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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats var dels att öka förståelsen samt kunskapen kring behandling inom 
kriminalvårdens regi av män med kvinnomisshandelsproblematik, dels att genom 
teorianknytning belysa fenomenet ur en ny vinkel. De övergripande frågeställningarna var: 
Vilka är männen som misshandlar kvinnor? Vad är viktigt i behandlingen av dessa män? samt: 
Hur hanterar man kombinationen straff/behandling? Metoden som användes var en kvalitativ 
intervju med en halvstrukturerad uppläggning. Intervjuerna gjordes med tre behandlare som 
arbetar och har arbetat med männen i behandling inom kriminalvården. De utskrivna 
intervjuerna tolkades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och har ytterligare belysts utifrån 
socialfilosofer som Mead och Foucault. Resultatet uppvisar det är viktigt i behandlingen med 
männen att inte fördöma dem, utan visa respekt för dem som personer och tro på att de kan 
genomgå en förändring. Männen är i stort behov av att få tala om sina handlingar på ett icke 
fördömande sätt och samtidigt få lära sig att hantera de känslor de har. Analysen visar också att 
männen inte ser behandlingen som ett straff som påverkar deras vardag. Undersökningens 
resultatet är användbart för såväl blivande som redan yrkesverksamma behandlare av denna 
problematik, både inom och utanför kriminalvården.



 

Förord 
 
Att skriva en C-uppsats har varit mycket givande men samtidigt har det också tagit på 
krafterna. Jag är glad över de erfarenheter jag har fått ta del av och den kunskap jag fått genom 
detta arbete. Även om uppsatsen nu är slut, fortsätter jag mitt kunskapssökande och jag ser 
fram emot att en dag få vara delaktig i att hjälpa män som slår vidare i livet på ett bra sätt och 
med nya värderingar.  
 
Jag skulle vilja tacka deltagarna i min undersökning för den tid och det engagemang ni visat. 
Utan er hade uppsatsen inte varit möjlig. Era erfarenheter har varit mycket värdefulla för mig 
för både uppsatsen och mig personligen. Jag vill också tacka mina vänner för givande 
diskussioner och intressanta synpunkter som hjälpt mig att få ordning på mina resonemang.  
 
Under uppsatsskrivandets gång har humöret åkt berg- och dalbana och ni som står mig nära har 
fått ta emot mycket av detta och jag vill därför att ni ska veta att jag är oerhört glad över att ni 
har orkat med mig under denna tid och att er närvaro och ert stöd har betytt mycket för mig. 
 
Slutligen vill jag rikta ett tack till min handledare Kerstin Köhlin, vid Växjö universitet, som 
med sin noggrannhet hjälpt mig att få ordning och reda i uppsatsen och med sin tro om att detta 
skulle sluta väl har givit mig uppmuntran hela vägen. 
 
 
Växjö den 7 mars 2006. 
Maria Öhrn 
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Inledning 
Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem och det väcker mycket känslor hos människor. 
Under de senaste åren har debatten kring kvinnomisshandel dragit igång ordentligt. 
Uppmärksamheten har lett till bl.a. ny och stramare lagstiftning1och andra åtgärder från 
myndigheterna med fler ingripanden, vård och sociala insatser som inrättande av 
Rikskvinnocentrum samt utbildningssatsningar (Andersson & Lundberg, 2000). Även enskilda 
organisationers uppmärksamhet har varit betydande för kvinnorna som utsatts för våld då det 
startas kvinno- och tjejjourer runt om i landet. Enligt Brå (2004:3) finns dessa i ca hälften av 
landets kommuner. För den misshandlade kvinnan finns en utvecklad offentlig verksamhet som 
syftar till att ge kvinnorna stöd och skydd från mannen.  
 
Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna, den mest troliga platsen att bli utsatt för våld 
på (Brå, 2002:14; Ekbom, Engström & Göransson, 1999). Våld i nära relationer har funnits 
sedan urminnes tider men behandling av män som slår är ett relativt nytt fenomen i Sverige. 
Efter en översiktlig genomgång av litteratur på de lokala biblioteken och bokhandlarna ser man 
att det finns omfattande litteratur som behandlar offrets situation samt hur man bör ge och ger 
stöd till de utsatta kvinnorna. Betydligt mindre utrymme har ägnats åt hur man faktiskt skulle 
kunna få till en förändring och få dessa män att sluta slå. Antalet projekt som riktar sig till män 
som misshandlar är lätträknade. Den vanligaste åtgärden när misshandel kommer allmänheten 
till kännedom är rättsliga följder i form av straff eftersom det är en straffbelagd gärning. 
Våldsbrott mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och rättsväsendet har av regeringen 
fått i uppdrag att prioritera bekämpning av denna brottslighet.  
 
I ljuset av de senaste årens debatter har intresset och viljan till att göra denna studie växt fram. 
Mitt intresse riktar sig mot behandlingen av dessa män därför att jag ser behandling som ett 
bättre alternativ till straff eller ett komplement till straff. Det är ur en behandlingspedagogisk 
synvinkel av stor vikt att studera detta område eftersom männen kräver hjälp om våldet skall 
kunna sluta. Till skillnad från andra psykiska problem är våld kriminellt och blir därför 
uppfångat i en straffapparat istället för en behandlingsapparat. I likhet med andra psykiska 
problem kan våld behandlas. Människor kan lära sig nya sätt att handskas och bemästra sina liv 
och känslor på. Idag har vi i Sverige utrymme för behandling i straffet vilket är av intresse att 
uppmärksamma.  
 
Sökandet efter kunskap om misshandelns konsekvenser med avsikt att finna adekvata 
terapeutiska åtgärder samt skydd för offret är och ses som en allmänmänsklig självklarhet. Det 
borde vara lika angeläget att också söka kunskap om specifika beteendevariabler men framför 
allt om vilka typer av åtgärder som förändrar beteendet hos förövarna. Att endast skapa 
resurser för hjälp åt kvinnorna som blivit utsatta för våldet genererar inga långsiktiga lösningar. 

Bakgrund 

Våldets omfattning 
Ekbom et al (1999) menar att en stor andel av den anmälda våldsbrottsligheten har anknytning 
till nöjeslivet där både offer och gärningsman är mellan 20-25 år, bor i en större stad och har 
druckit alkohol. Vad som dock är mycket anmärkningsvärt menar de, är att hela 17 procent av 
ensamstående kvinnor med barn under sju år utsätts för våld eller hot i bostaden. Mammor är 
                                                 
1 Lagarna om kvinnofridskränkning har kommit till och skapat ett nytt brott som regleras i BrB 4 kap. 4a §. Lagen 
innefattar fysiskt och psykiskt våld mot en närstående som innebär upprepad kränkning av personens integritet. 
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den vanligaste gruppen som blir utsatt för misshandel vid sidan av unga män. Den vanligaste 
brottsplatsen vid dödligt våld är en bostad, och offren är oftast bekanta eller 
familjemedlemmar.  
 
