kvinnan inte haft samma rättigheter och möjligheter som män. Leif förklarar 

däremot att män historiskt alltid har levt i en våldskultur. Trots att föreställningar och attityder kring 

maskulinitet är föränderliga blir ändå resultatet det samma, att män påverkas och måste förhålla sig till 

den manliga rollen. Informanternas upplevelser av mäns förhållande till maskulinitet kopplar vi till Anja 

Hirdmans (2005) resonemang kring de föreställningar av manlighet som levereras via media till unga 

män. Hirdman belyser medias roll i att förstärka bilden av maskulinitet och ger pornografin som 
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exempel som ger uttryck för sann manlig sexualitet (Hirdman i Johansson 2005:142). Hon 

problematiserar hur medias skapelse av maskulinitet påverkar mäns bild av och egna behov av en 

manlig identitet och detta har Dick uppmärksammat främst bland sina yngre klienter.  

 

Anja Hirdman belyser även den syn som kretsar kring föreställningar om mannens våld och sexualitet 

som okontrollerad. Detta perspektiv problematiseras även av forskaren Maria Eriksson (2001) som 

menar att mäns koppling till våld och synen på mannen som saknar självkontroll kan ursäkta ett 

våldsutövande (Eriksson et al. 2001:21). Dessa utgångspunkter stämmer väl överens med hur 

informanterna ser på föreställningar om maskulinitet och hur dessa kan förklara och legitimera ett 

våldsutövande.  

 

Vi fostras ju till en mansroll som byggs upp med hjälp av våld, det handlar om att 

män vill passa in i manliga sammanhang, det blir oerhört tydligt tycker jag. Skulle 

jag sitta i en grupp med män och vi skulle rangordna varandra så skulle alla kunna 

göra det ganska omgående. (Ernst) 

 

Ernst menar att frågan om hierarki omedelbart inträder i en grupp med män. Vem som leder, vem som är 

längst ner och vem som är i mitten på skalan kan man enligt Ernst snabbt definiera. Vi anser att Ernst 

uttalande stämmer väl överens med Connells (1996) förklaring om de genusrelationer som genomsyras 

av över – och underordning i det samhälleliga ramverket. Maktbalansen berör inte bara relationen 

mellan män och kvinnor utan skapar även makthierarkier mellan olika grupper av män (Connell 

1996:102). Detta belyser även Johansson (2005) som betonar att maskulinitetsforskning kräver ett 

belysande av mäns inbördes relationer och dess variationer som även berör ras- och klasskillnader. 

Johansson menar att den vita heterosexuella medelklassmannen utgör den maskulina normen, vilket 

präglar andra underordnade grupper av män (Johansson 2005:146). Ernst beskrivning av mäns 

rangordning av andra män i förhållande till sig själv pekar på att den hegemoniska maskuliniteten 

genomsyrar många mäns syn på den egna manligheten i förhållande till andra män. Connell (1996) 

beskriver att de konsekvenser som uppstår av manlig konkurrens och maktkamp leder till att den 

manliga diskursen rör sig allt längre ifrån det som anses feminint. Ju mer männen måste hävda sin 

manlighet och styrka, desto mer måste de ta avstånd från det som upplevs kvinnligt och svagt (Connell 

1996:62). Vi kan se hur effekterna av denna konkurrens i slutändan leder till att våldet blir en naturlig 

del i den manliga sfären, vilket i sin tur leder till att män utövar våld mot kvinnor. 
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Sammanfattning 

 

Informanterna pekar alla på hur föreställningar om maskulinitet kan kopplas till våldsutövande. Då 

pojkar fostras in i den socialt upprättade manliga normen blir våldet en accepterad del i vad som anses 

som manligt beteende. Våld och aggressivitet blir inslag i manliga sammanhang och eftersom ”riktiga” 

män inte tillåts känna känslor som förknippas med svaghet blir våldets funktion en känsloventil. 

Informanterna illustrerar att våld är hierarkiskt och bygger på maktutövning som drabbar både kvinnor 

och män i deras inbördes relationer. För att motverka mäns våldsutövande menar våra informanter att 

man bör rikta uppmärksamheten mot grundläggande strukturer som skapar och upprätthåller maskulina 

föreställningar.  
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8. Känslor, insikt och ansvar 
 

8.1 Känslor 

 

Flera av informanterna har betonat betydelsen av att skapa kontakt med sina känslor. Många våldsamma 

män kan ha svårigheter att reflektera över sina känslor och har inte lärt sig att hantera dem. Våldet 

fungerar då som en ventil, och blir ett sätt att återskapa kontrollen. 

 

 Sorg, ilska och rädsla blandas ofta ihop med varandra, man måste skapa kontakt 

med känslorna och lära sig att skilja dem åt. (Monica) 

 

 

Ofta har männen sett sin pappa slå mamma och tidigt lärt sig känna vanmakt och att 

man duger ingenting till. Eftersom man inte lyckats få våldet att upphöra känner 

barnet ofta skuld över det och när det sedan möter skulden som vuxen blir den 

omöjlig. (Ernst) 

 

Monica och Ernst menar att män som inte fått lära sig att hantera skuldkänslor under uppväxten ofta kan 

bära med sig känslomässiga brister in i vuxenlivet. De beskriver att våldsutövande män kan känna 

vanmakt och den enda lösningen de ser för att uppnå en känsla av makt är aggressivitet och våld. De har 

aldrig fått lära sig hur man hanterar rädsla, sorg eller ilska och många gånger har de inte fått tillräckligt 

med trygghet av sina föräldrar. Vi tolkar utifrån informanternas uttalanden att problemet ofta rör sig 

kring att föräldrarna varken har lärt barnet att hantera svåra känslor eller erbjudit tröst då barnet behövt 

det. Informanternas exempel på barn som inte fått hjälp att identifiera sina känslor kopplar vi även till 

Gadd och Jefferson (2007) som beskriver hur barn har behov av vuxna som kan hjälpa dem att bearbeta 

och förstå skrämmande upplevelser. Om de får stöd i detta kan de sedan på egen hand utveckla förmågor 

att omvandla negativa erfarenheter till hanterbara former (Gadd och Jefferson 2007:159). 

