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Sammanfattning 

 
Studiens syfte var att få en fördjupad kunskap i hur socialarbetare arbetar med våldsutövande 

män i nära relationer och få en förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet. Som metod 

användes en kvalitativ intervjustudie med ett målstyrt urval av fem socialarbetare med 

erfarenhet av att arbeta med våldsutövande män. Det insamlade materialet analyserades utifrån 

en innehållsanalys och ett genus- och maktperspektiv. Studiens resultat visar att våldsutövande 

män har svårt att söka hjälp och prata om våldet till följd av skamkänslor orsakade av rådande 

maskulinitetsnormer. Det huvudsakliga arbetssättet innebär ett motiverande arbete som syftar 

till en beteendeförändring hos våldsutövare, inriktat på att få dem att förstå samt ta ansvar för 

våldet. Slutsatsen som kan dras är att våldsutövande män har ett stort behov av hjälp och stöd 

till en beteendeförändring som avsedda verksamheter i dagens läge inte möter upp, till följd av 

kommunala, organisatoriska och samhälleliga begränsningar. 

 

 

Nyckelord: Socialarbetare, våldsutövande män, arbetet med våldsutövande män, upplevelser, 

maskulinitetsnormer 



Abstract 

 
The purpose of the study was to gain in-depth knowledge of how social workers work with 

violent men in close relationships, and an understanding of how social workers experience this 

assignment. A qualitative interview study was used as a method, and five social workers with 

experience in working with violent men were recruited. The material was analyzed from 

content and from a gender and power perspective. The study's result indicates that feelings of 

shame prevents the perpetrators from seeking - and accepting - help due to masculinity norms. 

The key factor regarding the work with violent men is motivational work aimed at changing 

the behavior of the perpetrators by getting them to grasp and take responsibility for the 

violence. The conclusion drawn from the study shows that violent men have a great need for 

help and support, which current interventions do not meet, due to municipal, organizational 

and social limitations. 

 

 

Keywords: Social workers, violent men, working with violent men, experiences, masculinity 

norms 



Tack till 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de socialarbetare som deltagit i vår intervjustudie. Med stort 

engagemang och hög kompetens utför ni ett oerhört viktigt arbete. Tack för er tid och för att ni 

har bidragit med er kunskap och era erfarenheter. 

Vi vill även tacka vår handledare Magdalena för mycket god handledning och för viktiga 

synpunkter under arbetets gång. Till sist vill vi rikta ett tack till de personer som tagit sig tid 

att korrekturläsa vårt arbete. Era synpunkter har varit väldigt viktiga och verkligen bidragit till 

att förbättra arbetet! 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING .......................................................................................................................................................... 8 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................................... 8 
1.1.1 Mäns våld mot kvinnor ................................................................................................................................. 8 
1.1.2 Lagstiftning ................................................................................................................................................... 9 
1.1.3 Socialtjänstens arbete ................................................................................................................................... 9 

1.2 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................................ 10 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................................................... 11 

3. BEGREPPSDEFINITIONER ................................................................................................................................... 11 

3.1 VÅLD ................................................................................................................................................................. 11 
3.2 NÄRA RELATION ................................................................................................................................................... 11 

4. TIDIGARE FORSKNING ....................................................................................................................................... 12 

4.1 VÅLDSUTÖVANDE MÄN ......................................................................................................................................... 12 
4.1.1 Männens syn på våldet ............................................................................................................................... 12 

4.2 ARBETET MED VÅLDSUTÖVANDE MÄN ...................................................................................................................... 14 
4.2.1 Utmaningar i arbetet .................................................................................................................................. 14 
4.2.2 Faktorer som bidrar till ett fungerande arbetssätt ..................................................................................... 15 

5. TOLKNINGSRAM ................................................................................................................................................ 16 

5.1 GENUS- OCH MAKTPERSPEKTIV ............................................................................................................................... 17 

6. METODAVSNITT ................................................................................................................................................ 18 

6.1 INLEDANDE DISKUSSION ......................................................................................................................................... 18 
6.1.1 Studiens tillförlitlighet ................................................................................................................................. 18 

6.2 FORSKNINGSDESIGN ............................................................................................................................................. 19 
6.3 URVAL ............................................................................................................................................................... 19 
6.4 DATAINSAMLING .................................................................................................................................................. 20 

6.4.1 Intervjuer .................................................................................................................................................... 20 
6.4.2 Transkribering ............................................................................................................................................. 21 

6.5 DATABEARBETNING OCH DATAANALYS ...................................................................................................................... 22 

7. ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................................................... 23 

8. RESULTAT .......................................................................................................................................................... 24 

8.1 RESULTATTABELL .................................................................................................................................................. 25 
8.2 MÅLGRUPPEN ..................................................................................................................................................... 26 

8.2.1 Beskrivning av männen ............................................................................................................................... 26 
8.2.1.1 Männens olika behov .......................................................................................................................................... 26 
8.2.1.2 En heterogen grupp ............................................................................................................................................. 26 

8.2.2 Det individuella arbetet .............................................................................................................................. 27 
8.2.2.1 Bemötande och relationsskapande ..................................................................................................................... 27 
8.2.2.2 Behandlingsmetoder ........................................................................................................................................... 27 
8.2.2.3 Prata om problematiken ..................................................................................................................................... 28 
8.2.2.4 Motiverande arbete ............................................................................................................................................ 30 
8.2.2.5 Målet med arbetet .............................................................................................................................................. 31 

8.2.3 Svårigheter på mikronivå ............................................................................................................................ 31 
8.2.3.1 Får inte den hjälp och det stöd de behöver ........................................................................................................ 31 
8.2.3.2 Skam .................................................................................................................................................................... 32 

8.3 ORGANISATIONEN ................................................................................................................................................ 33 
8.3.1 Det organisatoriska arbetet ........................................................................................................................ 33 

8.3.1.1 Informera och utbilda .......................................................................................................................................... 33 
8.3.1.2 Samverkan ........................................................................................................................................................... 33 
8.3.1.3 Handlingsutrymme .............................................................................................................................................. 34 



8.3.2 Utvecklingsbehov på meso- och makronivå ................................................................................................ 34 
8.3.2.1 Kommunala begränsningar ................................................................................................................................. 34 
8.3.2.2 Kunskapsutveckling ............................................................................................................................................. 35 
8.3.2.3 Förebyggande ...................................................................................................................................................... 36 
8.3.2.4 Mansmottagningar .............................................................................................................................................. 37 
8.3.2.5 Mer utvärdering/forskning .................................................................................................................................. 37 

9. DISKUSSION ...................................................................................................................................................... 38 

9.1 STUDIENS RESULTAT UTIFRÅN SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................... 38 
9.2 ANALYS OCH DISKUSSION ....................................................................................................................................... 40 

9.2.1 Kritisk granskning av nuvarande arbetssätt utifrån kunskapsläget ........................................................... 40 
9.2.2 Skam och maskulinitetsnormer................................................................................................................... 42 
9.2.3 Våldsförebyggande arbete genom jämställdhet ........................................................................................ 43 

9.3 KRITISK GRANSKNING AV STUDIEN ............................................................................................................................ 43 

10. SLUTSATS ...................................................................................................................................................... 45 

REFERENSLISTA .......................................................................................................................................................... 46 

BILAGA 1.................................................................................................................................................................... 50 

BILAGA 2.................................................................................................................................................................... 51 

BILAGA 3.................................................................................................................................................................... 52 

 

 



8  

1. Inledning 

 

Våld i nära relationer är i hög grad är en folkhälsofråga (Nationella samordnaren mot våld i 

nära relationer, 2014; Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002). Nationella samordnaren 

mot våld i nära relationer (2014) liknar samhällets arbetssätt med våld i nära relationer med 

arbetet vid en naturkatastrof eftersom insatserna till stor del syftar till att åtgärda redan 

inträffade problem. Det påpekas att fokus måste skiftas och att insatser istället behöver riktas 

mot orsakerna till våldet utifrån ett långsiktigt perspektiv. För att våld ska förebyggas och 

upphöra så är samhällets återfallsförebyggande arbete av stor betydelse (Prop. 2006/07:38; 

Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). 

Socialtjänsten har ett ansvar för att hela familjen får den hjälp och det stöd som respektive 

person behöver i ett våldsärende (Prop. 2006/07:38). Detta innebär att våldsutövaren också 

måste erbjudas hjälp. Trots detta är insatser för våldsutövande män, i förhållande till andra 

berörda grupper, ett eftersatt område (Skr. 2016/17:10). 

 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Mäns våld mot kvinnor 

Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2014) visar att det är betydligt vanligare att en 

kvinna blir utsatt för våld av en person hon har en nära relation med jämfört med manliga offer 

där våldsutövaren ofta är en okänd person. Statistik visar även att kvinnor utsätts för mer 

systematiskt och grövre våld än män och att kvinnor i större utsträckning behöver uppsöka 

sjukvård och stödinsatser för det våld de utsatts för (BRÅ, 2014; Länsstyrelsen Dalarna, 2017a; 

Socialstyrelsen, 2010). Gällande problematiken våld i nära relationer så är förövaren i 

majoriteten av fallen en man (Socialstyrelsen, 2019), och våldet utövas i huvudsak mot en 

kvinna (SKL, 2017). Åberg (2014) poängterar att dessa våldsutövande män har rätt till hjälp 

och stöd för att inte utöva detta våld och inte heller bli förknippade med våldsutövning. Vidare 

menar han att hela samhällets stöd behövs för att manliga ideal, värderingar och synen på 

manlighet ska kunna förändras
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1.1.2 Lagstiftning 

Socialtjänstlagen ([SoL], SFS 2001:453, 2 kap. 1 §) fastslår att “varje kommun svarar för 

socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp som de behöver”. I och med att personer som utövat våld inte omnämns som en 

specifik grupp som ska erbjudas insatser, utan att fokus istället ligger på våldsoffren (SoL, SFS 

2001:453, 5 kap. 11§), så uppfattar kommunerna sitt ansvar för våldsutövare på olika sätt (SKL, 

2017; Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 

2018). Det finns alltså ett stort behov av att myndigheterna förtydligar ansvaret för målgruppen 

och erbjuder insatser som eftersträvar att våldet upphör (Nationella samordnaren mot våld i 

nära relationer, 2014). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) klargör 

att kommunen bör kunna erbjuda våldsutövare våldspreventiva insatser. 

Något som vidare pekas på i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 3 kap. 3 §) är att “kvaliteten 

i socialnämndens verksamheter systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras”. 

Dessutom finns ett generellt krav på uppföljning och kontroll i Kommunallagen ([KL], SFS 

2017:725, 3 kap. 16 §, 6 kap. 7 §). Detta gäller både kommunens egen verksamhet och de 

uppdrag som nämnden överlämnat till annan verksamhet (Socialstyrelsen, 2016). Gällande det 

kvalitetskrav som finns på att insatserna ska vara tillgängliga och ges i rimlig tid så har Sveriges 

kommuner något att jobba på (SKL, 2017). 

 

1.1.3 Socialtjänstens arbete 

Att nå ut till våldsutövare och att motivera dessa är svårt och flertalet socialarbetare efterfrågar 

mer stöd och vägledning i riktlinjer, checklistor och rutiner (SKL, 2017; Utredningen om 

återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). De som arbetar 

med den här målgruppen är engagerade och kunniga men arbetet i sig blir lidande på grund av 

att det saknas en etablerad verksamhet (Åberg, 2014). Arbetet med mäns våld blir därmed 

sårbart och beroende av enskilda personers engagemang och förmåga att både starta och driva 

nya projekt (Utredningen om kvinnofridsuppdragen, 2004). Det betyder att det långsiktiga och 

kontinuerliga arbetet blir oerhört lidande, framförallt för de män som behöver hjälp och stöd 

(Åberg, 2014). 

Socialtjänstens arbete med våldsutövande män kan delas upp i förebyggande arbete, 

upptäckande arbete, motiverande arbete, påverkansarbete och stöd, behandling, samt 

uppföljande arbete (SKL, 2017). Påverkansarbete och stöd innebär kortare insatser som syftar 
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till att våldet ska upphöra medan behandling innebär mer långvariga insatser som syftar till en 

mer djupgående beteendeförändring. Arbetet som syftar till en beteendeförändring är en viktig 

del i arbetet med våldsutövande män (SKL, 2017). 