Nordborg (u.å) påpekar att man inte vet hur stor omfattningen av våldet mot kvinnor verkligen 
är eftersom det befaras finnas ett stort mörkertal av flera skäl. Det handlar om våld som utövas 
när inga vittnen finns, där det är av intresse för båda parter i relationen att hålla våldet dolt för 
utomstående. I viss mån anses det fortfarande vara ett privat problem vilket kan få utomstående 
som faktiskt får kännedom om våldet att underlåta att ingripa. Enligt Brå (2004:3) polisanmäls 
generellt sett brott som sker inomhus i lägre grad än brott som sker utomhus. Därtill hör att 
brott som begås av närstående anmäls i lägre grad än brott som begås av okända. 

 
(Figur 1, Brå 2004:3) 
 
Polisen i Sverige tar emot ungefär 20 000 anmälningar om misshandel av kvinnor varje år. 
Även andra än polisen möter misshandlade kvinnor. Vissa av de våldsutsatta kvinnorna 
polisanmäler och blir därmed uppdagade men andra fall uppdagas genom att de söker skydd på 
kvinnohus och kvinnojourer. Åter andra återfinns i hälso- och sjukvården respektive 
socialtjänsten. Rättsväsendet och socialtjänsten får främst kännedom om det våld som 
förekommer i socialt utsatta miljöer medan hälso- och sjukvården oftare kommer i kontakt med 
kvinnor som utsätts för våld i de mer socialt etablerade samhällsskikten (Nordborg, u.å.). 
 
Relationsvåld är våld som äger rum inom nära relationer, i regel från någon som är starkare 
mot någon som är svagare. Våldet äger rum mot någon som utövaren säger sig älska 
Karaktäristiskt för ett relationsvåldsproblem är att våldsreaktionerna är selektiva. De uppträder 
bara inom relationen och inte eller i minimal utsträckning annars i livet (Isdal, 2001).   

Kvinnomisshandel som brott 
Den 1 juli 1998 infördes en ny bestämmelse i brottsbalken som är tillämplig i de fall då en man 
utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation till, för upprepade kränkningar 
som varit ägnade att skada kvinnans självkänsla.  Mannen kan då dömas till grov 
kvinnofridskränkning (Brå, 2000:11). 
 

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en 
närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en 
upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt 
skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex 
månader och högst sex år (BrB 4 kap. 4a §). 
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De brott som ingår i domarna för grov kvinnofridskränkning är misshandel, olaga hot, 
ofredande, hemfridsbrott, olaga intrång, olaga frihetsberövande, olaga tvång samt sexuellt 
ofredande (Brå, 2000:11).   

Påföljd 
Den vanligaste påföljden för grov kvinnofridskränkning är fängelse. Av de fällande domarna 
för grov kvinnofridskränkning för år 1999 har ca 80 procent dömts till fängelse. 
Genomsnittslängden på fängelsestraffet har legat kring 14 månader, men spridningen ligger 
mellan sex månader och tre och ett halvt år. Drygt 11 procent fick skyddstillsyn i kombination 
med någon form av behandling, medan omkring 7 procent dömts till rättspsykiatrisk vård med 
särskild utskrivningsprövning (Brå, 2000:11)2. 

Kriminalvården 
Kriminalvården är en del av det svenska rättssystemet och ansvarar för häkten, frivården samt 
fängelser. Kriminalvårdens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. 
Genom påverkan i form av program och behandling ska kriminalvården minska risken för att 
en människa begår nya brott (Kriminalvården, 2006). 

Frivården 
Frivården är den öppna delen av kriminalvården och ett alternativ till fängelse. Frivården sköter 
skyddstillsyn, intensivövervakning med elektronisk boja, samhällstjänst och viss 
programverksamhet. Frivården gör också personutredningar vilka är av betydelse och ligger till 
grund för domstolens avgörande vid val av påföljd (Ekbom et al, 1999). 
 
Frivårdens mål beskrivs i brottsbalkens 26 kapitel 14 § 2 st.  
 

När den frigivne står under övervakning, ska den lokala 
kriminalvårdsmyndigheten3 genom tillsyn och förmedling av stöd och 
hjälp verka för att den frigivne inte återfaller i brott och för att hans 
anpassning i samhället även i övrigt främjas… 

Behandling inom kriminalvården 
Det övergripande målet för all programverksamhet inom kriminalvården är att främja klientens 
anpassning i samhället och med detta verka för att denne inte återfaller i brottslighet. 
Programverksamheten inom kriminalvården definieras genom att den: 

• Har tydliga mål 
• Är strukturerad och schemalagd 
• Syftar till ökade kunskaper, insikter och/eller ändrat beteende 
• Följs upp och revideras 
• I övrigt uppfyller för respektive program fastställda kvalitetskrav. 

 
Normaliseingsprincipen gäller inom kriminalvården, vilket innebär att intagna i kriminalvård i 
likhet med övriga medborgare ska kunna ta del av den vård och behandling som erbjuds i 
samhället. Krav och råd reglerar programverksamheten vad gäller dömda för våldsbrott. 

                                                 
2 Siffrorna kan se annorlunda ut idag, där det kan ha skett en förflyttning från fängelse till skyddstillsyn med 
behandling då programverksamhet mot våld i nära relationer startats i landet och domstolarna nu har möjlighet att 
i större utsträckning döma dessa män till behandling i form av att deltaga i bl.a. IDAP (Integrated Domestic Abuse 
Program). Jag har dock inte funnit någon statistik som kan bekräfta detta. 
3 Den lokala kriminalvårdsmyndigheten är ett annat ord för frivården. 
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Målsättningen är att ge klienten kunskaper och insikter i sin egen problematik med utsikten att 
leda till förändring av attityder och beteenden (Kriminalvården, u.å.). 