 

Har man vuxit upp med våld så kanske man aldrig har fått uttrycka sina känslor. 

Man har aldrig blivit bemött i det och fått hjälp att reglera sina känslor, våldsutsatta 

barn får ofta göra det själva på sitt rum. Det vi behöver fundera på är hur barn lär sig 

känslor, för barn föds ju inte med den kunskapen, vuxna måste ju hjälpa barnen att 

identifiera känslor. (Kaj) 
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Kajs uttalande kan förstås genom Lars Åke Kastlings (2010) beskrivning av hur man kan lära sig 

hantera känslor och hitta alternativ till våld. Han anser att det grundar sig i att finna verktyg för att skapa 

ett högre affektmedvetande (Kastling 2010:85). Det innebär att mannen måste lära sig att identifiera sina 

känslor och hur de påverkar honom istället för att undertrycka exempelvis rädsla och skam. Istället för 

att låta det komma ut som aggressivitet och våld måste han lära sig att känna igen och acceptera dem. En 

man som upplevt våld i sin uppväxt har utvecklat ett annat emotionellt grundschema än icke 

våldsutsatta, vilket kan innebära att han inte utvecklat känslor av trygghet. Vi drar även paralleller 

mellan Kajs uttalande och det komplexa sambandet mellan våld och föreställningar kring maskulinitet. 

Män som växer upp med begränsad förståelse för känslor och dessutom inte tillåts visa dem för 

omgivningen löper en ökad risk att utöva våld. Detta står i kontrast till de kvinnor som heller inte fått 

lära sig hantera känslor i uppväxten men som har tillåtelse att visa känslor eftersom det ligger inom 

ramen för det som anses vara kvinnligt. Detta kan förklara varför kvinnor inte reproducerar våld i 

samma utsträckning som män. Kastling pekar också på betydelsen av maskulina föreställningar om 

tillåtna känslor. Han menar att en man som är rädd kan förtränga den känslan om han upplevt att det inte 

är accepterat, vilket kan resultera i att han istället utövar våld (Kastling 2010:83).  

 

Vi anser att Gadd och Jefferson (2007) ger stöd för informanternas uttalande om att män som utövar 

våld ofta har obearbetade negativa känslor från sin uppväxt vilket senare skapar ångest. Männen saknar 

ofta verktyg att hantera dessa känslor vilket tar sig uttryck i vuxna nära relationer (Gadd & Jefferson 

2007:159). När de som vuxna konfronteras med påminnelsen om tidigare oro frambringas känslor av 

otillräcklighet och känslomässig sårbarhet. Lösningen blir då att projicera känslorna på sin partner och 

därmed skapas ett beroende av henne. Om hon misslyckas med att hantera dessa känslor åt honom blir 

han frustrerad och hans lösning blir att utöva våld (Gadd & Jefferson 2007:162). Här kan vi se att 

obearbetade känslor från uppväxten följer med in i vuxna relationer och partnern får ta konsekvenserna 

av föräldrarnas misslyckande. Detta visar på vikten av att skapa förståelse för sina känslor och vad 

känslomässiga brister kan medföra för konsekvenser.  

 

8.2 Insikt 
 

De män som är myrornas bästa vänner, som försiktigt går runt i skogen och värnar 

om allt i världen och kommer hit till kvinnofrid för att de är anklagade för våld, dem 

har inte jag en chans att nå har jag konstaterat. (Ernst) 
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Det Ernst syftar till är att män som lever i förnekelse kring deras våldshandlingar inte går att nå. 

Männens förnekande är så djupt rotat att de inte har förmåga att erkänna ens för sig själva vad de har 

gjort. Dessa män är dessutom ofta så fyllda av skam- och skuldkänslor att det enda alternativet som 

återstår är att förneka sina handlingar. Vi anser att Ernst upplevelse av män som inte tar ansvar för 

våldet kan förklaras av Gadd och Jeffersons (2007) tolkning av att ångest uppstår av starka känslor 

vilket männen inte har förmåga att hantera (Gadd & Jefferson 2007:162). Männen hävdar istället att de 

inte minns våldshandlingarna och kan då heller inte erkänna och ta ansvar för våldet.  

 

Till en början brukar de säga att de inte minns vad som hänt, men när man börjar 

prata så kommer dem ihåg. Nio av tio gånger kommer de ihåg, men de vill inte 

minnas eftersom det är så skamfyllt. (Monica) 

 

Att få den polletten att landa blir ju i någon mening tanken med vårt arbete. Man 

måste ta ansvar för sina handlingar oavsett om man tycker att man blivit provocerad 

eller så, är det ju han som fattar beslutet att ta till våld. Ser man sitt eget ansvar så 

finns ju förutsättningarna att hitta alternativa vägar i relationen. Det är dock inte 

alltid männen förstår, de säger: äh, det är bara lite tjafs. Men vi vill få honom att 

tänka på vad det här tjafset innebär för hans barn som bevittnar det. (Leif). 