I arbetet med våldsutövande män är det viktigt med ett förebyggande arbete (BRÅ, 2002:8; 

Länsstyrelsen Dalarna, 2017a, 2017b; Prop 2006/07:38). Det är även viktigt med verksamheter 

som syftar till att männen ska ta ansvar för och få förståelse för sina handlingar, 

medvetandegöra attityder och värderingar med målsättningen att våldet ska upphöra (Prop. 

2006/07:38; SKL, 2017). Utredningen om män och jämställdhet (2014) menar även att “det 

framstår som angeläget att behandling kan erbjudas av Sveriges alla kommuner och nå större 

grupper av män” (s. 259). 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2017) förklarar att centrala utvecklingsområden 

gällande ett kvalitetsarbete innebär uppföljning, utvärdering och forskning kring det arbete som 

idag bedrivs. Ponnert och Svensson (2019) påpekar vikten av en evidensbaserad praktik för att 

veta vilka som ges insatserna och dess effekt. Dunk-West (2013/2016) menar vidare på att det 

är viktigt med en reflexiv praktik där socialarbetarens egen reflexivitet över praktiken bidrar 

till en utveckling av arbetet. Genom att förhålla sig kritisk till och reflektera över vad som 

fungerar respektive inte fungerar i arbetet kan socialarbetaren bidra med aktiva val och 

reflekterande åsikter kring vad i verksamheten som behöver utvecklas både i det enskilda 

arbetet, i organisationen som helhet och på samhällsnivå. 

 

1.2 Problemformulering 

Av rapporter och studier framkommer det att Socialtjänstens arbete med våldsutövare är 

bristfälligt och behöver utvecklas. Det är i dagsläget en otydlig ansvarsfördelning gällande 

arbetet med våldsutövande män vilket innebär att det i stor utsträckning är oklart hur arbetet 

faktiskt bedrivs (SKL, 2017; Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, 2014; 

Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). 

Forskningsläget visar att största delen av det arbete, och den forskning, som rör våld i nära 

relationer fokuserar på offren och inte våldsutövaren. Detta leder till att både arbete och 

forskning gällande våldsutövande män är ett eftersatt område och att det saknas kunskap kring 

hur arbetet bör bedrivas. Det har även visats på en bristande kunskap inom området samt att 

våldsutövare inte vet vart de kan vända sig och att de inte känner att de får den hjälp och det 

stöd de behöver (Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter 

närstående för våld, 2018; Åberg, 2014). Det våldsförebyggande arbetet är en viktig del i att 

jobba för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och det finns ett stort behov av att utveckla 

och kvalitetssäkra arbetet i större utsträckning. Det är därför viktigt att undersöka hur arbetet 
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faktiskt bedrivs i praktiken och få en förståelse för målgruppen samt undersöka vad i arbetet 

som är problematiskt och behöver utvecklas. För att undersöka detta är det relevant att vända 

sig till socialarbetare som möter dessa män och jobbar med problematiken då dessa personer 

är en viktig kunskapskälla för det utvecklande arbetet. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap i hur socialarbetare arbetar med 

våldsutövande män i nära relationer och få en förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet. 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur beskrivs målgruppen våldsutövande män och deras behov? 

- Hur bedrivs arbetet med målgruppen våldsutövande män? 

- Vilka svårigheter och utvecklingsbehov upplever socialarbetare att det finns i arbetet med 

våldsutövare?  

 
3. Begreppsdefinitioner 

 

Nedan presenteras och förtydligas begrepp som är viktiga att definiera i förhållande till vår 

studie. 

 

3.1 Våld 

Med våld avser vi Per Isdals (2000/2017) definition att “våld är varje handling riktad mot en 

annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får 

denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (s. 3). 

 

3.2 Nära relation 

En nära relation består av minst två personer. Våld som utövas i en nära relation utövas därmed 

mot en närstående person. Med närstående person syftar vi på varje person som den våldsutsatta 

bedöms ha eller har haft en nära och förtroendefull relation till (Moser Hällen & Sinisalo, 

2018). 
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4. Tidigare forskning 

 

Under det här kapitlet redovisas tidigare forskning om våldsutövande män och arbetet med 

målgruppen. För att underlätta översikten av forskningsläget presenteras kunskapsläget under 

följande två huvudrubriker: Våldsutövande män och Arbetet med våldsutövande män. 

 
4.1 Våldsutövande män 

4.1.1 Männens syn på våldet 

När våldsutövande män berättar om våldet mot sin partner så visar forskning att de använder 

olika narrativa strategier (Edin & Nilsson, 2014; Gottzén, 2012; Utredningen om män och 

jämställdhet, 2014; Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter 

närstående för våld, 2018; Walker & Goodman, 2017). I Edin och Nilssons (2012) studie 

förnekar männen inte själva våldet men accepterar inte rollen som våldsutövare och använder 

narrativa strategier för att framstå som mindre onda. Beroende på sammanhanget och de 

påståenden som görs kring männen varierar även graden av den upplevda självkontrollen i 

våldshandlingen och därmed ansvaret för de egna handlingarna. I situationer som kan anses 

problematiska påstår de att de saknat självkontroll medan de i positiva sammanhang påstår att 

de har självkontroll (Walker & Goodman, 2017). Mannen kan exempelvis påstå att han saknat 

självkontroll i en situation då han slagit kvinnan medan han i en situation då han “enbart” kastat 

ett föremål bredvid kvinnan påstå sig ha självkontrollen att medvetet kasta föremålet istället 

för att slå henne. 

När männen tillskriver sig själva en roll som offer, görs det i samband med en problematisk 

barndom där de exempelvis bevittnat och/eller blivit utsatta för våld eller levt med 

missbrukande föräldrar. Arbetslöshet, sociala och ekonomiska effekter är också framstående 

faktorer i männens anledning till användning av våld (Edin & Nilsson, 2014; Utredningen om 

återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). Män som utsatts 

för allvarligt våld i barndomen är enligt Jansson (2016) mer skambenägna och tenderar att 

reagera med aggressioner och våld när de blir utsatta för kränkningar av andra personer. Det 

våldsamma beteendet som pojkar utsätts för i hemmen är något som de tar med sig i vuxna 

relationer (Kastling, 2010), och “våldet går i arv” genom att pojkar tar efter “manliga 

förebilder” vilket formar deras bild av vad det innebär att vara man och vad som betraktas som 

maskulint (Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för 

våld, 2018). Connell (1995/2008) menar att olika maskulinitetsnormer uppstår vid särskilda 
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tider och platser, men poängterar att de ständigt är föremål för förändring. 

Gottzén (2013) beskriver i sin studie att ett slags narrativ strategi är att kontextualisera 

våldet. Männen rättfärdigar och minimerar våldet genom att berätta om kvinnans psykiska 

problem, att kvinnan har provocerat fram våldet och att det är själva relationen som är 

problemet (Gottzén, 2013b; Isdal 2000/2017; Utredningen om män och jämställdhet, 2014; 

Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). 

Den våldsutövande mannen förklarar och motiverar därmed varför han har begått dessa 

våldsamma handlingar för att rättfärdiga våldet för både sig själv och för omgivningen 

(Kastling, 2010). 

När Edin och Nilsson (2014) intervjuade män som deltagit i antivåldsprogram i Sverige fann 

de att männen tenderade att hitta både direkta och indirekta förklaringar till våldet. Den 

indirekta förklaringen liknar Gottzéns (2013) uttryck av att kontextualisera våldet, då mannen 

menar att våldet orsakades av något kvinnan gjort exempelvis tidigare under dagen (Edin & 

Nilsson, 2014). 

Både Gottzén (2012), Edin och Nilsson (2014) och Utredningen om män och jämställdhet 

(2014) beskriver att männen i deras studier inte vill identifiera sig som våldsförövare, särskilt 

inte som kvinnomisshandlare. Gottzén (2012) förklarar att en man som utövar våld mot en 

kvinna i en nära relation får en låg social status. Detta med anledning av att våldet utövas mot 

någon som anses lägre ställd än honom själv. Handlingen betraktas därav inte maskulin och 

fördöms av omgivningen då mannen visar svaghet. Maskulinitetsnormer och stigmatisering 

kan därav konstateras vara framstående faktorer till varför männen inte vill acceptera rollen 

som våldsförövare (Edin & Nilsson, 2014; Gottzén, 2012; Utredningen om män och 

jämställdhet, 2014; Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter 

närstående för våld, 2018). Att erkänna våldet och att vara våldsförövare innebär att passera en 

gräns där mannen nedgraderas/-värderas och de använder olika berättande strategier för att 

återta en förlorad status och maskulinitet (Edin & Nilsson, 2014). 

  



14  

4.2 Arbetet med våldsutövande män 

4.2.1 Utmaningar i arbetet 

Åberg (2014) och Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter 

närstående för våld (2018) beskriver att våldsutövande män upplever att de inte har någonstans 

att vända sig för att få hjälp och stöd med att bryta sitt våldsamma beteende. De som har sökt 

hjälp för sitt beteende har heller inte upplevt sig bli tagna på allvar och fått den hjälp de behövt. 

Mycket pekar på att det finns en bristande kunskap hos professionella och högre beslutsfattare 

kring arbetet med våldsutövande män (Donovan & Griffiths, 2013; Hamilton, Koehler & Lösel, 

2012; Jakobsson, Borgstede, Krantz, Spak & Hensing, 2012; Lea, Auburn & Kibblewhite, 

1999; SKL, 2017; Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter 

närstående för våld, 2018; Yechezkel & Ayalons, 2013). Okunskapen kan ses som ett hinder 

för arbetet, precis som att socialarbetare i många fall inte tycks anse att våldsutövare är en 

målgrupp de har ansvar för. De anser istället att ansvaret ska ligga hos rättsväsendet (Donovan 

& Griffiths, 2013; Jakobsson et al., 2012). Donovan och Griffiths (2013) är kritiska till att 

våldsutövare ska straffas och pekar istället på vikten av rehabilitering genom evidensbaserad 

behandling. 

Den stora skam som våldsutövande män många gånger känner gällande våldsutövandet kan 

ses som ytterligare en svårighet i arbetet (Gottzén, 2013; Jakobsson et al., 2012; Utredningen 

om män och jämställdhet, 2014; Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som 

utsätter närstående för våld, 2018). Gottzén (2013) menar att skammen i stor utsträckning 

innebär att männen är rädda för att söka hjälp då de riskerar att bli stämplade som 

kvinnomisshandlare och uteslutna ur sociala sammanhang. Han förklarar det som att männen 

är rädda för att spegla sig i andras ögon och ses som kvinnomisshandlare, vilka de själva avskyr. 

Denna skam blir paradoxal då det är den som gör att männen söker hjälp, samtidigt som den 

kan komma att utgöra ett hinder för förändring (Utredningen om återfallsförebyggande insatser 

för män som utsätter närstående för våld, 2018). 

Forskning gällande våldspreventiva behandlingsmetoder belyser den stora andel avhopp 

som görs från programmen. Det påpekas bland annat att det saknas ett motiverande arbete under 

den tid som männen står på väntelista till dessa program (Donovan & Griffiths, 2013; Rooney 

& Hanson, 2001). Enligt männen själva är detta en kritisk period då de är som mest mottagliga 

för förändring och därmed är det en period som ska innebära motiverande arbete och inte väntan 

(Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 

2018). Det lyfts även att behandlingarna förbiser våldsutövarnas många olika karaktärsdrag, 

vilket innebär att behovet av individanpassade behandlingar inte tas hänsyn till (Hamilton et 
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al., 2012; Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för 

våld, 2018). Gällande behandlingar så saknas det även systematiska utvärderingar av 

våldspreventiva behandlingsmetoder, vilket innebär att det inte finns något tydligt svar på om 

det finns någon behandlingsmetod som faktiskt fungerar, och vad detta skulle vara (Hamilton 

et al., 2012; Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002; Nationella samordnaren mot våld i 

nära relationer, 2014). 