IDAP 
I slutet av 1990-talet tillsattes en projektgrupp inom kriminalvården som fick till uppgift att 
titta på de program som redan drevs inom kriminalvården för bl.a. våld i nära relationer. Man 
fann att det fanns ett 15-tal olika program med inriktning mot våld i nära relationer. Dessa 
fanns på olika platser i landet, några med samverkansprojekt med andra myndigheter och några 
enskilda program. Samtidigt tillsatte man i England en forskningsgrupp som hade till uppgift 
att titta på de kriminogena behoven4 hos männen. Forskningsgruppen kom sedan fram med det 
som blev Integrated Domestic Abuse Program (IDAP). Man började inom Kriminalvården att 
samarbeta med England och startade upp IDAP på flertalet platser i landet. Idag finns 
programmet på följande orter och enheter inom kriminalvården: frivården Borås, Göteborg, 
Malmö, Karlstad och Stockholm, anstalten Johannesberg i Mariestad och på anstalten Skogome 
i Göteborg (Dahlerus, 2006). Kriminalvården driver programmet men på vissa orter finns andra 
samarbetspartners. Männen måste vara dömda i domstol för att få deltaga i programmet. De 
flesta männen i IDAP genomgår en frivårdspåföljd medan andra är dömda till fängelse 
(Ingemansson, Runt i Krim, 2005:3). 
 
IDAP bygger på kognitiv beteendemetod5 och stöder sig på social inlärningsteori. Målet med 
programmet är att ge deltagarna förståelse för sina våldshandlingar, öka förståelsen för våldets 
orsaker i dess kulturella och sociala sammanhang, att öka deltagarnas vilja att förändra sitt 
beteende, att hjälpa männen att ta ansvar för det våld de utövat samt att förse dem med 
information om sätten att förändra våldsamt beteende. Programmet består av grupper för 
männen samt partnerkontakt, där frivårdshandläggarna har individuell kontakt med partnerna 
för rådgivning samt säkerhetsplanering (Kriminalvården, u.å.). Psykologer vid University of 
Illinois i Chicago, USA, har konstaterat att den mest effektiva behandlingen för unga 
våldsförbrytare bygger på att man förändrar deras tankesätt, genom kognitiv omstrukturering, 
och ger dem konkreta möjligheter att tillämpa ett icke våldsamt beteende (Garbarino, 1999).  

Risk- och behovsbedömning 
Inför behandling samt efter behandlingen gör man en risk- och behovsanalys på varje klient. 
Det verktyg man använder sig av vid en sådan risk- och behovsbedömning inom 
kriminalvården är SARA, som står för Spousal Assualt Risk Assessment och har utvecklats i 
Kanada (Belfrage & Grann, 1999). SARA är en klinisk checklista över riskfaktorer för 
partnervåld och skall fungera som ett beslutsstöd, inte som ett psykologiskt test. SARA består 
av en manual som bygger på omfattande forskning av partnervåld och har skrivits av praktiker 
med stor erfarenhet av riskbedömning för partnervåld (Belfrage & Grann, 1999). 
 
Domstolen kan vid val av påföljd då en person bundits till ett våldsbrott utgå ifrån en gjord 
riskbedömning med hjälp av SARA, vilken kan vara vägledande för domstolen. Den kan vara 
avgörande för om det skall bli fråga om fängelse eller en frivårdspåföljd i form av skyddstillsyn 
med särskilda föreskrifter eller kontraktsvård. Vid val av frivårdspåföljd kan riskbedömningen 

                                                 
4 Kriminogena faktorer utgörs av faktorer som bidrar till brottslighet. Exempel på sådana faktorer kan vara psykisk 
ohälsa, missbruk, arbetslöshet, kön eller ålder. 
5 Psykologer vid University of Illinois i Chicago, USA, har konstaterat att den mest effektiva behandlingen för 
unga våldsförbrytare bygger på att man förändrar deras tankesätt, genom kognitiv omstrukturering, och ger dem 
konkreta möjligheter att tillämpa ett icke våldsamt beteende 
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också ligga till grund för frivårdens utformning av behandlingsinsatserna (Belfrage & Grann, 
1999)6.  

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att genom en litteraturstudie och genom intervjuer av behandlare fördjupa 
förståelsen kring behandling inom kriminalvårdens regi av män med 
kvinnomisshandelsproblematik. De övergripande frågeställningarna är: 
 

• Vilka är männen som misshandlar kvinnor? 
• Vad är viktigt i behandlingen av dessa män? 
• Hur hanterar man kombinationen straff/behandling? 

Teoretiska utgångspunkter 
Då uppsatsens huvudsakliga intresse är att förstå och diskutera praktiken så används teorin i 
analytiskt syfte. Jag kommer att välja delar utifrån en övergripande förståelse av teorin och 
därmed också vara öppen för fördjupningar och kritik under analysens gång. Utifrån Meads 
interaktionsteori, tolkad och rekonstruerad av Moira von Wright vill jag förstå den 
mellanmänskliga interaktionen och vad som händer mellan de människor som möts i 
behandlingen. Genom Foucaults socialfilosofiska tänkande vill jag försöka förstå text och 
empiri utifrån de maktförhållanden som råder inom kriminalvårdens värld och hur man kan 
kombinera ett straff med behandling.  

Förklaringsaspekter på kvinnomisshandel 
Här är syftet att beskriva möjliga förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor. Jag kommer 
att beröra förklaringsmodeller med utgångspunkt ur individualpsykologiska, 
socialpsykologiska och strukturella teorier för att ge en allmän bild av hur diskussionen kring 
fenomenet ser ut. Ser man på den forskning som finns på området behandling av män som 
brukar våld mot kvinnor märker man snabbt att fältet är begränsat. Övervägande delen av den 
forskning jag har funnit undersöker om och på vilket sätt behandling fungerar på denna 
problematik. 

Våldets psykologi 
Potential för våldsutövande finns medfött i varje människa. Från naturens sida är våld en 
utgångspunkt i en försvarsreaktion som skall säkra vår överlevnad. Isdal (1998) menar att våld 
är en reaktion på vanmakt. Våld kommer ofta ur rädsla och otrygghet. Det är också därför man 
blir farligare ju räddare man blir. Våld är en påverkan och hur det påverkar beror på en rad 
förhållanden som tid och kontext, våldets art och omfattning och därtill även relationen mellan 
utövare och offer menar Isdal (2001). Våld utgör ett presumtivt hot och för den som utövar 
våldet kan våldet utgöra ett hot om exempelvis straff, hämnd, förlust av värdighet och omdöme 
eller förlust av kärlek. Det tabubelagda våldet är det våld som samhället särskilt fördömer, som 
t ex våld mot kvinnor. Detta våld är långt mer problematiskt för utövaren jämfört med våld som 
inte är tabubelagt. Man har gjort något man inte ska göra vilket innebär skam för utövaren. 
Denna typ av våld blir lätt smärtfyllt för utövaren, men han värjer sig mot smärtan genom att 
omtolka våldet så att det inte blir hans skuld eller fel. 
 