 

Leif berättar att i de situationer där det förekommer barn är det ibland lättare att få mannen att komma 

till insikt. Genom att nå hans empati skapar man en förståelse där han förhoppningsvis inser att hans 

våldshandlingar påverkar barnen negativt. Forskning visar att barn påverkas mycket negativt av att 

uppleva våld. Socialpsykologisk forskning visar även på hur beteende påverkas av yttre händelser och 

omständigheter i omgivningen (Angelöw och Jonsson 2000:46). Det innebär att barns beteende styrs av 

sociala konsekvenser och händelser och de imiterar signifikanta vuxnas beteende. Om de som arbetar 

med våldsutövande män kan skapa insikt om hur våldet påverkar barn negativt kan det fungera som ett 

incitament för mannen att förändra sitt beteende. Leif menar att det kan vara en motiverande faktor att 

de våldsutövande männen förstår vad de håller på att förlora. De inser att de måste förändras för annars 

riskerar de att förlora familjen vilket är en bra drivkraft. Om mannen däremot inte ser sitt beteende som 

ett problem, och bara är ute efter en kortsiktig lösning för att behålla sina relationer, finns en risk att 

hans beteende kvarstår inom honom och eventuellt återkommer senare i livet och i nya relationer. 

Förändringsarbetet är en lång process som kan skapa ångest då mannen inser vidden av de skador han 

orsakat. 
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Du ska må dåligt, självklart. Det är positivt. Beter man sig illa så är det ju alldeles 

utmärkt att man mår dåligt. Vissa män har dock levt hela sina liv med våld och 

kränkningar och då är klart att det blir en betydligt svårare förändringsprocess, men 

det är inte omöjligt. (Leif) 

 

8.3 Ansvar 
 

 Det som är jätteviktigt är att kalla våld för våld. Det är det första man måste göra är 

att säga: Jag förstår att jag skrämde dig, det var helt och hållet mitt ansvar och du 

har ingen del i det. Jag var våldsam och det är inte okej. (Monica) 

 

 Föräldrarna säger ofta att barnen sov, att de inte hörde något, men det är bullshit. 

Barnen vet alltid. Män som utövar våld har dessutom ofta själva blivit utsatta och 

därför tycker jag att man bör lägga mer fokus på vad våldet får för konsekvenser för 

barn. (Britt) 

 

Monica berättar att många föräldrar som kommer till familjevåldsenheten har svår ångest för sitt 

våldsutövande. De reflekterar dock över vad som behöver förändras, och vad som ingår i 

ansvarstagandet. Monica betonar att det inte räcker med ett ”förlåt”, man måste ändra sitt beteende och 

sätta ord på sina handlingar. Britt menar att våldsutövaren måste ta ansvar för våldet, om man 

bagatelliserar och förminskar sitt våldsutövande kan man inte skapa förändring. Hon menar att i familjer 

där det förekommit våld talar man oftast inte med sin partner om våldshandlingen och till barnen säger 

man ingenting, vilket skapar en stor osäkerhet och förvirring hos barn. Många föräldrar hävdar att 

barnen är omedvetna om våldet men det är ett ofta ett tecken på förnekelse eftersom det är för smärtsamt 

att förstå vad man utsätter sina barn för. Här kan vi se vikten av att den våldsutövande föräldern tar 

ansvar för sitt agerande eftersom det skapas ytterligare ett trauma utöver själva våldshandlingen om inte 

någon vuxen talar om det som hänt och bekräftar att våldet har skett och att det är oacceptabelt. Detta 

bekräftas av Gadd och Jefferson (2007) som hävdar att barnets välbefinnande är beroende av vuxna som 

besitter förmågan att besvara dess behov (Gadd och Jefferson 2007:159). Även Kastling (2010) pekar på 

vikten av att den våldsutövande mannen tar ansvar och erkänner sina våldshandlingar inför barnen 

eftersom det då finns en större chans att våldet inte reproduceras. Om den vuxne våldsutövaren bekräftar 

sina övergrepp får barn möjlighet att förstå att de inte har någon skuld i våldet vilket kan förhindra att 

skammen internaliseras och blir en del av barnets personlighet (Kastling 2010:155).  
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Ansvar, det pratar jag jättemycket om och det är en sak jag upprepar, upprepar och 

upprepar under många samtal. Var sitter din makt någonstans och vad har du för 

ansvar? (Ernst) 

 

 Detta är något som Ernst vill betona och förmedla till männen. Han upprepar det för att befästa det, för 

att få männen att se sitt ansvar. Ernst menar att det måste finnas någon slags insikt om att mannen har ett 

ansvar för våldet, annars är hans insats förgäves. Han beskriver att de män som inte vågar se att de är en 

del av de processer som sker runt omkring dem har inte en chans till förändring och det tog lång tid för 

Ernst att inse och acceptera det faktum att alla inte är mottagliga för att utvecklas. Även Dick förklarar 

att alla män som döms för våldsbrott inte är lämpade för att genomgå en behandling. På frivården tar de 

bara in de män som är motiverade till en förändring och de måste ha kommit till en punkt där de klarar 

av att erkänna en viss del. Dick menar att erkännanden kan variera i omfattning, men det väsentliga är 

att mannen åtminstone tar ansvar i någon utsträckning.  

 

Tidigare har forskning kring mäns våld fokuserat mycket på individualpsykologiska perspektiv för att 

förklara mäns våld mot kvinnor, vilket har lett till att man förskjutit mannens ansvar till någon annan, 

exempelvis den provocerande kvinnan eller specifika auktoriteter (Eliasson 1997:137). Biologiska och 

individualpsykologiska modeller syftar till att förklara våldet med att mannen är testosteronstinn, 

aggressiv eller sjuk. Dessa modeller kan dock ursäkta mannens våld eftersom beteendet anses ligga 

utanför hans kontroll (Heimer & Posse 2003:257). Förklaringsmodeller som pekar på individuella eller 

sociala problem har kritiserats för att ha ursäktat mannens våld, men Margareta Hydén menar däremot 

att då man lägger all fokus på strukturella förklaringar och könsmakt som yttersta orsak blir mannen ett 

offer för sin könsroll. Det individuella ansvaret försvinner då enligt Hydén på ett orimligt sätt (Olsson & 

Wiklund 1997:17). Detta anser vi ger en tydlig indikation på att våldets problematik är omfattande och 

komplext eftersom att det uppstått svårigheter i att förstå vad våldet grundar sig i och varför män är 

överrepresenterade i våldsbrott. Ansvarsbeläggandet förflyttas inom diskursen om våld vilket riskerar att 

förändringsarbetet blir kontraproduktivt då fokus tenderar att hamna på den enskilde mannen och 

därmed bortser ifrån våldsproblematikens helhet.  