Ojämställdhet och bristande resurser innebär ytterligare svårigheter i arbetet med att hindra 

våldsutövande män från att återfalla i att utöva våld i en nära relation. Jakobsson et al. (2012) 

och Krug et al. (2002) förklarar att begränsade resurser och tid är något som hämmar 

socialarbetares möjligheter att jobba, framförallt förebyggande. Vidare lyfter de att etablerade 

normer och ojämställdhet är begränsande genom ett samband mellan landets jämställdhetsnivå 

och våldets omfattning. Ungdomsstyrelsen (2013) visar på att killar och män som har en 

stereotyp syn på könsroller, maskulinitet och feminism löper 3,2 gånger högre risk att utöva en 

våldsam eller kränkande handling jämfört med de som inte uppvisat en stereotyp syn på 

ovanstående. Ojämställdhet är därmed något som uppmärksammas som en bidragande faktor 

till våldet, och en svårighet i förändringsarbetet med våldsutövare. 

 

4.2.2 Faktorer som bidrar till ett fungerande arbetssätt 

Mycket forskning talar för att bemötandet och relationsskapandet mellan våldsutövare och 

professionell är avgörande för behandlingens effekt (Brown & O'Leary, 2000; Kastling, 2010; 

Lea et al., 1999; SKL, 2017). Ett öppet, neutralt och icke dömande bemötande är något som  

bidrar till våldsutövarens mottaglighet för förändring (Utredningen om återfallsförebyggande 

insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). Utifrån bemötandet och 

relationsskapandet till våldsutövaren är det sedan viktigt att den professionella arbetar 

motiverande (Donovan & Griffiths, 2013; SKL, 2017; Nationella samordnaren mot våld i nära 

relationer, 2014). Detta gäller redan från första kontakten med mannen (Utredningen om 

återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). 

Att prata om vad som är våld och synliggöra förövarens ansvar för våldet är väldigt viktigt 

i arbetet (Gottzén, 2013; Kastling, 2010; SKL, 2017). Detta samtidigt som det är väsentligt att 

skilja på skam och skuld hos våldsutövaren. Skam kan sägas handla om en persons identitet 

medan skuld innebär en eller flera handlingar som personen utfört. Det är först när mannen tar 

ansvar för sitt våldsutövande som skammen blir till skuld och det öppnas upp en möjlighet att 

påverka och förändra beteendet (Kastling, 2010). Jansson (2016) förtydligar att arbetet behöver 

fokusera på att undvika skambelägganden hos männen för att hindra en reproduktion av deras 

redan stämplade identiteter och för att våldet inte ska föras vidare i generationer. 
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Gällande faktorer som bidrar till en beteendeförändring inom behandling så visade Barker, 

Ricardo och Nascimentos (2007) undersökning av våldspreventiva program på att 

behandlingsprogram med ett genusförändrande perspektiv – alltså en ambition om att inte bara 

medvetandegöra utan även påverka könsroller – var effektiva i 41 % av fallen. Detta i 

jämförelse med genusneutrala och genusmedvetna program som var effektiva i 29 % av fallen. 

Det framstår således som avgörande för kvalitén på behandlingen att ha ett genusförändrande 

perspektiv (Ungdomsstyrelsen, 2012; Utredningen om män och jämställdhet, 2014). 

Det är även av stor vikt att arbetet innehåller ett effektivt samarbete med andra myndigheter 

och organisationer (Jakobsson et. al., 2012; Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, 

2014). Viktigt anses även vara möjligheten till uppföljning och ett stöd över tid för att 

upprätthålla förändring, även efter avslutade behandlingsinsatser (Utredningen om 

återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). 

Ett förebyggande arbete inom området våld i nära relation är något som lyfts i stor 

utsträckning. Krug et al. (2002) lyfter att det är viktigt att jobba med ojämställdhet och 

etablerade kulturella normer, såsom könsroller. Detta är något som vävs samman med studien 

Jakobsson et al. (2012) gjort. Där framkommer att en stor vikt bör läggas på att arbeta 

förebyggande i skolor från ung ålder. Fokus ska läggas på just uppfattningar om könsroller, 

synen på relationer och konflikthantering. Det pekas i och med detta på att det är i ung ålder 

som samhället kan lägga en grund för en långsiktig förändring gällande mäns våld mot kvinnor. 

 

5. Tolkningsram 

 

Nedan presenteras den teori som utgör tolkningsramen vid analysen av den insamlade empirin. 

 

Mäns våldsutövande tenderar att reduceras från ett könsmaktsperspektiv till att handla om ett 

antal andra problem som missbruk, social utsatthet eller integration (Utredningen om 

kvinnofridsuppdragen, 2004). Det har påvisats att det är viktigt med ett genus- och 

könsmaktsperspektiv på mäns våld i nära relationer (Connell, 1995/2008). Detta kan kopplas till 

att accepterandet av etablerade könsmaktsnormer har ett samband med våldsutövande, och 

mycket tyder på att en ökad jämställdhet minskar mäns våld (Belghiti-Mahut et al., 2013; Krug 

et al., 2002; Utredningen om män och jämställdhet, 2014; Utredningen om 

återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). Samtidigt är 

det viktigt att medvetandegöra att våld förekommer även i jämställda hushåll (Utredningen om 

män och jämställdhet, 2014).  
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Det är med anledning av den stora negativa påverkan på både män och kvinnor viktigt att 

medvetandegöra ojämställdhetens och maskulinitetsnormers påverkan på samhället 

(Utredningen om män och jämställdhet, 2014). 

 

5.1 Genus- och maktperspektiv 

Inom genus- och maktperspektivet lyfts könsmaktsperspektivet och maskulinitetsnormer fram 

som viktiga aspekter. Könsmaktsperspektivet belyser att män som grupp är överordnade 

kvinnor och att mäns överrepresentation av våld mot kvinnor är ett strukturellt uttryck för denna 

maktordning (Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående 

för våld, 2018). Detta är även något Jakobsson et al. (2012) och Krug et al. (2002) visar på i sina 

studier. Denna överordnad legitimerar mannen att få utdelning av ära, prestige och anses ha 

rätten att bestämma (Connell, 1995/2008). Maskulinitetsnormen kan sägas förstärka denna 

uppdelning av män och kvinnor i olika grupper genom att upprätthålla tidsbaserade 

samhällsideal för män respektive kvinnor. Det ställs krav på vad en man respektive kvinna ska 

leva upp till för att accepteras och få hög social status. En traditionell maskulinitet handlar till 

exempel om att män inte ska associeras med svaghet. När det gäller känslor ska dessa förknippas 

med styrka, såsom ilska och aggression (Mattsson, 2015; Utredningen om 

återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). 

Maskulinitetsforskning har även lyft mäns rädsla för att framstå som feminina och det faktum 

att män uppmuntras till att bygga upp en “manlig” gemenskap där uppvisandet av “manliga” 

attribut belönas (Randell, 2016; Utredningen om män och jämställdhet, 2014). Denna press på 

att vara “manlig” kan kopplas till Edin och Nilssons (2014) studie som visar på att mannen 

förlorar sin maskulina status om han erkänner sig vara en våldsutövare. En “manlig” livsstil 

orsakar inte bara många sociala problem utan även nackdelar för många män. Män tvingas att 

vara “starka” och inte visa känslor eller söka hjälp för att prata om sina känslor. Det finns också 

en förväntan hos professionella på att män ska vara “starka”, vilket leder till att män inte 

upplever sig få det stöd och den hjälp de behöver (Utredningen om män och jämställdhet, 2014; 

Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). 

Att män inte får den hjälp de behöver beror också på att de är rädda för att söka hjälp på grund 

av den skam som de upplever (Gottzén, 2013; Randell, 2016). Med andra ord får även män 

betala “ett högt pris för att leva enligt dessa normer” (Utredningen om män och jämställdhet, 

2014, s. 236). 

I en undersökning gjord av Ungdomsstyrelsen (2013) uppger 87 % av alla ungdomar att de 

upplever en press på att leva upp till kvinnliga respektive manliga könsstereotyper. Med 



18  

anledning av den press som ungdomarna upplever så är det viktigt med ett förebyggande arbete 

gällande uppfattningar och attityder samt könsroller enligt studier av Jakobsson et al. (2012) 

och Krug et al. (2002). Mattsson (2015) förklarar att kön, manligt och kvinnligt är något vi 

skapar genom språk och handling. Normer om femininitet och maskulinitet skapas och 

upprätthålls genom att önskade och oönskade beteenden uppmärksammas och synliggörs. När 

ett våldsamt beteende går i arv så går det, utifrån Mattssons förklaring av hur kön görs, att 

förstå det som en reproduktion av den sociala rollen en manlig förebild gett ett sken av både 

genom språk och handling. Detta innebär dock inte bara en uppdelning mellan män och kvinnor 

utan även att grupperna sätts i ett motsatsförhållande till varandra där manlighet är norm och 

kvinnlighet definieras i förhållande till mansnormen (Utredningen om återfallsförebyggande 

insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). Detta är, enligt genus- och 

maktperspektivet, grunden till ojämställdhet på strukturell nivå i samhället. Traditionell 

maskulinitetsnorm och mäns attityder mot jämställdhet är dessutom förknippat med hög risk 

för våldsutövande medan en positiv attityd mot jämställdhet är en skyddsfaktor (Utredningen 

om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 2018). 

 

6. Metodavsnitt 

 

I det här kapitlet kommer studiens metod och tillvägagångssätt redogöras. Här presenteras 

studiens forskningsdesign, urval, datainsamling, dataanalys samt en diskussion om val av 

studiens metod och dess tillförlitlighet. 

 

6.1 Inledande diskussion 

6.1.1 Studiens tillförlitlighet 

Alla beslut som fattats i alla faser av forskningsprocessen kommer att redogöras för så att 

läsaren med enkelhet ska kunna granska forskningsprocessen. Denscombe (2017/2018) 

förklarar att det är väsentligt att som forskare vara transparent i sin metodbeskrivning. Detta 

för att studiens pålitlighet till stor del grundar sig i att andra forskare ska kunna utläsa, granska 

och även ha möjlighet att upprepa forskningsprocessen. 

Vi har reflekterat över, och försökt minimera, vår påverkan på de olika delarna i studien. Vi 

har lagt stor vikt vid att det i metodavsnittet tydligt framgår vilka avväganden vi gjort genom 

hela processen för att det ska gå att utläsa hur vi har påverkat studiens kvalité. Denscombe 

(2017/2018) förklarar att man i kvalitativ forskning måste vara medveten om att datan inte är 
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något objektivt utan alltid är en produkt av en tolkningsprocess och att påverkan av forskarens 

åsikter och värderingar inte går att utesluta. 

Det kommer i löpande text att föras en metoddiskussion och reflektion kring studiens 

tillförlitlighet utifrån begreppets följande fyra delkriterier: trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och objektivitet. 

 

6.2 Forskningsdesign 

Studien har utformats som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Valet av en 

kvalitativ design kommer av att studien syftar till att få en fördjupad kunskap kring, och en 

förståelse för, socialarbetares arbete med våldsutövande män. Jacobsen (2010/2012) förklarar 

att en kvalitativ metod innebär en djupare och mer ingående bild av något än en kvantifierande 

metod. Syftet är att skapa en förståelse för något man inte har tillräcklig kännedom om genom 

att samla in relevant data med ett öppet sinne, reflektera över och systematisera den data man 

fått in. Datainsamling utifrån ett induktivt förhållningssätt innebär att den som undersöks får 

uttrycka sig i ord och att forskaren försöker styra personen i så liten utsträckning som möjligt. 

 

6.3 Urval 

För studien var det av vikt att komma i kontakt med socialarbetare som arbetade med våld i 

nära relationer och som har erfarenhet av att arbeta med våldsutövande män. Då det var viktigt 

att generera data som skulle besvara frågeställningarna på bästa sätt använde vi oss av ett 

målstyrt urval, vilket handlar om att “handplocka” informanter med en specifik erfarenhet och 

kunskap (Bryman, 2016/2018; Denscombe, 2017/2018). Vi valde därför att kontakta alla 15 

kommuner i Dalarnas respektive enheter för våld i nära relation som arbetade inom eller på 

uppdrag av socialtjänsten. Vi efterfrågade yrkesverksamma socialarbetare som arbetade med 

våld i nära relationer och som har erfarenhet av att arbeta med våldsutövande män. Enheterna i 

respektive kommun kontaktades via mail och i de fall då svar inte erhölls inom ca en vecka så 

skickades ett påminnelsemail. Därefter skickades ytterligare två påminnelsemail med ca två, till 

tre dagars mellanrum om svar uteblev. Av de 15 tillfrågade kommunerna erhölls svar från 14, 

varav fyra kommuner valde att delta. Bortfallet uppgavs i två fall bero på att kommunerna inte 

hade tid på grund av personalbrist. I resterande bortfallen menade kommunerna att de saknade 

en verksamhet som arbetade med våldsutövande män. 