                                                 
6 För fördjupning i SARA-manualen se SARA Bedömning av risk för framtida partnervåld. Manual med 
instruktioner och kommentarer utgiven av Forskningsenheten vid Psykiatriskt regionvårdscentrum vid 
Landstingen Kronoberg. 
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Många av männen känner skuld och skam. Bogren och Volckerts (2002) ger en förklaring och 
beskrivning av hur man förflyttar den inre konflikten till en utlevelse i handling. Många av de 
här männen har blivit svårt misshandlade på ett eller annat sätt som barn och blir man utsatt för 
övergrepp kan man välja att se sig själv som ett ständigt offer och därmed skulle man också 
behöva acceptera all skam kring vad man blivit utsatt för. Därför, menar författarna, väljer 
många istället att slå sig fri från detta genom att bevisa för sig själv och för andra att man inte 
är svag. Man förnekar sin osäkerhet och rädsla genom att istället bete sig tvärtom- man blir tuff 
och hård. Detta är ett mänskligt försvar, ett psykologiskt försvar, för att man skall kunna 
överleva. Anledningarna till våldet kan vara många och olika men ofta handlar det om en rädsla 
för närhet, för att bli övergiven eller för att bli utstött. Enligt författarna kan i princip alla 
våldsamma handlingar förklaras utifrån förövarens inre kaos – genom det trauma han lever i 
och de kränkningar som han upplever sig ha utsatts för. För att själv slippa vara offer har man 
gått in i förövarrollen och gjort sig oantastlig för moraliska och sociala normer. Att slå sig fri 
blir ett ständigt upprepande för att vidmakthålla den bräckliga självkänsla som uppnåtts, vilken 
hela tiden hotas av känslorna skam, oförmåga och att vara värdelös. 

Att förstå bakgrunden till våldet 
Hur vi förstår ett fenomen är avgörande för våra handlingar. Hur vi förstår våld är avgörande 
för innehållet i de insatser vi väljer att sätta in mot våldet. En vanlig föreställning är att 
våldsutbrotten är ett resultat av att mannen har tappat kontrollen. Faktum är att de flesta 
misshandlande män kan behärska sig väl. Det handlar om medvetet valda behärskade 
handlingar som mannen ibland försöker förminska eller urskulda effekterna av genom att påstå 
att han tappat kontrollen, skriver Nordborg (u.å.). Vidare menar författaren att man främst kan 
förstå detta genom att männen väljer en våldsutövning som ger få spår, eller sådana spår som 
kvinnan lätt kan dölja med kläder. 
  
Enligt Isdal (2001) ger våld makt och kontroll samt tar bort vanmakt, men bara för tillfället. I 
själva våldsögonblicket erhåller man makt och kontroll och den som utövar våldet känner sig 
mäktig i det ögonblicket vilket är det som betyder mest. Vidare förklarar författaren att våldet 
vänder på en offerposition i det ögonblick som våldet utförs eftersom den som utövat våldet, 
före våldet, kände sig som ett offer för den andra. Våldet gör att rollerna i situationen byts och 
utövaren går i sin egen upplevelse från att vara den svage och kränkte till att bli den starke.  
 
Våld ger en slags inre omgående kontroll, menar Isdal (2001), genom att det stoppar eller 
avlägsnar svåra känslor som finns omedelbart före våldet. Sorg, rädsla och förtvivlan kan vara 
exempel på svåra känslor, i synnerhet för män. När känslor av denna art ligger och besvärar 
upplevs det som vanmakt. En mans försök att ta kontroll och vidmakthålla kontrollen över sin 
partner kan ses som ett försök att på ett djupare plan återta kontroll över sig själv och sina 
känslor i en situation som han inte upplever sig klara av på annat sätt. Relationsvåldet har sitt 
ursprung ur en vanmakt som antingen är personlig eller relationell. Ofta kan det handla om 
problem med dålig självtillit, personlig osäkerhet eller litenhetskänsla. De nära relationerna blir 
platsen där den låga självkänslan återupprättas genom att våldet ger en känsla av betydelse och 
makt. Våldet är knutet till självbildsproblematik och bristande färdigheter i självhävdelse och 
gränssättning i det övriga livet. Våldets funktion är att styra och kontrollera andra inom 
ramarna för det maktsystem man upplever att man befinner sig i vilket förstärker mannens bild 
av sig själv. 
 
Isdal (2001) observerar i sitt terapeutiska arbete att många av de manliga klienterna säger att 
våldet kommer i situationer när de inte finner ord. Det är en tydlig upplevelse av bristande 
förmåga att bemästra, medan våldet ger en klar känsla av konkret kontroll just då det pågår. 
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Våldet har blivit ett instrument för mannen att hantera sina svårigheter i relationen. Vidare 
menar författaren att när man arbetar som terapeut med män, upptäcker man att känslomässig 
vanmakt är ett omfattande problem. Detta kan förstås ur ljuset av västerlandets mansroll, som 
definierar varje visad känsla som ett tecken på svaghet.  
 
Att utöva våld innebär en risk för att utövaren blir utsatt för förlust, fördömande och straff. Den 
som utövar våldet riskerar att tappa anseende och förlora sitt arbete om det blir känt att han 
brukar våld. Han riskerar också att förlora sin familj och att förlora kärlek och närhet. I 
familjevåld är risken för förlust stor. Våldet kan få en paradoxal effekt genom att våldet leder 
till ökad risk för förlust, men rädslan för förlust gör att den som utövar våld får ett ännu 
starkare behov av att kontrollera och disciplinera partnern. Våldet föder också otrygghet. 
Otryggheten inom relationsvåldet ligger främst i rädslan att bli övergiven. 
 

Jag slår dig för att du inte ska gå ifrån mig – det ökar risken för att du 
ska gå ifrån mig. Jag slår dig för att du inte ska bedra mig – eftersom 
du blir så dåligt behandlad ökar din lust att bedra mig (Isdal, 2001 s 
164). 