 

Ansvar berör även det faktum att våld är en kontrollerad handling. Ernst talar om vikten av se ett 

sammanhang och få männen att inse att våldet faktiskt inte sker av en slump.  
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Det är viktigt att se i vilket sammanhang våldet uppstår, det vill säga att allt våld är 

planerat, inget sker av en slump. Det sker inte för att det brinner till i huvudet. 

Mannen måste förstå att de har planerat det fast de själva inte tänker att de har gjort 

det. Det som enligt mannen slumpmässigt sker att han alltid slår henne eller är elak 

mot henne hemma, bakom stängda dörrar så att säga. (Ernst) 

 

Ernst menar att när mannen upptäcker att våldet är planerat och ser sammanhanget att de styr det hela, 

så blir det lättare för Ernst att nå fram. Mona Eliasson (1997) bekräftar att männens våld är en 

kontrollerad handling och att det inte handlar om ett okontrollerat utbrott. Hon beskriver att det är 

sammanhanget som avgör vad som är tillåtet och männens självbehärskning anpassar sig efter det 

(Eliasson 1997:137). Våldet är kontrollerat i den mån att det vanligtvis sker bakom stängda dörrar och 

att våldet riktad mot en specifik person. Även Eva Lundgren (1992) tydliggör att mannen kontrollerar 

våldet genom ett emotionellt tillstånd och utövningssätt, det riktas mot en specifik person och sker på en 

viss tid och plats (Lundgren 1992:229). Både Ernst och Leif betonar betydelsen av ärliga och öppna 

samtal i deras behandling av våldsutövande män och männen måste våga stå för vad de gjort. Leif säger 

att det handlar om att ta ansvar för sina egna behov och sitt sätt att kommunicera. Inser man att det 

handlar om att föra en dialog och att säga vad man känner kan man se att våldsbeteendet går att 

förändra. 

 

Både Carmen och Britt anser att ansvarstagandet är ett problem. Många män förnekar sitt våldsutövande 

trots att de flesta som använder våld längst in vet vad de har gjort, men de förnekar eftersom att det är 

svårt att acceptera och inse. Carmen anser att man bör lyfta fram att våldet inte handlar om en konflikt 

eller en dysfunktionell relation. Det hon poängterar är att ansvarsfördelningen blir skev då man talar om 

våldet som en konflikt där två parter inte lyckas lösa problemet, att det skulle vara ett ansvar för båda att 

det förekommer våld. Dick menar däremot att våld kan uppstå då det inträder brister i en relation. 

 

Svartsjuka kan vara en bidragande orsak, men även otrohet. Det finns en hel uppsjö 

av orsaker men dessa är några av dem som jag hör i gruppen. (Dick) 

 

Vi kan se kopplingar mellan Dicks uttalande och Hydéns ståndpunkt att våldets orsaker kan härledas till 

en dysfunktionell relation. Vi tolkar dock att Dick omedvetet beskriver omständigheter efter hur hans 

klienter påverkat honom via deras utsagor eftersom han återger deras förklaringar som svar på vilka 

orsaker som kan leda till att våld i relationer uppstår. Vi anser att det blir tydligt hur kvinnan får ta en 

del av ansvaret för mannens våldsutövande i och med att otrohet från kvinnans sida ses som en orsak till 



43 

 

att utöva våld. Ansvarsbeläggandet inom våld i nära relationer har debatterats och det har uppstått 

motstridiga ståndpunkter. Hydéns perspektiv avviker ifrån det tongivande feministiska forskningsfältet 

genom att hon lägger fokus på våldets sociala kontext. Hon menar att våldet ska förstås utifrån ett 

relationellt sammanhang och anser att våld uppstår i en konflikt som två parter varit involverade i men 

inte lyckats hantera (Nilsson 2009:186). Hydéns forskning har mött kritik då det kan anses flytta 

ansvaret från våldsutövaren och ursäktar våldet i form av en konflikt mellan två aktiva parter. Mona 

Eliasson (1997) anser att föreställningar om våld som uppstår av gräl där mannen tappar kontrollen i sitt 

vredesutbrott och ursäktar mannen och ger honom rätt att bruka våld utan att ta ansvar för handlingen 

(Eliasson 1997:19). Vi kan se att informanternas uttalanden ligger i linje med Eliassons ståndpunkt om 

vikten av att den våldsutövande mannen måste belastas med hela ansvaret.  