Av en person som har deltagit i en pilotintervju inför studien fick vi kontaktuppgifter till 

ytterligare en socialarbetare som har erfarenhet av att arbeta med våldsutövande män. Denna 

person valde att delta i studien. Då vi använde oss av en intervjupersons egna sociala kontakter 
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för att få kontakt med ytterligare en informant så har även ett snöbollsurval tillämpats (Bryman, 

2016/2018). Studiens urval består alltså av 5 yrkesaktiva socialarbetare från olika kommuner i 

Dalarna som på olika sätt arbetar med våld i nära relation och har erfarenhet av att arbeta med 

våldsutövande män. 

Utifrån att studien har ett målstyrt urval där ett begränsat antal yrkesverksammas 

upplevelser har undersökts påverkas möjligheten att överföra resultatet till andra sociala 

miljöer och situationer (Bryman, 2016/2018). Denscombe (2017/2018) förklarar att 

överförbarhet handlar om i vilken utsträckning fynden skulle kunna överföras till andra fall. 

Resultatet skulle kunna överföras i viss utsträckning då varje socialtjänst arbetar utifrån samma 

lagstiftning och styrdokument. Detta samtidigt som det inte fullt ut kan överföras då 

kommunerna har möjlighet att själva utforma riktlinjer kring arbetet samt att olika kommuner 

har olika förutsättningar för hur arbetet kan bedrivas och i sin tur vilka svårigheter detta medför.  

 

6.4 Datainsamling 

6.4.1 Intervjuer 

Valet att använda intervjuer som datainsamlingsmetod kommer av att intervjuer kan bidra med 

ingående information om erfarenheter och upplevelser som kan vara svåra att komma åt på 

annan väg (Denscombe, 2017/2018). Dessutom ökar trovärdigheten när den som forskar 

närvarar och är delaktig då man kan säkerställa att det inte uppstår missförstånd som sedan 

påverkar besvarandet av frågeställningarna (Bryman 2016/2018). 

Intervjuerna utformades som semistrukturerade med anledning av att detta innebär utförliga 

svar, möjligheten för intervjuaren att ställa följdfrågor och att fokus riktas mot informanten. 

Informanten står i centrum och ges möjlighet att tala fritt och utförligt om idéer och erfarenheter 

utifrån öppna frågor (Denscombe, 2017/2018). Det ansågs däremot fördelaktigt med ett visst 

mått av struktur för att kunna generera jämförbara data som skulle kunna besvara våra specifika 

frågeställningar. En risk med att informanterna får styra intervjuns inriktning helt fritt kan vara 

att studiens frågeställningar riskerar att inte bli besvarade (Denscombe, 2017/2018). Vi valde 

därav att använda oss av en intervjuguide. 

Genom att hela tiden ha studiens syfte och frågeställningar till hands vid utformandet av 

intervjuguiden kan studiens trovärdighet anses vara hög då vi har försäkrat oss om att 

intervjuguiden genererar data som besvarar våra frågeställningar. För att minimera vår 

påverkan av den data som samlats in har vi valt öppna frågor (Denscombe, 2017/2018). Inför 

studien genomfördes en pilotintervju med en socialarbetare med erfarenhet av att arbeta med 

våld i nära relation som fick lämna synpunkter på guidens relevans och omfattning, även detta 
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för att öka studiens objektivitet och trovärdighet (Denscombe, 2017/2018). 

Inför intervjuerna skickades intervjuguiden (se Bilaga 2) ut till informanterna. En risk med 

att skicka ut intervjuguiden i förväg är att informanterna hinner fabricera svar som de tror sig 

förväntas ge. Valet att trots detta skicka intervjuguiden i förväg fattades för att studiens resultat 

skulle få hög trovärdighet till följd av att vi kunde få en mer reflexiv och sanningsenlig 

redogörelse om informanterna först i lugn och ro fick titta på, och reflektera över, frågorna, 

viket är något som både Bryman (2016/2018) och Denscombe (2017/2018) lyfter som en fördel 

för trovärdigheten. Respektive intervju genomfördes på en plats som informanten valde, vilket 

är något Larsen (2017/2018) menar är bra för att motverka intervjueffekten. 

Ljudupptagningsenheten placerades på en diskret plats i rummet för att inte göra informanten 

mer påverkad än nödvändigt. Kvale och Brinkmann (2014) menar att eventuell nervositet under 

intervjusituationen kan påverka trovärdigheten i informanternas svar. Vi har även varit 

medvetna om att vårt kroppsspråk och våra reaktioner under intervjuerna påverkar både 

trovärdigheten och objektiviteten av data vi samlat in. Därför har vi varit måna om att ha ett 

avslappnat, tillåtande och neutralt bemötande av våra informanter vid intervjutillfällena. Under 

intervjuerna var vi dessutom noga med att lämna utrymme för tystnad och pauser för att ge 

informanterna tid att reflektera, vilket är något Kvale och Brinkmann (2014) påpekar som 

viktigt. 

 

6.4.2 Transkribering 

Vi valde att skriva ut intervjuerna ordagrant i transkriberingen. Kvale och Brinkmann (2014) 

påpekar att transkriberingen är en tolkningsprocess och vi ville minimera vår tolkning av 

innebörden i det som sades under intervjun. På detta sätt blir studien mer objektiv och får en 

bättre trovärdighet då vi som forskare inte påverkar studiens resultat i lika stor uträckning 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån studiens syfte fann vi det användbart att det informanterna 

berättade kom fram i utskriften, men inte nödvändigtvis hur detta sades då detta tillämpas bättre 

i en samtalsanalys (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån studiens syfte var det intressant att 

analysera inte bara det informanterna kom fram till, utan även deras resonemang kring det. Vi 

såg en stor risk att tappa det djupa och detaljrika i informanternas utsagor om vi skalade av 

funderingar och halvfärdiga resonemang redan i transkriberingen. 

Om något har varit ohörbart eller otydligt av inspelningen har vi hjälpts åt att lyssna, men i 

de fall det ändå har varit otydligt vad som sägs så har vi markerat i transkriberingen att det är 

ohörbart. Detta för att undvika att göra en egen tolkning av informanternas utsagor. 
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6.5 Databearbetning och dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys för att hitta likheter 

och skillnader i informanternas utsagor. Detta görs i en kvalitativ innehållsanalys genom att 

texten kodas, för att sedan sorteras i kategorier och teman (Larsen, 2017/2018). Frågorna i 

intervjuguiden skapade förutsättningar att inför analysen ha en viss struktur, samtidigt som det 

var av vikt att använda en analysmetod som inte begränsade resultatet till frågeställningarna. 

Det är viktigt att närma sig dataanalysen med ett öppet sinne och inte försumma den data som 

inte överensstämmer med på förhand utformade frågeställningar, eftersom materialet även kan 

generera andra resultat (Denscombe, 2017/2018). 

Inför dataanalysen läste vi båda igenom transkriberingarna två gånger vilket enligt Larsen 

(2017/2018) är viktigt för att bekanta sig med materialet. Vi gick sedan igenom hela materialet 

ytterligare en gång och markerade viktiga meningar/stycken. Larsen (2017/2018) förklarar att 

en del av analysen är att reducera datamängden. I nästa steg tog vi därav bort överflödig text 

som inte var markerad och därmed inte var relevant. Enligt Larsen (2017/2018) bör man koda, 

gruppera och kategorisera information för att få en bättre överblick och lättare kunna se 

likheter, skillnader och mönster. Detta gjordes via delanalys genom att sortera in alla 

informanternas svar under respektive intervjufråga i samma dokument för att kunna jämföra 

deras svar på ett enkelt sätt. Något som upptäcktes under denna fas vara att många informanter 

sagt relaterade saker under andra delar av intervjun än då den specifika frågan ställdes. Svaren 

sorterades därav in under den fråga de kunde anses tillhöra för att få jämförbara data på samma 

ställe. 

För att hålla isär vilken informant som bidragit med vilken information användes färgkoder. 

Varje informants svar markerades med varsin färg. På detta sätt kunde respektive informants 

svar sorteras in och jämföras utan att blandas ihop, vilket kan liknas vid Larsens (2017/2018) 

beskrivning av att använda en datamatris. Det blev på detta sätt lätt att få en överblick över var 

det fanns stora likheter respektive skillnader samt när svaren inte genererade någon jämförbar 

bild av verksamheten. 

Vi övergick sedan till att koda materialet genom att fragmentera hela meningar eller stycken 

till enstaka ord som utgjorde koder. Kodning innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att 

man reducerar ett textsegment till att enbart representeras av ett eller ett fåtal ord som kan 

knytas till, och identifiera ett uttalande. Vi har använt deskriptiva koder för att påverka så lite 

som möjligt och på så sätt öka studiens objektivitet. Deskriptiva koder beskriver det faktiska 

och explicita innehållet i texten (Larsen, 2017/2018), vilket bidrar till en öppen kodning, dvs 

att man kodar och kategoriserar med ett öppet sinne. När kodningen hade gjorts togs 
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intervjufrågorna bort för att en kategorisering av aktuella koder skulle kunna göras utifrån 

helheten, och inte begränsas av de frågor som ställts under intervjun. Koderna kategoriserades 

på nytt utifrån de mönster som nu visade sig. De koder som inte kunde användas till att skapa 

något mönster togs i och med detta bort. De kategorier som då visade sig kunde senare komma 

att fördelas i underkategorier och kategorier som bildade två olika teman (se Tabell 1). 

Efter att materialet hade sorterats in i en preliminär fördelning gick vi tillbaka i 

transkriberingen för att bekräfta att innebörden inte tappats bort eller att koden kunde sättas in 

i ett annat sammanhang. För varje kategori sammanfattades informanternas utsagor, och citat 

lyftes fram för att tydliggöra kategorins innebörd. För att underlätta läsningen av citaten har 

talspråksform skrivits om till reglerat skriftspråk, men utan att innehållet förändrats. I vissa fall 

har text uteslutits i citatet vilket då har markerats med (...) och i andra fall har text uteslutits 

mellan meningar och har då markerats med (….). De teman, kategorier och underkategorier 

som dataanalysen slutligen resulterade i redovisas under rubrik 8. Resultat. Studiens resultat 

analyserades i förhållande till tidigare forskning samt genus- och maktperspektivet vilket 

redovisas under rubrik 9. Diskussion. 

 

7. Etiska överväganden 

 

I det här kapitlet reflekterar vi över studiens etiska forskningsansatser. 

 
 

Det finns ett krav från allmänheten att forskning ska bedrivas då forskning är nödvändig för 

samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). Argumentet för denna studies nytta är att den 

avser generera kunskap som bidrar till att möjliggöra vidareutveckling inom ett eftersatt 

område som definierats som ett folkhälsoproblem. 

Då forskning ska bedrivas behöver det alltid göras en bedömning med utgångspunkt i 

forskningsetiska överväganden, vilka Vetenskapsrådet (2002) har konkretiserat i följande fyra 

huvudkrav: 

Informationskravet, som innebär att “Forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet som 

innebär att informanterna ska delta i studien frivilligt och att de när som helst ska kunna avbryta 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Det tredje kriteriet är konfidentialitetskravet där 

hantering av personuppgifter och anonymitet innebär att informanterna inte ska kunna 

identifieras och att personuppgifterna ska skyddas från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

fjärde kriteriet är nyttjandekravet. Detta innebär att det insamlade materialet enbart får 
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användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informanterna i studien har informerats skriftligen (se Bilaga 1) om syftet med studien i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) informationskrav. I enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) samtyckeskrav har informanterna genom informationsbrevet även fått information om 

att det är helt frivilligt att delta i studien och att de kan avbryta när som helst. Även 

intervjuguiden skickades i förväg ut till informanterna för att de skulle känna sig så bekväma 

som möjligt i intervjusituationen genom att vara förberedd på de frågor som skulle komma att 

ställas. Samtliga informanter har undertecknat en samtyckesblankett inför respektive intervju 

för att säkerställa att de fått all nödvändig information och att de samtycker till att delta i studien 

utifrån de villkor som angivits. 