Våldets normaliseringsprocess 
Jag kommer nu att övergå till att beskriva den process som kan vidmakthålla våldet i en 
parrelation genom att se på normaliseringsprocessen som är en av Sveriges mest kända teori 
kring kvinnomisshandel och har definierats av Eva Lundgren, forskare vid Uppsala universitet. 
Teorin är en könsmaktsteori med ett strukturalistiskt perspektiv. Lundgren (2004) försöker 
utpeka ett samband mellan det normala parförhållandet och det våldsamma. Författaren anser 
att det inte finns skillnader i art, utan bara i grad, vilket betyder att alla förhållanden innehåller 
våld men i olika omfattning. Vidare menar Lundgren att processen kan delas upp i tre faser 
som ständigt upprepas. Den består av en uppladdningsfas, där spänningen byggs upp, en 
uttömningsfas där våldet får sitt utlopp, och en avspänningsfas där mannen blir ömsint och 
ångerfull. Jag använder Lundgrens teori (2004) i syfte att försöka visa hur processen i ett 
misshandelsförhållande kan se ut. Jag lägger inget fokus på könsmaktsordningen då jag inte 
anser att det är av vikt för uppsatsen. 
 
Begreppet ”normalisering” syftar på att våldet allteftersom uppfattas som ett normalt inslag i 
vardagen. Gränserna för vad som kan accepteras förskjuts och konsekvenserna av våldet 
förminskas och de positiva handlingarna förstoras. Våldet blir en del av vardagen för båda i 
parrelationen och perioderna utan våld börjar upplevas som positiva just för att de saknar våld. 
Parallellt utvecklas strategier i relationen som för mannen innebär att våldet används för att få 
kontroll över kvinnan. För kvinnan handlar det om en anpassning och en vilja att ständigt vara 
mannen till lags. Inledningsvis gör hon det för att undvika våldet eller minska det men det 
övergår till att bli en strategi för att överleva (Lundgren, 2004; Nordborg, u.å.).  
 
Viktiga inslag i normaliseringsprocessen är växling mellan våld och värme i relationen, 
kontroll, isolering, att kvinnan tar över mannens värderingar av henne. Våldet och makten 
sexualiseras för mannen och kvinnan blir orsaken till våldet, vilket krymper hennes självkänsla 
ytterligare (Lundgren, 2004). Mannen kan mycket väl framstå som charmig, omtänksam och 
sällskaplig men ändå vara aggressiv och kontrollerande mot kvinnan, främst i frånvaro av 
andra. Svartsjuka reaktioner och nedvärderingar av hennes vänner och anhöriga samt att han är 
ständigt närvarande när hon träffar andra personer leder till att hon får en alltmer skev 
verklighetsbild. Kvinnans livsrum krymper allt mer samtidigt som kvinnan lär sig att bli 
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hjälplös och till sist blir hon helt beroende av mannen. (Nordborg, u.å.; Andersson & 
Lundberg, 2000). 

Förnekelse, bagatellisering och förminskning 
Förnekande, bagatellisering och förminskning är olika sätt att reducera våldet till något litet 
eller oväsentligt. Därmed är det inte ett problem och inte heller något att bry sig om. 
Förnekande innebär att man anser att våldet antingen inte ägt rum eller att det inte är man själv 
som utövat det. På en viss nivå är förnekande begripligt då det är en av våra mest primitiva 
försvarsmekanismer. Förnekandet är i hög grad knutet till själva våldshandlingen och till hur 
mycket personen som utövat våldet riskerar genom att erkänna våldet. En tumregel är att ju mer 
tabubelagt våldet är, desto större är sannolikheten för att våldet förnekas. Man har funnit att 
risk för sanktioner, straff eller fördömande är av stor betydelse för om en handling förnekas 
eller inte. Graden av förnekande står i proportion till straffet för den handling man är beskylld 
för. Att offentliggöra ett tabu som familjevåld skapar ångest genom att försvarsmuren av 
hemlighållande och skenhelighet bryts. Det är för förövaren tryggare att ingen vet om våldet 
(Isdal, 2000). 
 
Bagatellisering och förminskning innebär att man gör våldet mindre allvarligt och mindre 
omfattande än det faktiskt är. Genom att bagatellisera eller minimalisera undviker man att få 
problem och slipper samtidigt att behöva stå till svars för sina handlingar. Detta är den 
vanligaste formen av försvarsmekanism man använder sig av när man anklagas för eller 
konfronteras med att man har gjort något som är fel. Man kan förringa betydelsen av 
handlingarna på tre olika nivåer: handling, ansvar eller verkan (Isdal, 2000).  

Skam och skuld 
De sociala belastningarna vid våldsutövning kan vara höga. Det mesta av våldet hålls dolt för 
omgivningen men den som utövar våldet kan känna tyngden av att leva med rädslan av att bli 
avslöjad vilket kan leda till starkt fördömande eller avvisande. Det finns en smärta i 
våldsutövningen, en smärta av att se och uppleva att man gör andra ont. Särskilt om våldet 
utövats mot någon man tycker om eller som är svagare än en själv, så gör det oerhört ont, enligt 
Isdal (2000). Skammen och förtvivlan över att ha mist kontrollen över sina känslor, en skam 
som kan förstärkas särskilt om andra än närstående har sett vad som hänt. Det handlar också 
om skammen över att ha gjort fel, något man inte får göra, vilket genererar en rädsla för straff 
och fördömande. Samhället har satt en etikett på våldet som något fult, något fruktansvärt, 
något som inte får hända, och den som utövar våldet är en förfärlig person. Detta får betydelse 
för den känslomässiga upplevelsen. Männen kan hålla hårt på bortförklaringar till våldet, därför 
att erkänna våldet som ens eget är en svår tröskel att överskrida. För andra kan det verka som 
det handlar om psykopatiska tendenser att man försöker komma ifrån våldet, medan det i 
realiteten är en desperat kamp för att slippa möta sig själv. Våldet skapar ångest och obehag 
även hos den som utövar det (Isdal, 2000).  

Männen som slår 
Enligt Dutton (1995) har vi alla föreställningar om hur en kvinnomisshandlare ser ut. Han är 
grym, outbildad och ett ”svin”. Faktum är att man inte kan avgöra om någon är 
kvinnomisshandlare bara genom att titta på honom. Författaren menar vidare att man blir 
förvånad över hur ”normala” de verkar vara.  