 

Sammanfattning 

Mycket pekar på att våld delvis uppstår av oreglerade känslor och traumatiska upplevelser. Våldsamma 

män uppvisar ofta brister i sitt känslomedvetande och gemensamma nämnare bland våldsutövande män 

tyder på att dem i sin uppväxt saknat en trygg vuxen i sin närhet som hjälpt dem att förstå och bearbeta 

negativa upplevelser och känslor. Effekten blir således att mannen för med sig obearbetade känslor in i 

en vuxen relation. Insikt är en av de avgörande delarna av en våldsutövande mans väg till ett icke 

våldsamt beteende. Skam och skuld är dock betydande känslor som står i vägen för att en våldsam man 

ska nå insikt om att ansvaret belastar honom. Informanterna belyser att en av deras viktigaste insatser 

består av att vägleda våldsutövande män till insikt. Många våldsamma män undertrycker medvetenheten 

om sitt handlande vilket gör att det är svårt att nå fram till en del av dem. Att skapa insikt om hur 

mycket skada barn tar av att uppleva våld kan dock vara en motiverande faktor för ett förändringsarbete 

hos den våldsutövande mannen. Informanterna pekar på vikten av att definiera våldet på ett korrekt sätt 

och att den som utövat våld tar fullt ansvar för sina handlingar. Men ofta kan våld upplevas som så 

skamfyllt att man inte orkar ta ansvar för den skada man åsamkat. Olika förklaringsmodeller som visar 

på omständigheter som ligger utanför våldsutövaren kan bidra till att lägga ansvaret för våldet någon 

annanstans exempelvis yttre omständigheter som psykisk avvikelse, traumatiska upplevelser i uppväxten 

eller en provocerande partner. Det är viktigt att våldsutövaren kommer till insikt att våldet är 

kontrollerat och planerat. Förstår han det ligger steget ofta inom räckhåll att han inser att det fanns en 

valmöjlighet att utöva eller avstyra våldshandlingen och därmed faller ansvarsfrågan på plats.  
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9. Sociala faktorer 

Forskning har visat på olika förklaringsmodeller för att förklara mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

En av dessa aspekter rör sociala omständigheter som självupplevt våld i uppväxten (Heimer & Posse 

2003:258). Studier har även visat kopplingar mellan alkoholproblematik och våldsutövande (Olsson & 

Wiklund 1997:39). 

 

9.1 Självupplevt våld 
 

Våldet är en komplex problematik och det finns många förklaringsmodeller till att 

våld utövas. Man måste titta på de samverkande orsakerna. Verkligheten har ju den 

oförskämda förmågan att presentera olika orsaker, man kan inte förklara människan 

med en teori. Men vi ser en tydlig koppling mellan utövandet av våld och 

upplevelser av våld i uppväxten. (Leif) 

 

Ungefär tre fjärdedelar av de män som jag mött har väldigt tidigt i deras liv antingen 

blivit slagna eller bevittnat våld. (Ernst) 

 

Vårt viktigaste syfte är att bryta våldsspiralen i en familj för våldet går alltid nedåt 

och ut någon annanstans. Våld är ärftligt och går inte över av sig själv. (Monica) 

 

Informanterna pekar delvis på hur komplext våldets orsakssamband ser ut, men även att det finns tydliga 

indikationer på att det existerar ett samband mellan att själv ha upplevt våld under uppväxten och att 

sedan utöva våld som vuxen. Lars-Åke Kastling (2010) beskriver att våldet är cykliskt i den meningen 

att erfarenheter från barndom, uppväxt och kulturellt sammanhang har inverkan på den man som utövar 

våld som vuxen (Kastling 2010:150). Även Angelöw och Jonsson (2000) bekräftar det våra informanter 

påtalar, att våld föder våld och att ett aggressivt beteende är något som barn lär sig av sin omgivning 

(2000:164). Om vuxna förebilder utövar våld skapas en större risk för att barnen tar efter detta beteende 

(Angelöw & Jonsson 2000:233). Här anser vi att det är viktigt att sätta ljuset på varför det är pojkar som 

reproducerar våld i så mycket högre grad än flickor. Det tyder på vikten av att man även måste 

reflektera över föreställningar gällande maskulinitet och hur det påverkar mäns relation till våld. 

 

De flesta som kommer hit har varit utsatta för våld i hemmet eller varit mobbade i 

skolan, eller båda delarna. I princip alla som kommer hit har upplevt våld i någon 

form. (Kaj) 
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Jag träffade en kille som blev oerhört misshandlad när han var ung. När han var 5-6 

år lade han sig för att sova i en sådan blå sandlåda, för att slippa gå hem och bli 

slagen. Så var hans uppväxt och han slår idag. Jag kommer aldrig någonsin få 

honom att sluta slå, men jag kan ha samtal med honom så att han i bästa fall inte 

överför detta till sina barn. (Ernst) 

 

En viktig del i arbetet med våld handlar om att det inte ska reproduceras. Forskning visar på samband 

mellan självupplevt våld i uppväxten och ökad risk att utöva våld som vuxen och att detta sedan skapar 

skador för nästkommande generationer (Heimer & Posse 2003:258). Liksom vi redogjort för i tidigare 

kapitel (se kap 8.1) kan man se hur våldets problematik kopplas till att barn inte fått vuxnas hjälp till att 

hantera svåra upplevelser som sedan återupprepas och följer den våldsutsatta in i vuxenlivet. 

 

Våldet föds ur väldigt mycket trauma och det kan se ut på många olika sätt, en 

pappa som slår mamma eller tvärtom eller bara en väldigt konfliktfylld uppväxt. Det 

kan ha förekommit krigstrauma och traumatiserande upplevelser i fosterhem, det 

finns naturligtvis ett brett spektra. (Dick) 

 

Många våldsutövande män har själva blivit utsatta för våld, men då återstår frågan, 

de andra då? Varför tar inte de till våld? Varför färgas man inte på samma sätt? Det 

handlar om att människor har olika beredskap att hantera trauman, beroende på vad 

man fått med sig i sin inre karta. (Leif) 

 

Våldet kan härledas till traumatiska upplevelser av olika slag vilket hjälper till att fördjupa bilden av de 

våldsutövande männens bakgrund. Våra informanter poängterar dock att det finns män som har vuxit 

upp med våld men som ändå klarar av att inte utöva våld som vuxen. Vi kopplar detta till att vissa 

individer besitter en anpassningsförmåga och är bättre lämpade för att hantera svåra situationer. De 

individer som uppvisar bäst coping-strategi innehar förmågor och vissa skyddande faktorer. Forskning 

har visat att de som besitter en förmåga att rikta negativa känslor till positiva och produktiva handlingar 

vilket skapar bättre förutsättningar för att kunna ta avstånd från destruktiva gärningar (Papalia et al. 