För att kunna transkribera och analysera materialet på ett tillförlitligt sätt så har intervjuerna 

dokumenterats med ljudupptagning. För denna ljudupptagning har en lösenordsskyddad enhet 

utan tillgång till internet använts och då examensarbetet är godkänt kommer dessa filer att tas 

bort. För att informanterna sedan inte ska kunna identifieras genom forskningsrapporten har all 

inhämtade data avidentifierats, enligt Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav. 

Informanterna har fått information om att materialet inte kommer att användas till något annat 

än det de fått information om enligt Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav. 

Utöver att följa Vetenskapsrådets (2002) etiska krav har även en etisk egengranskning gjorts 

utifrån Forskningsetiska nämndens “Blankett för egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor” (Högskolan Dalarna, 2019), (se Bilaga 3). 

 

8. Resultat 

 

Analysen resulterade i två teman, vilka är Målgruppen och Organisationen. Under dessa finns 

flera kategorier. I tabellen nedan (Tabell 1) finns en redogörelse av resultatet som sedan 

beskrivs i text under respektive rubrik. Texten sammanfattar vad kategorin/underkategorin 

innebär och citat används för att återge vad från intervjuerna som ligger till grund för 

kategoriseringen. 

 
Informanterna kommer inte att presenteras närmare än att de arbetar i olika kommuner i 

Dalarna. Det är relativt få kommuner i länet som arbetar med målgruppen och då informanterna 

arbetar i fem olika kommuner så finns det en risk att det går att urskilja informanternas identitet 

vid en “personlig” presentation. 
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8.1 Resultattabell 

Underkategori Kategori Tema 

Männens olika behov  
Beskrivning av männen 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppen 

En heterogen grupp 

Bemötande och relationsskapande  

 

 
 

Det individuella arbetet 

Behandlingsmetoder 

Prata om problematiken 

Motiverande arbete 

Målet med arbetet 

Får inte den hjälp och det stöd de behöver  
Svårigheter på mikronivå 

Skam 

Informera och utbilda  

 
Det organisatoriska arbetet 

 

 

 

 
 

 

 Organisationen 

Samverkan 

Handlingsutrymme 

Kommunala begränsningar  
 

 

Utvecklingsbehov på 

meso- och makronivå 

Kunskapsutveckling 

Förebyggande 

Mansmottagningar 

  

Mer utvärdering/forskning 

  

Tabell 1. 
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8.2 Målgruppen 

8.2.1 Beskrivning av männen 

Beskrivning av männen är en kategori som återspeglar hur informanterna har pratat om och 

beskrivit de män de arbetar med. 

 

8.2.1.1 Männens olika behov 

Informanterna ansåg att våldsutövande män generellt sett har ett stort behov av hjälp och stöd. 

Informant 4 förklarade att: 

 

“De har stora behov av stöd och hjälp att bryta sitt beteende, för det kan de inte göra 

annars skulle jag vilja påstå.” (Informant 4) 

 
Förutom detta generella behov så lyftes att det ofta finns annan problematik och varierande 

individuella behov hos dessa män. Något som flertalet gånger påpekades var behovet av hjälp 

med en missbruksproblematik eller ett behov av anpassning utifrån en funktionsnedsättning 

eller kulturella skillnader. 

 

8.2.1.2 En heterogen grupp 

Alla informanter lyfte det faktum att de våldsutövande män som de arbetar med är väldigt olika. 

De förklarade det som att det kan vara exakt vem som helst, att de inte är någon enhetlig grupp 

och att man inte kan känna igen vare sig förövare eller offer. 

 

“Det är klart att det finns de som i övrigt är aktuella med beroenden eller annan 

kriminalitet, absolut, de finns, men den största delen är helt vanliga svenssons, killar 

med jobb och företag. Det är den största gruppen. Vissa har kanske riskbeteenden eller 

andra saker bakom sig men det är inte de här klassiska. Det är inte de du tänker när man 

ser folk framför sig.” (Informant 3) 
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8.2.2 Det individuella arbetet 

Kategorin består av flera olika tillvägagångssätt som informanterna uppger används i det 

enskilda arbetet med våldsutövande män. Tillsammans utgör de en stor del av det 

våldsförebyggande arbete som bedrivs. 

 

8.2.2.1 Bemötande och relationsskapande 

Något som gällande arbetssättet lyftes upp som viktigt av alla informanter var bemötande och 

relationsskapande till klienten. Det påpekades att ett gott bemötande och ett bra 

relationsskapande kommer av att bemöta klienten med ödmjukhet, respekt och förtroende. 

Vidare förklarades att det är viktigt att lyssna på klienten och inte fördöma det som sägs, att 

möta dem som människor och göra skillnad på handling och person. 

 

“Man ska ju bemöta de som att det de har gjort inte är okej men inte så att man fördömer 

dem för övrigt som person. Det är skillnad på person och handling.” (Informant 1) 

 

“Det handlar om att vara tydlig om vad vi ska göra, men jag kan inte heller vara 

fördömande. Självklart är det helt klart och tydligt att våld aldrig är okej och våld är 

allt. Även hot och kränkningar är våld och det är aldrig okej. Men jag är beredd att 

lyssna och se vad det kommer ifrån. Så det handlar ju mycket om att skapa ett förtroende 

att jag är klar och tydlig med att det här är inte okej men jag ser dig som person.” 

(Informant 3) 

 

8.2.2.2 Behandlingsmetoder 

Informanterna beskrev att de arbetade utifrån behandlingsmetoder på något sätt. Metoderna 

varierade från kommun till kommun och det enda mönstret som gick att se var att flera nämnde 

Alternativ till våld (ATV) och Kognitiv beteendeterapi (KBT). Då informanterna berättade 

kring sina olika behandlingsprogram visade sig gemensamma drag i det behandlande arbetet 

oberoende av behandlingsmetod. Det som återkom kring det behandlande arbetet var fokus på 

att jobba för en beteendeförändring, vilket gjordes genom att mannen vågar titta på sig själv 

och vågar arbeta med sig själv. 
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“Det handlar ju om beteendeförändring, och att inte döma, utan att var hjälpsamma och 

erbjuda samtal där vi inte dömer någon, utan där vi försöker hjälpa dem framåt, att 

fungera, att jobba med sin svartsjuka eller sitt kontrollerande beteende, explosivitet eller 

vad det nu är.” (Informant 4) 

 

“Det är viktigt att identifiera beteenden och hur det hänger ihop med tankar och känslor, 

vad man ska göra istället och konkret också öva på att förändra och titta på sig själv.” 

(Informant 3) 

 

8.2.2.3 Prata om problematiken 

Oavsett vilka behandlingsmetoder som användes eller inte användes, så betonade alla 

informanter att det är viktigt att man i samtal med männen pratar om problematiken. De lyfte 

att det är viktigt att männen får prata av sig men att man motverkar de här narrativa strategierna 

genom att få männen att ta ansvar för våldet. Informanterna berättade att en del av att prata om 

problematiken även handlar om att undersöka bakomliggande orsaker och att prata om känslor. 

Det handlar om att möta individen utifrån dennes förutsättningar, och jobba med det som är 

aktuellt i varje ärende. 

 

“Om en man ringer och vill ha hjälp så tar jag emot honom som vem som helst som vill 

ha stöd och hjälp.” (Informant 5) 

 

“Det är viktigt för dom här personerna att få utrymme att kunna få prata om det här utan 

att bli dömda eller bedömda (....) Dom måste få ur sig det (. ) Jag tänker att det finns 

en mening med att dom ska få tömma ur sig och lägga bort det, annars ligger det precis 

som en PTSD längst fram och stör och jag kommer liksom inte förbi det och de hör inte 

vad jag säger.” (Informant 4) 

 

Många av de män som utövar våld inser inte att de utövar våld och vad det innebär utan hanterar 

ofta situationen genom att externalisera orsakerna till våldet med narrativa strategier. Många 

skyller på yttre omständigheter, som exempelvis sin partner. 

 

“Man pratar alltid om att den som utövar våld är ansvarig att man inte säger, ja men 

hon var så gnällig och höll på, hade inte hon gjort det så hade inte jag behövt göra det.” 

(Informant 1) 
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Informanterna menar i och med detta externaliserande att det är viktigt att jobba med att 

våldsutövaren ska inse sitt ansvar i utövandet av våldet. 

 

“Det är viktigt att få dem att förstå, att de har en valmöjlighet. Att man väljer att slå, att 

man måste ta ansvar för sitt beteende, hur mycket den andra har provocerat, det spelar 

ingen roll, utan jag tar ansvar för mitt beteende och den andra får ta ansvar för sitt.” 

(Informant 4) 

 
Eftersom många av männen inte inser att de utövar våld så förklarade informanterna att det är 

viktigt att prata om vad våld är och definiera våld för att de ska få insikt i att de själva utövat 

våld. Något som även uppmärksammades var vikten av att männen själva ska gå igenom och 

berätta om vad som har hänt och hur det gick till i detalj, för att få insikt i vad de gjort och att 

det de gjort är fel. 

 

“Man pratar verkligen om hands on vad gjorde du för någonting, för det handlar om att 

se det och säga det. Man säger inte ja, jag var våldsam, utan jo, men vad gjorde du, ja 

jag slog, hur slog du? Vad blev det för skador?” (Informant 3) 

 
“Vad var det som hände, och hur gick det till? Alltså gå igenom det väldigt noga. Ja 

alltså inte bara att det svartna eller så, utan att gå igenom det hela, väldigt väldigt noga.” 

(Informant 2) 

 
Att försöka undersöka och identifiera bakomliggande orsaker till våldsutövandet förklarar 

informanterna är en del i arbetet. Denna information framkom under respektive intervju som 

svar på olika frågor, både avseende hur de arbetar med männen, hur de bemöter dem och vad 

som påverkar arbetet i varje enskilt ärende. 

 

“Det brukar finnas en bakomliggande orsak till folks agerande. Det finns ju ofta en 

förklaring till varför man gör som man gör.” (Informant 5) 

 
“Ett steg är att gå igenom någon slags egen levnadshistoria, ja jag brukar ha nån tidslinje 

då från födseln, och hur det har sett ut för personen själv, om det har varit någon egen 

utsatthet, eller nå andra trauman eller besvärligheter.” (Informant 2) 



30  

“Man får ju klura, man får vara nyfiken och ställa frågor om det här med alkohol och 

psykisk ohälsa, och finns det något arbete. Alltså man får ju försöka hitta vad kan 

orsaken vara. För alltså orsaken till mäns våld mot kvinnor är ju inte något enkelt. Det 

finns ju så mycket olika faktorer på olika nivåer som är både individuella och 

relationella och kulturella och så vidare.” (Informant 4) 

 

En annan del i arbetet som informanterna betonade var just förändringsarbetet. I och med detta 

menade informanterna att många män är väldigt dåliga på att uttrycka känslor. Informanterna 

påpekade att dessa män måste våga prata om känslor och lära sig kommunicera på ett bättre 

sätt. Det påpekades att det är viktigt att lära sig att identifiera känslor och beteenden för att lära 

sig att hantera detta och hitta strategier för att motverka våldet. 

 

“Man har inte förmågan att prata om känslor, man kan vara ledsen och då blir det istället 

ilska. Mycket handlar om att man gör övningar om och om igen, vad är det som känns 

när du tar till våld, när bägaren rinner över, när man går över gränsen. Man får lära sig 

att prata om det, ta en time out eller ha en strategi. Vad gör man innan våldet 

accelererar? Men först måste man då ha identifierat vad är det för känslor och vad är 

det för situation.” (Informant 1) 

 
“Det handlar om att prata om att hur kan man göra istället, och shit vad dåligt det här 

var och va dålig jag har varit och att jag vill nå förändring. Att prata om känslor bara. 

Att prata om hur kränkt man kan bli och hur ledsen man kan vara och hur liten man kan 

känna sig och allt det här utan att det omvandlas till aggressioner för att man inte kan 

hantera sina känslor.” (Informant 4) 

 

8.2.2.4 Motiverande arbete 

Oberoende av behandlingsmetod eller annat arbetssätt så påpekade alla informanter att det är 

viktigt att jobba motiverande. Det som till största delen är av vikt gällande det motiverande 

arbetet uppgavs vara att motivera klienten till att ta emot hjälp samt få dem att inse och själva 

vilja göra en förändring. Det uppgavs även vara viktigt att ett motiverande arbete bedrivs från 

det att beslut om insats fattas tills dess att det verkställs. 