 
They weren’t all madmen or twitchy neurotics. They weren’t all macho 
misogynists eighter (Dutton, 1995, s 5). 
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Män som slår är en heterogen grupp, skriver Barry (2003), men att utseendet och innehållet av 
beteendet skiftar. Utåt sett tenderar dessa män se lika ut vad gäller acceptans av våld och 
negativa kvinnosyn men den inre kärnan av problemet skiljer sig åt. Både Barry och Dutton 
beskriver tre olika typer av män som slår. Den första gruppen, de psykopatiska männen (25 %), 
är våldsam och uppvisar antisociala drag. De använder allvarligt våld och ofta av psykologisk 
och sexuell karaktär. Dessa män har ofta varit i kontakt med rättvisan och de har många gånger 
ett missbruk av alkohol eller droger tillsammans med en antisocial störning (Barry, 2003). I 
psykopati ingår en oförmåga för personen att kunna sätta sig in i och förstå en annan människas 
rädsla eller smärta samt inse de allvarliga konsekvenser som kan följa av en misshandel. Dessa 
män är våldsamma även mot andra än sina partners. De ser uppspelta ut och de agerar uppspelt, 
men de blir lugnare och lugnare när de slår menar Dutton (1995). 
 
Den andra gruppen, överkontrollerande män (25 %) har ofta drag av borderline och 
misshandeln tenderar att bli allvarlig av såväl psykologisk som sexuell art. Det är också 
vanligare bland dessa män att man missbrukar alkohol och/eller droger. De visar ofta svartsjuka 
och problem i relationer till andra (Barry, 2003). Dutton (1995) beskriver två typer av 
överkontrollerade män. Den aktiva typen, som ibland karaktäriseras som kontrollfreak. De 
beskrivs ofta som petiga, perfektionistiska och dominerande. Den andra typen är den passiva 
typen som distanserar sig från sin partner. Grälen mellan paren handlar ofta om just 
distanstagandet och brister i den emotionella kontakten. Dessa män använder också flitigt 
emotionellt våld där dominans och isolation är vanligt (Dutton, 1995). 
 
Den tredje gruppen, periodarna (50 %), håller våldet på hemmaplan och lyckas i övrigt att hålla 
sig ifrån rättssystemet. När dessa män upptäcks blir omgivningen förvånad men de förblir 
oftast oupptäckta och orapporterade (Barry, 2003). Dutton (1995) menar att dessa män känner 
sig antingen övergivna eller uppslukade. De har ett behov av att lägga skam och skuld på sin 
partner för att kunna hantera sina egna känslor av skam och skuld. Männens emotionella liv 
kan jämföras med att ständigt åka berg- och dalbana, vilket leder till att de försöker att 
kontrollera det som skrämmer dem mest.  

Tidigare brottslighet 
Flertalet av de dömda männen är tidigare dömda. Det rör sig om hela 70 procent, där det 
genomsnittliga antalet tidigare domar är 3,6. Det handlar framförallt om tidigare våldsbrott, där 
75 procent av dessa män dömts för någon form av våldsbrott. Bland de tidigare dömda männen 
är en tredjedel tidigare dömda för våldsbrott mot samma kvinna (Brå, 2000:11). 

Kvinnomisshandel genom olika perspektiv  

Uppväxt och social miljö 
Man talar om sårbara barn blir bråkiga pojkar, att familjen och uppväxten har stor verkan för 
om man växer upp till en man som slår. Avpersonifiering och känslomässig avtrubbning 
öppnar också möjligheter till våld (Garbarino, 2004).  
 
Det finns en tes om att våldet är ett inlärt beteende. Det är känt att våld kan överföras från 
generation till generation genom ett socialt arv. Den viktigaste påverkan ett barn har i sin 
utveckling är vuxna människor, i synnerhet dem som står en nära, föräldrar och andra 
vårdnadshavare (Isdal, 2001). Det finns många gånger flera former av våld inom samma familj 
och det är inte ovanligt att män som brukar våld mot sin kvinna även gör detta mot barnen. 
Även kvinnor som utsätts för våld använder mer våld än andra kvinnor mot sina barn. Det har 
även påvisats att barn inom våldsfamiljer använder mer våld mot varandra än barn i andra 
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familjer. Detta tyder på att våld som metod för makt och dominans kan läras in och upprepas. 
Denna tes förklarar dock inte alla våldssituationer eller varför kvinnor från samma familjer som 
männen inte brukar våld oftare, trots att de oftare varit utsatta för det (Nordborg, u.å.). 
Inlärningen kan också ske i ett mer strukturellt sammanhang. Nordborg menar att många 
samhälleliga och sociala institutioner har dragit ut på tiden med att markera mot övergreppen 
och ställa mannen till ansvar för sitt utövande av våld.  

Alkohol och narkotika 
Lee, Sebold och Uken (2003) menar att alkoholkonsumtion, i synnerhet en hög sådan, är starkt 
associerad med intimt våld.  Författarna menar att man har kunnat visa ett starkt samband 
mellan alkoholmissbruk, kvinnomisshandel och en familjehistoria kantad av våld. 

Biologiska och psykologiska förklaringar 
Såväl forskare som allmänheten finner förklaringar till våldet i faktumet att män och kvinnor är 
biologiskt olika. Våldsbenägenheten anses vara knuten till det manliga könet genom biologiska 
mekanismer som gener och hormoner. Nordborg (u.å.) menar dock att det finns starka 
indikationer på att våldet inte är biologiskt inprogrammerat eller styrt av hormoner. Författaren 
framhåller att grundfrågan om vad som är biologiskt är nästintill omöjlig att besvara och det är 
svårt att utestänga all social påverkan på människor. 
 
Lee et al (2003) nämner att studier har visat att män med någon form av huvudskada löper sex 
gånger högre risk att bli kvinnomisshandlare än män utan huvudskada. Andra riskfaktorer är 
kopplade till serotonin- och testosteronhalterna som är i obalans. Författarna beskriver också 
olika typer av personlighetstyper samt personlighetsstörningar vilka leder till våld. 

Viktigt i behandling av män med våldsproblematik 
I behandling av personer som har en våldsproblematik är det av vikt att arbeta med tolerans 
mot vanmakt och tolerans mot känslor generellt. Isdal (2001) framhåller att detta i särskilt hög 
grad blir ett centralt tema för män eftersom mansrollen främjar den agerande och 
kontrollerande individen. Samtidigt föreskriver mansrollen ett förakt för vanliga mänskliga 
känslor som bl.a. rädsla, osäkerhet, hjälplöshet, sorg, otrygghet och litenhet. I den terapeutiska 
processen får man därför lära sig att arbeta med och erkänna de känslor man faktiskt har, och 
sedan acceptera och godkänna dem. I nästa fas får man lära sig att uttrycka dem på andra sätt 
än att använda våld. Det handlar om att lära sig att styra sitt beteende bättre. Vidare menar 
författaren att det rör sig om att lära sig att kontrollera sina handlingar så att de inte blir till 
skada för andra eller för individen själv. Genom att identifiera källan till vanmakten och 
försöka göra något konstruktivt med det som skapar maktlöshet lär man sig att bemästra 
maktlösheten. Känslorna blir därmed mindre skrämmande och känns mindre kränkande för 
individen. Författaren anser att för att man i mellanmänskliga relationer ska kunna bemästra 
känslor av vanmakt är det nödvändigt att undvika tillbakadragande och angrepp. Ett bra sätt att 
bemästra vanmakt är nästan alltid att prata, att verbalisera med lugna och klara ord det man 
känner och menar samt att samtidigt vara lyhörd för andras meningar och känslor. 