2009:589). Detta kan hjälpa oss att förstå varför en del individer som växer upp i våldsamma miljöer 

inte reproducerar ett våldsamt beteende.  
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Sammanfattning 

 

Varför våld uppstår är en komplex och mångfacetterad fråga. Mänskliga relationer inrymmer en mängd 

samverkande faktorer som leder oss in i olika riktningar. En faktor som kan kopplas till ett 

våldsutövande är egna upplevelser av våld i uppväxten. Våldsspiralen i en familj går nedåt och behöver 

ofta hjälp för att brytas. Socialpsykologiskt perspektiv speglar hur barn präglas av och tar efter ett 

våldsamt beteende eftersom våldet i en familj medför en normaliseringsprocess som leder till att våldet 

blir ett naturligt inslag och ett sätt att lösa konflikter på. Informanterna menar att en av de mest 

väsentliga frågorna inom ämnet våld berör de reproduktiva aspekterna. Viktiga delar handlar också om 

det faktum att en förmåga att hantera trauman kan förhindra att våld reproduceras men även att kvinnor 

inte tar efter ett våldsamt beteende i samma utsträckning som män.  

 

9.2 Alkohol  
 

 Om marken under mig raseras, min fru lämnar mig, jag blir arbetslös och mina barn 

inte vill träffa mig något mer och jag börjar dricka, ja då är det klart att det är lätt att 

jag lägger det utanför mig själv. (Leif) 

 

De flesta vet exakt vad de har gjort när de varit berusade, men skyller på alkoholen 

och att de inte minns. Alkoholen i sig utdelar inga slag, det är personen som gör det.  

(Monica) 

 

En majoritet av våra informanter pekade på att det finns ett samband mellan våld och alkohol men att 

alkoholens del snarare fungerar som en ursäktande faktor. Leif menar att männen har en tendens att 

skylla sina våldshandlingar på yttre omständigheter men också att då mannen drabbas av en svår kris 

kan det leda till en ökad alkoholkonsumtion som i sin tur resulterar i en ökad våldsrisk. Monica hävdar 

att alkoholen fungerar som en förevändning då mannen utövat våld i ett berusat tillstånd och senare 

skyller på alkoholen och påstår att de inte minns vad som hänt. Likt Leif säger så är det vanligt att man 

lägger ansvaret utanför sig själv. 

 

De otäckaste männen är nykterister. Alltså inte nykterister i allmänhet, men de män 

jag har mött som varit otäckast vill inte ha kontrollförluster vilket alkohol skapar. 

(Ernst) 
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Det Ernsts citat syftar till är att vissa män är mycket beroende av att behålla sin kontroll- och 

maktposition vilket innebär att de inte skulle förmå sig att förlora den ens för en stund. Han anser att ett 

starkt makt- och kontrollbehov är en vanlig orsak till att män utövar våld. Den allmänna bilden av våld 

och dess samband med alkohol gör att ett våldsutövande ofta kan skyllas på ett alkoholmissbruk. Det 

innebär ett avståndstagande där en viss grupp av män utmålas som våldsutövare, alltså är det ”dem” som 

utövar våld och inte ”vi”. Lundgren (1992) menar att uppfattningen kring mäns våld mot kvinnor i 

Sverige är att det är beroende av sociala förhållanden vilket leder till att våldsutövande män alltid 

kommer att vara ”de andra” (Lundgren 1992:16). 

 

Den svenska alkoholkulturen har en koppling till våldsutövande och visar på statistiska samband mellan 

alkohol och våld, men sambanden innehåller otydliga faktorer vilket skapar svårigheter att dra säkra 

slutsatser (Olsson & Wiklund 1997:39). Orsakssambandet är komplext då en stor andel misshandelsbrott 

begås utan alkohol och en majoritet av de män som misshandlat sina partners inte har några 

alkoholproblem (Olsson & Wiklund 1997:83). Det finns kulturella föreställningar om att överträda 

normativa gränser under alkoholens påverkan och vid berusning förväntas en viss typ av beteende vilket 

hjälper till att ursäkta ett våldsutövande (Heimer & Posse 2003:47).  

 

Innehållet i våldsproblemet måste identifieras, är det alkoholen som ligger bakom 

ett våldsutövande eller något annat? (Ernst) 

 

 Ernst menar att det inte är alkoholen som gör en man aggressiv utan att det är en redan existerande 

inneboende ilska och frustration vilket kan utlösas vid alkoholintag. Man glömmer ofta de 

bakomliggande faktorerna och väljer istället att se alkohol som den tydligaste sambandsfaktorn till 

våldet. Kastling (2010) beskriver att alkohol kan lösa upp mannens förmåga att reglera avstånd till sin 

partner, sina affekter och handlingar vilket illustrerar Ernsts uttalande om mannens aggressivitet som 

utlöses via alkoholintag (Kastling 2010:96).   

 

Det är klart att droger och alkohol spelar roll. Om man utgår ifrån att det finns 

aggressivitet i oss alla och om man tittar på det som anses öka risk för våld så är det 

droger och psykiska problem som spelar stor roll så det är klart att det har inverkan 

(Leif) 
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Leif ser en koppling mellan alkohol och våld men betonar att det inte är alkoholen i sig som orsakar 

våld, utan det fungerar som tändvätska. Leif menar att alkohol kan vara en utlösande faktor men att det 

bara är en av många riskfaktorer.  