 

  



31  

“Det finns stora behov av stöd, och stora behov av duktiga människor som kan motivera 

dem att de tar till stödet.” (Informant 4) 

 

”Det är viktigt just det här med att prata motiverande, träffa dem, få dem att vilja det 

själva.” (Informant 5) 

 

8.2.2.5 Målet med arbetet 

Angående målet i arbetet med dessa våldsutövande män så påpekade informanterna på olika 

sätt att det är viktigt att en förändring sker. De stora delarna som nämndes var att mannen skulle 

ta ansvar för det han gjort, att våldet ska upphöra och att de framöver ska kunna gå vidare och 

få ett “normalt liv”, må bra och leva ett liv utan våld. 

 

“Det är ju att de ska få den insikten, att beteendet inte är okej. Det är de som ansvarar 

för det. Målet är att man ska kunna leva i en relation där man inte har den här 

maktbalansen att man utsätter någon annan för våld.” (Informant 1) 

 

“Att det de har gjort aldrig får hända igen. Att de kan gå vidare och få ett normalt liv.” 

(Informant 2) 

 
“Att våldet ska upphöra. Och att de ska ta sitt ansvar och inte skylla på någon annan.” 

(Informant 4) 

 

8.2.3 Svårigheter på mikronivå 

Under denna kategori presenteras de svårigheter som informanterna uppger finns i, och 

påverkar, det individuella arbetet med männen. 

 

8.2.3.1 Får inte den hjälp och det stöd de behöver  

Under intervjuerna ställdes informanterna frågan huruvida de ansåg att våldsutövande män får 

den hjälp och det stöd de behöver. Alla informanter var överens om att männen idag inte får 

den hjälp och det stöd de behöver utan att det behöver arbetas mer med. 

 

“Det är någonting man behöver jobba mycket mer med. Det är få saker, eller ställen, 

som de kan vända sig till där de kan få hjälp tycker jag.” (Informant 5) 
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“De skulle behöva mer stöd och hjälp. Det finns väl ganska mycket. Men nog tror jag 

att det skulle behövas mer.” (Informant 2) 

 

En svårighet de lyfte var att många män som skulle behöva hjälp ändå inte tar den hjälp som 

finns. Däremot menade de själva att denna brist på efterfrågan troligtvis kommer sig av att det 

är svårt att nå ut till dessa män, att många män inte vet att det finns hjälp att få och att den hjälp 

som finns är begränsad. 

 

“Man har försökt att jobba i samverkan med andra kommuner för att kunna möta upp 

behovet, sen är ju det ganska litet, men jag tänker också att så man ropar får man svar 

(...) Sen är det ju en svårighet med våldsutövare för benägenheten att söka hjälp är ju 

ganska liten. Man kanske inte är insatt i att man kan få hjälp, man kanske inte inser att 

man behöver hjälp.” (Informant 3) 

 
“Just nu har vi ju inga öppna dörrar, och då blir ju inte efterfrågan så stor, men den 

finns.” (Informant 4) 

 

8.2.3.2 Skam 

Informanterna nämnde skam som ett hinder i arbetet då det är något som leder till att männen 

inte söker hjälp, inte vill erkänna våldet, att de inte vill prata om det som hänt och att det blir 

ett hinder i att jobba mot förändring. Informanterna resonerade kring att detta har med en 

mansnorm att göra, och en oförmåga att kommunicera och prata känslor. 

 

“Det finns många där ute som behöver stöd och hjälp men tar inte det steget. Det är 

väldigt skamfyllt.” (Informant 1) 

 
“Det här är ju så svårt att prata om. Jag menar, någon som har utsatt någon för våld, det 

är så mycket skam i det.” (Informant 4) 

 
“Skammen blir som en blockad, så att det liksom blir bara stopp. Det är klart att det i 

vissa fall finns en attityd om att man har en syn på att man har rätt till vissa saker, men 

jag tycker inte att den är så vanlig. Jag tycker att det mer är ett utspel av ett försvar än 

att den är på riktigt. Det finns absolut en kvinnoförnedrande syn men jag tror att det 

handlar mycket om rädsla och mycket om skam… tyvärr.” (Informant 3) 
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“Det tar längre tid och tar mer emot, upplever jag det som, innan en man faktiskt söker 

hjälp för oftast är det så tabu och det handlar om just det här med jämställdhet och hur 

en man ska vara, man ska inte gråta, ja men ni vet alla de här normerna som faktiskt 

finns även i det svenska samhället.” (Informant 5) 

 

8.3 Organisationen 

8.3.1 Det organisatoriska arbetet 

I förhållande till det individuella arbetet så beskriver denna kategori en annan stor del av det 

arbete som informanterna uppger ingå i deras uppdrag. 

 

8.3.1.1 Informera och utbilda 

I arbetet med våld i nära relationer är en del av arbetet att informera enskilda, allmänheten och 

professionella, men informanterna berättade att det arbetet inte fick det utrymme som de 

önskade. Informant 4 beskrev att de får sprida broschyrer så gott det går medan informant 1 

förklarade att det ingår i deras arbete att ha informationsinsatser men att det är svårt och trögt. 

I kommunen som informant 3 arbetar satsar man nu på att nå ut. 

 

“I vårt jobb ingår det att vi ska ha informationsinsatser, att nå ut till externa enheter, 

vad vi gör och att vi finns. (.  ) Vi försöker sprida det genom informationsbroschyrer 

och den här kampanjen vi gjorde förra året, men det är svårt och trögt liksom.” 

(Informant 1) 

”Det kommer att göras mer nu när det är fastslaget att vi ska göra den här satsningen, 

så kommer vi också vara ute mer och prata om det här att det finns hjälp att få.” 

(Informant 3) 

 

8.3.1.2 Samverkan 

Alla informanter uppgav att de hade en god samverkan med andra myndigheter och 

organisationer, främst med socialtjänstens olika verksamheter och vården. Informant 3 

förklarade att som en liten kommun kan man inte vara specialiserad på allt vilket kräver en god 

samverkan. Enligt informant 5 har samverkan kring mäns våld mot kvinnor blivit mer aktuellt 

på grund av att frågan har fått mer uppmärksamhet. 
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“Jobbar man som en myndighetsperson, du kan inte vara expert på allt, det är helt 

omöjligt, och i en liten kommun kan du inte ha en grupp som jobbar med våld och en 

som jobbar med missbruk.” (Informant 3) 

 
“Samverkan funkar ganska bra tycker jag med vårdcentral, polis och skolor och så där. 

Jag tror det är ganska hett just nu i de flesta yrkeskategorier som ingår och kommer i 

kontakt med det här, för att man vill hjälpas åt för det är så svåra ärenden som kommer 

upp.” (Informant 5) 

 

8.3.1.3 Handlingsutrymme 

Samtliga uppgav att de hade ett stort handlingsutrymme, mycket på grund av att de är själva i 

arbetet och på så vis kan driva frågan på egen hand, på gott och ont. Informant 4 berättade att 

det bara är hon som kan arbetet och gör därför som hon vill inom behandling, men att 

handlingsutrymmet inte räcker till för att utbilda och informera. 

 

“Det är bara jag som kan det här så jag gör vad jag vill. När det gäller att jobba 

behandlande, där har jag full frihet utifrån de utbildningar jag har. De har ingen aning 

om vad jag håller på med då, cheferna, mer än ungefär. Men sen är handlingsutrymmet, 

att få att vara ute och utbilda och sätta fokus, där har jag fått backa.” (Informant 4) 

 

8.3.2 Utvecklingsbehov på meso- och makronivå 

Kategorin presenterar den utveckling som informanterna uppger behövs på kommunal- 

organisation- och samhällsnivå för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. 

 

8.3.2.1 Kommunala begränsningar 

Samtliga informanter uppgav att arbetet begränsades på grund av kommunala förutsättningar. 

Majoriteten av informanterna arbetar i en liten kommun, vilket innebär att de arbetar själva och 

saknar både resurser och personal. Till följd av tidsbrist blir de tvungna att prioritera mellan 

utsatta och förövare, varpå den förstnämnda prioriteras. 
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“Jag har fått lov att säga nej. Om jag har en kvinna så kan jag inte ta mannen, det går 

liksom inte att jobba så. Så jag har ju fått lov att säga nej och jag har sagt till chefen att 

nu har jag den här personen som måste få träffa nån annan, och det löser de inte. De 

prioriterar inte det, tyvärr.” (Informant 4) 

 

“Man skulle behöva vara två även om inflödet inte är så stort, man behöver det här 

stödet från någon annan (...) sitta och bolla, ja men vad tänker du om det här och sådär.” 

(Informant 5) 

 
Endast en av fem informanter kunde tydligt uppge att kommunen hade specifika riktlinjer i 

arbetet med våldsutövande män, de andra förklarade att det var något de efterfrågade eller höll 

på att upparbeta. Förutom egna riktlinjer framgick det att ett samarbete över kommungränser 

behövdes för att kunna bedriva ett bra arbete med målgruppen. 

 

“Jag hoppas mycket på att vi ska kunna samarbeta med andra kommuner så att vi kan 

sitta med de här sakerna, vad tänker ni, vad tycker ni, vad kan jag slänga över till er.” 

(Informant 5) 

 

8.3.2.2 Kunskapsutveckling 

Informanterna angav att den allmänna kunskapsnivån generellt behöver ökas med utbildning, 

både hos professionella och människor ute i samhället då det är ett fortsatt eftersatt område. 

 

“Socialsekreterarna skulle behöva våga, de vågar ju inte riktigt ställa frågan. Det är 

svårt att ställa frågor om vissa saker när man inte vet, ja vad fan gör jag om han säger 

ja då? Det är många frågor som är svåra att ställa för att man inte riktigt vet hur man 

ska hantera svaret.” (Informant 4) 

 

“Det är ju för fan på nått sätt ändå samma diskussion fortfarande, alltså i stora drag, och 

det är väl på nått sätt beklämmande, att det inte har kommit längre än så på nått sätt. 

Sen har det ju hänt mycket, att i många kommuner finns det särskilda våldsteam, men 

det är någonting som inte funkar ändå. Så förutsättningarna har ju blivit bättre, eller det 

har ju uppmärksammats, men det är ju ett fortsatt eftersatt område.” (Informant 2) 
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Informanterna lyfte även att problematiken behöver uppmärksammas mer och att de behöver få mer 

tid till att vara ute och informera. 

 

“Pratar man mer om det och ökar kunskapen om det så tror jag att man kan fånga fler 

på ett tidigare stadie.” (Informant 3) 

 

“Det är viktigt att nå ut till flera. Och få tid till det då, att vara ute.” (Informant 1) 

 

8.3.2.3 Förebyggande 

Det förebyggande arbetet hade ingen angiven roll i informanternas arbete, fastän de ansåg att 

det var det viktigaste i arbetet med våld i nära relation. Förebyggande arbete behöver inriktas 

främst till barn och ungdomar i skolorna. Informanterna berättade att man då inte bara skulle 

prata om det fysiska våldet. 

 

“Man ska absolut inte förringa det fysiska våldet, det är inte det, men man måste börja 

prata om fler faktorer, man måste börja prata om konflikthantering, svartsjuka, börja 

redan där, börja med unga människor, svartsjuka är inte något romantiskt och gulligt, det 

är sjukt.” (Informant 3) 

 
Det framgick även att man bör prata om jämställdhetsfrågor, sexualitet och vad det egentligen 

innebär att leva i en relation. 

 

“Just när det gäller mäns våld mot kvinnor så handlar det mycket om att arbeta med 

jämställdhet för det är ju där någonstans med barnen, redan i tidigare åldrar som vi kan 

jobba förebyggande. Föräldrar behöver vi också jobba med tänker jag, det är ett 

jätteviktigt arbete.” (Informant 5) 

 
“Det är egentligen ännu viktigare, mer förebyggande arbete inom skola, mellanstadiet 

redan, att jobba med värdegrundsarbete, att jobba med relationer (...) och sexualitet, vad 

är sunda relationer och vad är jämlikhet.” (Informant 4) 

 
“Ja och i skolor, de har ju sexualundervisning och även preventivmedelsrådgivning. 