Pedagogik som maktform 
Foucault formade inte någon egentlig teori vilket kan försvåra användandet av hans teoretiska 
material på empiriska frågeställningar. Man kan emellertid belysa och problematisera bestämda 
typer av mänskliga erfarenheter och varande i avsikt att utmana vår uppfattning och hantering 
av hur vi uppfattar oss själva samt andra på och därmed utmana våra idéer om hur vi uppfattar 
olika fenomen. Som teoretiker företog Foucault inga empiriska och praktiska undersökningar. 
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Han undersökte istället diskurser och problematiseringsformer, hur man har tänkt, skapat och 
använt olika delar av människolivet på. Foucault menar att vara människa har i olika tider och 
på olika platser haft olika innebörd och betydelse. Subjektet, dvs. människan, är historiskt 
betingat. Det kommer inte av naturen och ej heller som ett universellt faktum och har därför 
inte en fast kärna. Subjektet är inte en konstant, utan en faktor som formas fortlöpande på olika 
sätt (Herman I: Gytz Olesen & Möller Pedersen, 2004). Foucault ger tre grundläggande 
förklaringar till hur processen realiseras; Genom vetenskapliga och så kallade diskursiva 
metoder, via sociala och politiska dominansrelationer som delar upp, differentierar individer 
samt genom självets arbete och förpliktelse mot sig själv (Foucault, 2003). 
 
Foucaults grundläggande teman är makt, vetande och subjektivitet, vilka omformas om och om 
igen under hans verksamma tid. Man skulle kunna säga att stora delar av Foucaults författande 
handlar om hur makt utövas när den inte är synlig och symboliseras av stora auktoriteter som 
staten, utan istället fungerar genom synliggörande och skapande av kunskap om de människor 
som påverkandet eller maktutövningen riktar sig mot. Det handlar om de traditionella 
pedagogiska rummen som familjen och hemmet samt skolan, vilka är viktiga arenor när det 
handlar om att skapa och forma människor, deras egenskaper och beteenden (Herman I: Gytz 
Olesen & Möller Pedersen, 2004).  
 
Foucault ser diskursen som reglerad och inspirerad av maktförhållanden. Sett ur 
lärdomsordningens underliggande kunskapsregler blir diskursen beroende av sociala 
förhållanden (Foucault, 2003). Med Foucault kan man uppfatta uppfostran, utbildning och 
undervisning som en rad metoder och tekniker som syftar till att skapa individer med hänsyn 
till bestämda mål. En av Foucaults grundidéer är att dessa metoder i det moderna samhället 
bara är verksamma om de vilar på kunskap om det maktförhållande som skall ledas och formas. 
Makten fungerar genom att kunskap produceras, och metoderna och dess tekniker framträder i 
bestämda rum och institutioner (Herman I: Gytz Olsen & Möller Pedersen, 2004).  

Makt, kropp och individ 
Den moderna disciplinära maktutövningen kännetecknas av att den har samhället och 
individerna själva som mål. Individernas välfärd, uppväxt, hälsa och moraliska tillstånd står 
också i fokus för den moderna maktutövningen, där man genom en lång rad metoder försöker 
forma individerna, deras relation till andra, deras aktiviteter och kroppsvård. Straffsystemet 
kännetecknas av att man individualiserar, differentierar, jämför och homogeniserar. 
Individualiserar genom att vända sig till den enskilde individen för att göra denne bättre. 
Differentierar genom att inrikta insatsen på särskilda sidor av individens beteende. 
Homogeniserar genom att låta alla undergå samma mål vilka man försöker att realisera genom 
att exempelvis göra individerna fogliga och ordentliga. Dessa kännetecken sammanfaller med 
principen om normalisering, som består i att främja beteende som ingår i vad som är normalt 
enligt gemensamma normer för hur vi skall handla (Herman I: Gytz Olsen & Möller Pedersen, 
2004). Disciplinens kontrollmetoder leder också till objektivisering av olika individer, vilket 
gör det möjligt att klassificera och prognostisera individer efter bestämda normer, den 
kriminelle mot den laglydige. En institution i form av en skola, ett fängelse eller ett sjukhus 
styr individers beteende med hjälp av dessa disciplinära åtgärder. Det disciplinära straffets 
funktion är att minska undantagen från systemet. Författarna menar att man i det moderna 
samhället fokuserar på förbrytaren och riktar uppmärksamheten mot dennes själ, instinkter, 
uppväxt samt andra karaktäristika för att på så sätt göra honom manipulerbar för förändring. 
Tidigare stod kroppen i centrum, där kroppen användes som verktyg för att förändra en 
individs beteende genom straffet. Det som praktiskt händer i behandlingssituationer är att det 
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normala befästs och att man ser normens makt framträda i och med att rangordnar varje enskild 
individ till en samhällskropp (Foucault, 2003). 
 
Makt är ett sorts känslomässigt förhållande människor emellan och tillåter alltid motstånd. 
Makt handlar om att några människor kan bestämma andras beteende. Tvång kan inte 
motarbetas utan det utövas när inget val finns. Foucault påpekar att det inte finns någon makt 
utan möjlighet till motstånd. Om en individ skulle erbjudas frihet skulle han ta det erbjudandet, 
hur liten friheten än skulle vara. Makt kan ge frihet i motsats till tvång där ingen frihet finns. 
Man måste sluta beskriva makt som något enbart negativt, att den utesluter, utövar repression, 
hämmar och censurerar. Foucault menar att makten i vekligheten är produktiv då den 
producerar en verklighet, ämnesområden och sanningsritualer. Den kännedomen om individen 
man förvärvar tillhör denna produktion.  

Det kommunikativa meningsskapandet och intersubjektiviteten 
Mead menar att vi i det sociala samspelet grundar vår förståelse av handling i handlingar, såväl 
sociala som kommunikativa (von Wright, 2003). Kommunikativ process är snarare ett 
meningsskapande än ett tillstånd av ömsesidig förståelse och enighet. 
 