 

Sammanfattning 

 

Samband mellan alkohol och våld existerar men innehåller många oklara punkter. Alkohol i sig kan inte 

belastas för att framkalla våld men det kan fungera som en utlösande faktor. Informanterna är dock 

eniga om att alkohol ofta fungerar som en förevändning då man utövat våld och våldsutövande män kan 

ofta hävda att de inte minns sina handlingar på grund av att våldet skett i ett berusat tillstånd. De pekar 

även på att inneboende aggressivitet i kombination med alkohol ger en ökad risk för ett våldsamt 

beteende. Forskning visar på kopplingar mellan alkohol och våld men det går inte att dra några säkra 

slutsatser att alkohol skulle vara en direkt orsak till att våld uppstår. Däremot kan det vara en av flera 

riskfaktorer. 
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10. Slutord 
 

Syftet med denna uppsats var att identifiera bakomliggande orsaker till mäns våld mot kvinnor inom 

nära relationer. Med studien ämnade vi även att belysa vilka faktorer som våra sakkunniga informanter 

anser utgöra adekvata delar i det förändringsarbete som krävs för att förhindra att våld uppstår. Något 

som tydligt framträtt i vår studie är att mäns våld mot kvinnor kan kopplas till en strukturell 

könsmaktsordning. Våld är ett problem som främst rör män men som drabbar kvinnor och barn. Det 

faktum att män reproducerar våld i mycket större utsträckning än kvinnor trots att kvinnor också växer 

upp med samma former av utsatthet pekar tydligt på vikten av att arbeta mot föreställningar om 

maskulinitet och den ojämna könsmaktsordningen. Vi anser att detta är avgörande för att komma åt 

grunden i våldets problematik. Det gäller att synliggöra hur bilden av manlighet legitimerar 

våldsutövande och det krävs vidare forskning om hur ett fortsatt arbete ska utföras, vilka insatser som 

bör implementeras och vilket förändringsarbete våldsamma män måste genomgå för att våldet ska 

upphöra. Vi anser dock att man inte kan bortse ifrån att våld bottnar i en komplex problematik där fler 

samverkande orsaker måste beaktas för att skapa en helhetsförståelse för problemområdet. Vi ser att 

könsmaktsordning ligger till grund för mäns våld mot kvinnor i nära relationer men att det inte kan 

förklara varför alla män inte utövar våld vilket betyder att vi måste beakta individuella orsaker. 

 

Förutom våra primära syften ville vi även se om det existerade avvikelser i hur professionella ser på 

fenomenet mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Finns det anomalier i uppfattningar om våldets 

orsaker beroende på om man arbetar med våldsutsatta kvinnor eller våldsutövande män? 

De motstridiga tolkningar vi kunde urskilja från våra informanter var att de som arbetade med 

våldsutsatta kvinnor ansåg att könsmakt var den explicita orsaken till att män utövar våld mot kvinnor. 

Denna ståndpunkt skiljde sig något från dem som arbetar med behandling av våldsutövande män, som 

hade en mer nyanserad bild av våldet. De uttryckte fler kopplingar mellan mäns våld mot kvinnor och 

andra samverkande orsaker, som känslomässiga begränsningar och självupplevt våld under uppväxten 

och ansåg att man inte kan bedöma en sådan komplex problematik utifrån ett enkelt svar. Detta kan bero 

på att de som arbetar med våldsutövare och inte våldsutsatta har ett ökat behov av att förstå individen 

bakom problematiken, varför de inte nöjer sig med enkla svar. Och kanske har det även att göra med 

känslan inför deras egen uppgift, att den upplevs mer hanterbar om den går att koppla till 

omständigheter som går att påverka i större utsträckning?  

 

Vi strävade efter att nå informanternas kunskaper och reflektioner kring ämnet mäns våld mot kvinnor. 

Genom en litteraturstudie kan man få god insyn i problematiken men vi anser att det är intressant att 
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möta de människor som står nära problematiken, de som faktiskt arbetar med detta dagligen. Även om 

de inte framförde kunskaper som står i direkt kontrast till tidigare forskning och de teorier vi studerat är 

det viktigt att ta del av alla nyanser de förmedlar av människans komplexitet och det tillför en ytterligare 

inspiration till oss som forskare att möta människorna bakom problematiken eftersom det gör 

problemområdet levande. Vi anser att det är nödvändigt att studera verkligheten, kanske särskilt inom 

socialt arbete eftersom det måste beaktas utifrån flera samverkande aspekter. Genom intervjuer fångar vi 

även den aktuella diskursen som litteraturen inte kan bistå med eftersom det sociala arbetets område är 

ständigt föränderligt. Genom studien har vi uppfattat att lagstiftning, normer och attityder till mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer har förändras över tid vilket mötet med informanterna kunnat förklara på 

ett sätt där litteraturen uppvisat brister då den inte är lika uppdaterad.  

 

Det som förvånande oss var att alla våra informanter tog upp ojämställdhet mellan könen som en av de 

grundläggande orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vi hade inte räknat med att de 

skulle vara så samstämmiga i detta resonemang, men det gav oss en tydlig insikt om hur grundläggande 

frågan om ojämställda förhållanden mellan könen är gällande problemområdet. Då vi använde oss av en 

abduktiv metodstrategi hade vi inledningsvis tankar om att inrikta oss mot en feministisk teori och hade 

således förhoppningar om att finna kopplingar till detta hos informanterna. Vi var dock noggranna med 

att inte leda informanterna i någon viss riktning men uppmärksammade att feministiska perspektiv 