Men jag tror nästan att det blir på nån mer teknisk nivå på nå sätt. Det skulle behöva 

pratas mer om relationer.” (Informant 2) 
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8.3.2.4 Mansmottagningar 

De flesta informanter påpekade specifikt att det skulle behöva startas upp och arbetas mer 

utifrån mansmottagningar eller olika typer av nätverk för män. Dessa mansmottagningar 

menade de skulle behövas för att ha personal med specifik kunskap som kan jobba med 

målgruppen. Mansmottagningar ansågs göra det lättare för män att söka hjälp. Att det finns ett 

värde i att dessa män får träffa och prata med andra i samma situation. 

 

“I Dalarna behöver vi ha mottagningar, vi kan inte sitta varje kommun och jobba enskilt 

utan vi måste få ihop det med region och kommun och öppna upp ett par tre 

mottagningar i Dalarna där vi bara jobbar med den här problematiken.” (Informant 4) 

 
“Det vore bättre om det fanns en särskild mottagning som når ut till fler män, så att fler 

män hör av sig, eller blir tipsade på nått sätt.” (Informant 2) 

 

“Det här med att träffa andra och se att man inte är ensam i ett problem, det är ett stort 

värde i det.” (Informant 1) 

 
“Det här sitter man ju inte och pratar om så här, eller över en öl eller en kaffe eller vad 

det är. Det är många, som när jag hade grupper på kriminalvården, sa att fasen va skönt 

att få prata om det här med de som förstår och att man inte blir dömd eller bedömd.” 

(Informant 4) 

 

8.3.2.5 Mer utvärdering/forskning 

Flera informanter lyfte att det skulle behövas mer forskning och utvärderingar som visar på 

vad som faktiskt har effekt. Informanterna lyfte att de inte vet vad som faktiskt är verksamt och 

vad deras arbete har för effekt på våldsutövandet. 

 

“Frågan är vilka metoder som är bäst och det är något som man behöver jobba mer på.” 

(Informant 5) 

 
“Vi skulle behöva följa upp. Vad blir förändringen och vad det blir för skillnad. Det vet 

jag för lite om och det här är ju svårt, absolut.” (Informant 1) 
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“När det gäller mäns våld mot kvinnor eller behandlingsmetoder så är det ju ett 

outforskat område, och det man vet är att det finns ju ingen evidens i någonting 

egentligen. Det behöver man ju jobba jättemycket med. Man behöver ju forska mer och 

få se vad är det egentligen som är verksamt. Vi vet att det någonstans finns en tendens 

till att göra skillnad så vi gör ju ungefär det vi tror fungerar.” (Informant 4) 

 

9. Diskussion 

 

I följande kapitel sammanfattas först studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar 

sedan följer en analys och diskussion av studiens resultat samt en kritisk granskning av studien. 

 

9.1  Studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap i hur socialarbetare arbetar med 

våldsutövande män i nära relationer och få en förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet. 

För att uppfylla syftet har studien undersökt hur arbetet med våldsutövande män bedrivs, hur 

socialarbetare beskriver männen och deras behov samt vad socialarbetare upplever att det finns för 

svårigheter och utvecklingsbehov i arbetet. 

Sammanfattningsvis kan vi se att arbetet med våldsutövande män i huvudsak bedrivs genom 

att jobba mot en beteendeförändring hos våldsutövaren. Beteendeförändringen förutsätter att 

våldsutövaren ska inse vad han har gjort, ta ansvar för sina handlingar och hitta strategier för 

att inte utöva våld. För att skapa en förändring jobbar socialarbetare motiverande med att få 

mannen att ta emot hjälp. Även under själva förändringsarbetet läggs stor vikt vid att arbeta 

motiverande. Socialarbetaren arbetar med att bygga upp en förtroendefull relation till mannen 

genom ett icke dömande, respekterande, ödmjukt och inlyssnande bemötande. Utöver detta 

bedrivs arbetet mycket genom samverkan med andra myndigheter och organisationer. 

Socialarbetare beskriver våldsutövare som en heterogen grupp som inte kan beskrivas med 

gemensamma nämnare. De beskrivs som individuellt unika och att det kan vara precis vem som 

helst som utövar våld i en nära relation. Gällande deras behov framkommer att alla dessa män 

är i stort behov av hjälp och stöd till en beteendeförändring. I många fall menar socialarbetare 

att det även förekommer andra problematiker som innebär att arbetet behöver anpassas till följd 

av exempelvis missbruksproblematik, funktionsnedsättning eller kulturella föreställningar.  

Socialarbetare upplever att våldsutövares känsla av skam, avsaknad av forskning och 

utvärderingar samt knappa resurser och för lite personal i verksamheten är faktorer som utgör 

svårigheter. Våldsutövares känsla av skam leder till att målgruppen sällan söker hjälp eller vill 
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ta emot hjälp och att de har svårt att acceptera att de utövat våld. En svårighet att kommunicera 

och prata om/visa känslor är något som lyfts som en orsak till att männen inte vill prata om det 

som hänt eller ta ansvar för våldet. Att det saknas forskning och utvärderingar av det arbete 

som idag bedrivs innebär att socialarbetare inte vet vad som är verksamt och har effekt på 

våldsutövandet, vilket lyfts som en svårighet då man inte vet hur arbetet bör bedrivas. 

Avsaknaden av resurser och personal innebär att verksamheten blir begränsad genom att 

socialarbetare exempelvis inte har möjlighet att arbeta förebyggande och uppsökande på det 

sätt de önskar. Personalbristen är något som dessutom leder till att de som arbetar med 

målgruppen arbetar väldigt enskilt och att hela verksamheten bygger på den enskildes kunskap 

och engagemang. 

Det framgår av resultatet att kunskapsläget behöver utvecklas, på flera nivåer. Det 

förebyggande arbetet framstår som det viktigaste i arbetet med våld i nära relationer för att 

motverka att våldshandlingar ens uppstår, vilket innebär att barn och ungdomar ska få lära sig 

vad det innebär att leva i en jämställd relation. Kunskapen uppges vara otillräcklig både på ett 

generellt plan i samhället och hos yrkesverksamma. Det är av stor vikt att prata om våld både 

bland privatpersoner och professionella för att öka medvetenheten om vad våld är och vart man 

kan vända sig vid behov av hjälp och stöd. För att de som arbetar med våldsutövande män ska 

kunna utföra ett bra arbete krävs det att det finns utvärderingar och forskning kring de 

arbetsmetoder de använder sig av, för att säkerställa att metoderna har en önskvärd effekt. Av 

resultatet framgår det uttryckligen att kommunernas samarbete behöver vidareutvecklas, så att 

länet kan säkerställa den kompetens som lagstiftningen anslår. Särskilda mottagningar med 

resurser för att arbeta med målgruppen efterfrågas. 

 
Då informanterna beskrivit målgruppen våldsutövande män, samt utförligt redogjort för hur 

arbetet bedrivs, och vad de upplever utgör svårigheter och utvecklingsbehov i arbetet kan vi 

konstatera att studiens frågeställningar blivit besvarade. Utifrån att studiens resultat har gett en 

fördjupad kunskap i hur socialarbetare arbetar med våldsutövande män i nära relationer och en 

förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet är studiens syfte uppfyllt. 

Vidare har studien bidragit med ny kunskap inom området. Resultatet redovisar inte bara en 

övergripande bild av hur arbetet bedrivs utan har även bidragit med information kring hur 

arbetets olika delar fungerar, vilket kan anses vara ny och värdefull kunskap inom området. 

Det motiverande arbetet och det stöttande påverkansarbetet lyfts i studiens resultat som delar i 

arbetet som fungerar bra och som stort fokus riktas mot. Detta medan det förebyggande, det 

behandlande och det uppföljande arbetet är områden som släpar efter. Det är påtagligt att de 
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anställda som arbetar med målgruppen är drivna och vill mer än vad de har möjlighet att göra, 

på grund av begränsningar av verksamheten eller kommunen. Detta är i överrensstämmelse 

med det Åberg (2014) och Utredningen om kvinnofridsuppdragen (2004) belyser, att det här är 

sårbara verksamheter som fungerar tack vare enstaka personers engagemang. Den nya kunskap 

som studien utöver detta tillför är att de som arbetar med målgruppen, trots begränsade 

förutsättningar, arbetar utifrån den forskning och den kunskap som finns inom området. Med 

andra ord så gör de så gott de kan med otillräckliga förutsättningar. 

 

9.2  Analys och diskussion 

9.2.1 Kritisk granskning av nuvarande arbetssätt utifrån kunskapsläget 

Precis som SKL (2017) beskriver att arbetet med våldsutövande män består av flera olika delar 

så bekräftar studiens resultat att arbetet kan delas upp i olika delar och att de olika delarna 

arbetas olika mycket med. De eftersatta delarna i arbetet med männen är det förebyggande, 

behandlande och uppföljande arbetet. 

Studiens resultat visar på avsaknaden av ett förebyggande arbete, vilket är något som kan 

kritiseras då ett förebyggande arbete är av stor vikt i arbetet mot mäns våld mot kvinnor (Prop. 

2006/07:38). Något intressant som Jakobsson et al. (2012) och Krug et al. (2002) lyfter är att 

bristande resurser och tid innebär begränsade möjligheter att arbeta, framförallt förebyggande. 

Att det i resultatet framkommer att det saknas tid, resurser och personal samt ett förebyggande 

arbete skulle där av kunna indikera att det finns ett samband mellan dessa två. 

Vi kan utifrån studiens resultat konstatera att det uppföljande arbetet inte uppfyller det krav 

som finns i Kommunallagen (SFS 2017:725, 3 kap. 16 §, 6 kap. 7 §). Utredningen om 

återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (2018) konstaterar att 

det är väldigt viktigt med möjlighet till uppföljning, då en beteendeförändring tar tid och 

uppföljande arbete bidrar till en ökad möjlighet för förändring. Informanterna 

uppmärksammar att det saknas forskning och utvärdering av vad som är effektivt, eller ens om 

det existerar något som är effektivt. I enlighet med studiens resultat betonar SKL (2017) att vidare 

forskning är ett centralt utvecklingsområde eftersom det saknas systematiska utvärderingar av 

arbetet och behandlingsmetoder (Hamilton et al., 2012; Krug et al., 2002; Nationella samordnaren 

mot våld i nära relationer, 2014). Vikten av att arbeta efter utvärderade metoder poängteras 

även av Ponnert och Svensson (2019).   

Studiens resultat överensstämmer med forskning som visar att motiverande arbete är något 

som är en viktig del i arbetet (Donovan & Griffiths, 2013; SKL, 2017; Nationella samordnaren 
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mot våld i nära relationer, 2014). Även bemötande och relationsskapande har visat sig vara 

avgörande för behandlingens effekt och huruvida klienten är mottaglig för förändring (Brown 

& O'Leary, 2000; Kastling, 2010; Lea et al., 1999; SKL, 2017). Informanternas motiverande 

arbetssätt med fokus på relationsskapande till klienten är alltså ett arbetssätt som forskning har 

visat vara effektivt. 

Studiens resultat visar att socialarbetare inte upplever att våldsutövande män får den hjälp 

och det stöd de behöver, vilket varje enskild kommun utifrån Socialtjänstlagen är skyldiga att 

ge (SFS 2001:453, 2 kap. 1 §). Detta ligger i linje med vad tidigare forskning visar att männen 

upplever (Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för 

våld, 2018; Åberg, 2014). Alltså går det att konstatera att både hjälpsökande män och 

socialarbetare har uppfattningen att det inte finns tillräckligt med hjälp och stöd för att 

tillgodose männens behov. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) 

klargör att kommunen bör kunna erbjuda våldsutövare våldspreventiva insatser medan 

Utredningen om män och jämställdhet (2014) understryker att det är angeläget att stöd ska 

erbjudas av alla kommuner. En anmärkningsvärd aspekt i denna studie är att majoriteten av 

bortfallet bland de 15 tillfrågade kommunerna beror på att de inte erbjuder detta stöd. Det finns 

med andra ord utan tvekan en oerhört bristande verksamhet, avseende stöd till våldsutövande 

män i hela Dalarna. 