återkom hos samtliga informanter. Något vi blev fundersamma över var dock hur en av våra informanter 

uttalade sig om vilka orsaker denne anser ligger till grund för mäns våld mot kvinnor. Då vi ställde 

frågan om vilka bakomliggande orsaker som kan leda till att våld uppstår, uppgav informanten bland 

annat otrohet som den orsak klienterna hävdar leder till våld. Att nämna otrohet som en orsak till 

våldsutövande blir särskilt problematiskt då en del av ansvaret läggs över på kvinnan. Vi tolkar detta 

som att informanten i sin yrkesroll har påverkats av sina klienters utsagor till den utsträckning att 

informanten ger deras förklaringar istället för de faktiska orsakerna som forskningen ger stöd för. Detta 

står i kontrast till studiens övriga informanter som var tydliga med att våldsutövande mäns egna 

förklaringar till att våld uppstår endast är ursäkter och inte orsaker. Vi upplever därför att informantens 

uttalande ger oss en tydlig indikation på att man blir påverkad i sin yrkesroll, vilket gör att det kan bli 

svårt att förhålla sig till balansgången mellan sina klienter kontra verksamhetens förhållningssätt. Något 

som framkom i studien var att majoriteten av informanterna menade att många våldsutövande män 

förnekar sina handlingar både utåt sett men även inför sig själva. Vi ser ett stort problem i att män lever i 

förnekelse eftersom det leder till att det blir mycket svårt att nå fram till dessa män. Informanten Ernst 

illustrerade problematiken som uppstår i hans arbetsuppgifter då han inte har möjlighet att nå fram till 

dessa män och att det har tagit lång tid för honom att acceptera de begränsningar som hans yrkesroll 
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innefattar. Detta anser vi indikerar på att det behövs verksamheter specifikt riktade till våldsutövande 

män eftersom det finns möjlighet att nå en del av dessa män och skapa förändring genom att hjälpa dem 

att komma till insikt. Ernsts uttalande visar dock på svårigheterna i arbetet och att det krävs vidare 

utveckling av behandlingsmetoder. 

 

Forskningsfältets motstridiga diskurser visar hur våldsproblematik tolkats utifrån olika perspektiv där 

feministisk forskning står i kontrast till andra förklaringsmodeller. Vi har använt oss av Hydéns 

tankegångar om att våld måste belysas från fler utgångspunkter än bara könsmaktsordning.  

Vi anser att Hydéns resonemang att män blir offer för sin könsroll då man endast applicerar ett 

könsmaktsperspektiv på våldsproblematiken synliggör en viktig aspekt av fenomenet eftersom 

ansvarsfrågan hamnar utanför mannen. Däremot kan vi se att många av Hydéns bärande argument inte 

överensstämmer med våra ståndpunkter. Med andra ord tar vi avstånd från de delar i Hydéns forskning 

där hon argumenterar för att ansvaret för att våld förekommer i en relation belastar både den 

våldsutövande mannen och den våldsutsatta kvinnan. Ansvarsfrågan är utmärkande i studien då även 

informanterna betonat betydelsen av att våldsutövande män måste ta fullt ansvar för sina handlingar. Det 

har gett oss ytterligare en förståelse för hur betydelsefull ansvarsfrågan är inom detta område och att det 

har en stor betydelse för hur man ska få våldet att upphöra. Vi anser dock att Hydén fyller en viktig 

funktion i debatten om mäns våld mot kvinnor eftersom hennes utgångspunkter får oss att reflektera 

över andra perspektiv än de som blivit allmänt accepterade förklaringar. Även om vi instämmer i den 

feministiska förklaringsmodellen är det viktigt att hålla ett öppet sinne till andra fält och inte blint svälja 

en enda förklaring som den ”stora sanningen”. Vi anser att det är en viktig och avgörande del i 

forskarens roll, att hålla sig öppen för fler perspektiv och inte enbart leta efter det som stämmer överens 

med de egna ståndpunkterna.  

 

Våra teoretiska utgångspunkter har gett oss grunderna till en ökad förståelse inför problemområdet och 

genom att studera verkligheten ser vi konsekvenserna av dessa olika teorier. Lundgrens könskulturella 

ramar har bidragit till att vi skapat oss en större förståelse för att våldsutövande män inte är avvikande 

utan att det faktiskt är ”vanliga” män som klivit över gränsen för vad som accepterat och Lundgren 

pekar på att det är lätt att överskrida denna gräns. Vi tycker att Lundgren belyser viktiga aspekter av 

våldets problematik då hon får oss att komma till insikt om att problemet snarare handlar om ”oss” och 

inte ”de andra”. I studien skapade vi oss även en förståelse för de individuella aspekterna av mäns våld 

mot kvinnor genom att lyfta socialpsykologiska perspektiv. Vi anser att individuella och strukturella 

teorier bör kombineras dels för att de strukturella perspektiven inte kan förklara varför alla män inte 

utövar våld medan individuella förklaringsmodellernas största brister ligger i att de bidrar till att 



52 

 

framställa våldsutövande män som avvikande. Vi anser att det blir problematiskt om man endast 

applicerar ett perspektiv på ett socialt problem, liksom vår informant Leif uttryckte: ”Verkligheten har 

den oförskämda förmågan att presentera olika orsaker, man kan inte förklara människan med en teori”.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Beskriv verksamheten och dess syfte. 

 

Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 

 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Arbetar ni utifrån några specifika teoretiska utgångspunkter eller metoder? 

 

Har du några uppfattningar om de metoder som används i behandling av män som utövar våld mot 

kvinnor i nära relationer? 

 

Är det något som utmärker män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer? 

 

Tror du att det finns en större risk att vissa män utövar våld i nära relationer i jämförelse med andra 

män? 

 

Vilka orsaker ser du till mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

 

Vad anser du behöver förändras för att förhindra mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

 

Vilka förändringar behöver ske på samhälls- respektive individnivå? 

 

Tror du att det existerar föreställningar, attityder och normer om maskulinitet och femininitet som kan 

påverka att män utövar våld mot kvinnor i nära relationer? 

 

Har du några ytterligare kommentarer om det som vi har diskuterat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