Studiens resultat och en omfattande del av tidigare forskning på området pekar på en 

kunskapsbrist hos professionella (Donovan & Griffiths, 2013; Hamilton, Koehler & Lösel, 

2012; Jakobsson, Borgstede, Krantz, Spak & Hensing, 2012, s. 340; Lea, Auburn & 

Kibblewhite, 1999; SKL, 2017; Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som 

utsätter närstående för våld, 2018; Yechezkel & Ayalons, 2013). Informanterna lyfte i detta 

avseende att det saknas personal med tillräcklig kompetens inom verksamheten, samt att andra 

enheter inom socialtjänsten och vården inte har tillräcklig kunskap för att kunna identifiera eller 

ställa frågan kring våld. Samma forskning visar även på att det saknas kunskap hos högre 

beslutsfattare i arbetet. Informanter lyfte avseende detta att chefer och ledning saknar insikt i, 

och förståelse för, det arbete de gör. De nämnde dock inte specifikt att högre beslutsfattare 

saknar kunskap. Ett mönster som däremot framträdde under analysen av det insamlade 

materialet var att majoriteten av den utveckling som ansågs nödvändig ligger på kommunal- 

organisations- eller samhällsnivå. De svårigheter som angavs kunde härledas till att vara på 

individnivå, exempelvis att många män inte vet vad det finns för hjälp att få, att den hjälp som 

erbjuds är begränsad samt att våldsutövare upplever skamkänslor. De utvecklingsbehov som 

angavs är däremot inget som enskilda socialarbetare kan påverka utan handlar snarare om ett 



42  

ansvar som ligger högre upp. Det lyftes att det behövs mer kunskap, mer resurser och personal 

och att det krävs ett förebyggande arbete med jämställdhet. Det finns alltså stora svårigheter 

och begränsningar i det individuella arbetet med männen, men lösningarna befinner sig snarare 

på en kommunal- organisations- eller samhällsnivå och kan inte lösas av den enskilde. Detta 

kan anses tyda på att det krävs mer kunskap och ett mer utbrett arbete på en högre nivå för att 

det våldsförebyggande arbetet ska kunna utvecklas. 

 

9.2.2 Skam och maskulinitetsnormer  

 

I denna studie framkom att männen använder narrativa strategier för att slippa ta ansvar, vilket är i 

enlighet med andra studier (Edin & Nilsson, 2014; Gottzén, 2012; Utredningen om män och 

jämställdhet, 2014; Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående 

för våld, 2018; Walker & Goodman, 2017). Resultatet klargör även den svårighet som skamkänslor 

innebär för arbetet. De hindrar männen från att söka hjälp, att kunna prata om våldet och acceptera 

bilden av sig själv som våldsutövare. Detta resultat bekräftar det som forskning belyser avseende 

att våldsutövande män avviker från maskulinitetsnormen och blir stigmatiserade då de utövar våld 

mot en kvinna (Edin & Nilsson, 2014; Gottzén, 2012; Utredningen om män och jämställdhet, 2014). 

Männen kan alltså sägas ha ett behov av att använda dessa narrativa strategier och slippa ta ansvar 

för våldet för att inte avvika från maskulinitetsnormen och bli stigmatiserade. 

Det kan även diskuteras huruvida informanternas redogörelse för att männen har svårt att 

be om hjälp och prata om känslor, att kommunicera, och att de ofta uttrycker sorg genom 

aggressioner och ilska är en produkt av den traditionella maskulinitetsnorm som finns i 

samhället då detta är beteenden som Mattsson (2015) förklarar som en del i normen av “starka 

män”. Vår studie visade att maskulinitetsnormer är en bidragande faktor till att män har svårt att 

acceptera och ta ansvar för våldet samt be om hjälp och att prata om känslor. Detta är resultat 

som stämmer överens med tidigare forskning (Edin & Nilsson, 2014; Gottzén, 2012; 

Utredningen om män och jämställdhet, 2014; Utredningen om återfallsförebyggande insatser 

för män som utsätter närstående för våld, 2018). Då svårigheterna i arbetet i stor utsträckning 

kan kopplas till en stark traditionell maskulinitetsnorm så förefaller sig arbetssättet som 

informanterna beskriver naturligt. De beskriver att insatserna syftar till att männen ska ta ansvar 

för våldet och sina handlingar vilket innefattar att diskutera vad som är våld och synliggöra 

utövarens ansvar samt att det är viktigt att männen tar hjälp och lär sig prata om känslor. Det 

arbetssätt som beskrivs överensstämmer med vad forskning visar vara verksamt (Gottzén, 2012; 

Kastling, 2010; Prop 2006/07:38; SKL, 2017) och kan kopplas till orsaken bakom 

svårigheterna. Detta kan alltså ses som ett arbete som syftar till att motverka 
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maskulinitetsnormers negativa påverkan på män. 

Vår tolkning är att våldsutövande män som står inför valet att söka hjälp tvingas alltså att 

avvika från maskulinitetsnormen på två sätt. Först genom att visa och prata om känslor. Därtill, 

när det krävs att erkänna hur de utövat våld mot någon som enligt normen är svagare än de 

själva. Detta gör dem sårbara för omgivningens reaktioner. Då hjälpsökandet innebär ett 

avvikande från normen så reagerar ofta omgivningen med att tillrättavisa eller degradera 

männens sociala status. Det kan med andra ord, utan att reducera våldsutövarens eget ansvar, 

argumenteras för att omgivningen och samhället i stort kan påverka vilken möjlighet 

verksamheterna som jobbar med denna problematik har genom att uppmärksamma och 

motverka maskulinitetsnormer. 

 

9.2.3  Våldsförebyggande arbete genom jämställdhet 

Resultatet från studien visar på att det är viktigt med ett våldsförebyggande arbete redan från 

ung ålder, vilket även bekräftas av forskning (Jakobsson et al., 2012). Informanterna förklarar 

att det förebyggande arbetet bör innebära att redan på mellanstadiet jobba för ökad jämställdhet 

och att redan vid denna tidiga ålder prata om vad sunda relationer är och ungdomars syn på sex 

och sexualitet. Då informanterna lyfter jämställdhet och sunda relationer som förebyggande 

åtgärder går det att konstatera att maskulinitetsnormer redan här är en bidragande orsak till de 

svårigheter som rör våldsutövande män senare i livet och att det är viktigt att på ett tidigt stadie 

motverka detta. Connell (1995/2008) förklarar att pojkar i ung ålder ofta har “manliga 

förebilder” som formar deras bild av vad det innebär att vara man och vad som betraktas som 

maskulint medan Mattsson (2015) förklarar att normer är något som skapas genom språk och 

handling redan i ung ålder. Alltså läggs grunden för dessa maskulinitetsnormer i tidig ålder 

som sedan kan komma att vara en bidragande faktor till svårigheter i arbetet med målgruppen 

då de når vuxen ålder. 

Det är viktigt med ett förebyggande arbetet avseende maskulinitetsnormer då studier visar 

på att en stereotyp syn på könsroller och en negativ attityd till jämställdhet leder till större 

benägenhet att utöva våld, medan en positiv attityd mot jämställdhet är en skyddsfaktor för att 

utöva våld (Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för 

våld, 2018; Ungdomsstyrelsen, 2013). Detta samtidigt som samhällets nivå av jämställdhet och 

förekomsten av våld har ett samband där ökad jämställdhet minskar förekomsten av våld i ett 

samhälle (Belghiti-Mahut et al., 2013; Krug et al., 2002; Utredningen om män och jämställdhet, 

2014; Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, 

2018). 
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9.3  Kritisk granskning av studien 

Då vi sammanställde resultatet av studien kunde vi konstatera att resultatet inte motsvarade 

helheten av intervjuguiden. Intervjuguiden innehöll totalt 30 frågor, varav fyra behandlande 

svårigheter i arbetet och utvecklingsbehov. Det kan konstateras att detta senare kom att utgöra 

större delen av studiens resultat. Majoriteten av svaren framkom inte heller då frågan ställdes 

kring vad i deras verksamhet som kunde utvecklas, utan först då informanterna fick tänka helt 

fritt utifrån sin erfarenhet kring hur de skulle vilja arbeta med målgruppen. En fråga avsåg 

undersöka om de i sitt arbete pratade något om jämställdhet och maskulinitetsnormer. Svaren 

av denna fråga genererade lite data medan det istället blev klart att informanterna upplevde att 

det hos männen fanns en väldigt traditionell maskulinitetsnorm som utgjorde ett hinder i arbetet 

under frågor som istället rörde svårigheter i arbetet och hinder för förändring hos männen. 

Gällande utveckling lyftes vikten av att jobba med jämställdhet i förebyggande syfte för att 

förhindra förekomsten av våld. Avsikten att undersöka hur de arbetar med våldsutövande män 

representerades av en rak fråga i intervjuguiden avseende just hur de arbetar med målgruppen. 

Vad som sedan utgjorde grunden för arbetssättet i resultatet var istället svaren som genererats 

från frågor kring hur de arbetade med att bemöta och bygga upp en relation till mannen. När vi 

i efterhand tittar på studiens resultat så var det inget problem med att uppfylla syftet eller 

besvara frågeställningarna. Däremot kan intervjuguiden inte sägas motsvara den helhet som 

presenteras i resultatet eftersom många frågor som ställdes inte visade sig vara av relevans 

medan ett fåtal frågor fick oväntat stor betydelse. 

En aspekt som kan ha påverkat studiens resultat är valet av semistrukturerade intervjuer då 

vi under de första intervjuerna var nya inför intervjusituationen och var relativt passiva i vårt 

förhållningssätt, medan vi efter hand blev mer bekväma med att ställa följdfrågor. Dessutom 

blev vi under processen mer insatta i ämnet då vi parallellt skrev rapporten och därmed väckte 

informanternas svar under intervjuerna mer reflektioner och funderingar som vi då ställde 

frågor kring. I efterhand har vi reflekterat över att vi borde ha varit mer aktiva under de första 

intervjuerna för att ifrågasätta och klargöra informanternas svar och uppmuntra till mer 

utförliga svar i vissa avseenden, precis som vi gjorde i de senare intervjuerna. 

Vi är medvetna om att genus- och maktperspektivet är ett perspektiv som kan väcka 

reaktioner, vilket gör att reflektioner kring valet av teori är väsentligt. Genus och jämställdhet 

kopplas lätt till feminism, vilket i sin tur i vissa fall kan uppfattas som provocerande. Teorin är 

vald utifrån att forskning visar på att genus och makt är ett viktigt perspektiv som behöver 



45  

belysas. Vi har lagt fokus på vårt syfte och våra frågeställningar under alla delar av studien 

men valet av teorier har givetvis påverkat vissa infallsvinklar och tolkningar. Teorin har därav 

oundvikligen påverkat och gjort sig påmind i olika sammanhang men inte dikterat vårt arbete. 

 

10. Slutsats 

 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att våldsutövande män har ett stort behov av hjälp 

och stöd till en beteendeförändring som avsedda verksamheter i dagens läge inte möter upp. 

Det finns stora svårigheter och begränsningar i det individuella arbetet med männen medan 

lösningarna snarare befinner sig på en kommunal- organisations- eller samhällsnivå. 

Socialarbetare inom verksamheten är drivna och vill mer än vad de har möjlighet att göra. 

Dessa arbetar däremot, trots begränsade förutsättningar, utifrån den forskning och den kunskap 

som finns inom området och gör med andra ord så gott de kan med otillräckliga förutsättningar.  

Mycket i dessa verksamheter behöver utvecklas för att kvalitetssäkra arbetet och garantera 

att varje kommun kan uppfylla sitt lagstiftade ansvar. Samtidigt anser vi inte att hela bördan 

för situationen idag kan läggas på varje enskild kommun när flera mindre kommuner sannolikt 

saknar de förutsättningar som krävs för att hantera problematiken på ett kvalitetssäkert sätt. Vi 

kan till sist konstatera att det utan tvekan behövs vidare forskning och utvärdering av arbetssätt 

och behandlingsmetoder för att ge verksamheterna förutsättningar för vidare utveckling. 

 

Något vi avslutningsvis skulle vilja lyfta är att samhället i stort och gemene man har en 

möjlighet att påverka och bidra till ett minskat våldsutövande genom ökad jämställdhet som 

kommer av att uppmärksamma och medvetandegöra de skadliga normer som finns i samhället. 
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