Enligt von Wright (2003) är intersubjektiviteten det fenomen där vi kan möta och förstå andra 
människor som handlande subjekt. Olika aspekter av denna subjektivitet är en individs jag, 
själv och identitet. Varje människa ska ses som unik. Intersubjektiviteten omfattar en ömsesidig 
förståelse där deltagarna möts i en kommunikation och delar en verklighet som skapas i detta 
möte. Varje enskild individ ingår som unik där ingen annan människa är den andre lik, en 
mångfald. Ingenting är heller givet då människor befinner sig i ständigt vardande där man hela 
tiden utvecklas och förändras vilket också påverkar andra människor.  
 
Författaren menar vidare att fenomenet framträder i interaktionen mellan människor i tal och 
handling och det behöver inte vara medvetna möten mellan människor utan kan också vara 
händelser som inträffar var som helst. Den mänskliga intersubjektiviteten skall förstås i termer 
av samordnad handling och samstämmighet snarare än i termer av egenskaper eller 
omständigheter. Intersubjektiviteten omfattar alltid mångfald. Intersubjektiviteten innebär inga 
benämningar av fasta egenskaper eftersom den inte är individuell eller personlig. Innebörden 
skiftar beroende på vilket perspektiv av den mänskliga subjektiviteten som styr vår blick och 
guidar vår förståelse. Vill man veta vem någon är blir det en nödvändighet att mötas i tal och 
handling eftersom det är i de mellanmänskliga mötena som människor framträder. Man blir 
någon först bland andra handlande människor. 
 
Källan till människors individualitet går att finna i kommunikationen mellan människor där 
intersubjektiviteten förstås som en kommunikativ process av meningsskapande. Enligt von 
Wright kan den sociala situationen betraktas som en process av ett ömsesidigt 
meningsskapande. Intersubjektiviteten är det som sker i den gemensamma sfären i det nät av 
relationer där den enskildes intersubjektivitet ingår. Enskilda människors subjektivitet kan 
varken bildas eller genomgå en förändring utan intersubjektiviteten. 
 
Man kan förstå kommunikation som både intellektuell och känslomässig verksamhet. 
Kommunikationen omfattas av en helhet, inte enbart det sagda. Om förståelsen av 
kommunikationen avgränsas till enbart det verbala samtalet, påpekar von Wright (2003), 
riskerar en kommunikativ teori i förlängningen att leda till en förnuftig, intellektuell 
pedagogisk metod för punktuella individer. Detta kan inträffa om man begränsar sin förståelse 
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av tillståndet till de snävt kognitiva och verbala aspekterna och utesluter de omvårdande 
aspekterna av det pedagogiska mötet. 
 
En förutsättning för gemensam handling, enligt författaren, är förmågan att kunna sätta sig in i 
en annans situation, att ta den andres perspektiv och attityd. Detta bidrar till att kunna ana den 
andres handlingar och till att kunna reflektera över vad som händer i mötet och samtalet. 
Genom att ta en annan individs perspektiv vidgas vår egen medvetenhet. Man måste lära sig att 
hantera perspektivtagandet för att undvika förvirring och för detta kan man utveckla 
självreflexion och perspektivtagandet till en vana. Man lär sig då att växla mellan olika 
perspektiv och intar också ett större oberoende, beroende på vilket sammanhang man befinner 
sig i.  

Vad eller vem 
von Wright (2003) behandlar den mänskliga intersubjektiviteten betraktat ur två positioner. 
Författaren utforskar det relationella perspektivet i relief mot ett punktuellt perspektiv. 
Positionerna får olika konsekvenser när man ser på människor och mänskligt sammanhang. 
 
Författaren förklarar att ur ett punktuellt perspektiv på ses människan som en produkt av 
omständigheter eller egenskaper som går att isolera från sitt direkta sammanhang. Vem en 
människa är kan här bestämmas utifrån historiska, sociala, biologiska eller psykologiska 
faktorer. Samspelet mellan människor förstås ur det punktuella perspektivet som ett samspel 
mellan fristående subjekt. Motsatsen till den punktuella positionen är den relationella 
positionen som istället ser människans existens i ljuset av andra individers existens. Människor 
betraktas i relation till andra människor. Därför blir det också meningsfullt att tala om 
människor i pluralis. Vad som karaktäriserar individers subjektivitet är de handlingar som 
framträder i mellanmänskliga sammanhang. Det unika står inte att finna i eller bakom varje 
människa, utan det är flyktigt och framträder i tal och handling. En pedagogisk slutsats som 
författaren drar är att i den mån man är beredd att inte på förhand bestämma hur det borde bara 
eller bli, eller vem någon borde vara eller bli, utan istället förhåller sig öppet undrande inför det 
vardande, så kan man genom att rikta uppmärksamheten mot den sociala situationen intressera 
sig för den andre som unikt handlande subjekt i vardande. 
 
Världen är en värld av händelser, menar von Wright (2003), inte en värld av ting. Människor 
erfar och gör erfarenheter i relation till någon annan eller i relation till en text eller ett föremål. 
Författaren menar att erfarenheten alltid har en emotionell aspekt. Erfarenhetsprocessen är den i 
vilken mening skapas genom att människan står mitt i den. Genom att erfarenheter inte kan 
beskrivas som enskilda isolerade händelser uppfattas erfarenheterna, handlingar och människor 
som relationella. Vill man reflektera väljer man erfarenheten som utgångspunkt för 
reflektionen. Erfarenheten representerar då det som pågår mellan människan och omgivningen. 
 
Det som skiljer de två positionerna åt är att man genom ett punktuellt perspektiv ser på 
människor som isolerade subjekt med fasta egenskaper, som ett vad. Med fokus på det 
relationella perspektivet ses individer ur relationen mellan människor vilken också är beroende 
av tid och rum. Man ser människan som ett unikt vem i ständig förändring. Vårt språk är dock 
inte utvecklat för att kunna beskriva vemet, därför att de språkliga benämningarna endast 
beskriver gemensamma ting och omständigheter. Språket uttrycker därmed inte den unika 
individualiteten. Vad som dock utmärker det relationella perspektivet är dubbelsidigheten, 
vilket innebär att det relationella perspektivet inte utesluter det punktuella perspektivet. Att 
uppfatta människan som sluten, som ett vad, kan få pedagogiska konsekvenser och därför 
menar von Wright (2003) att man inte helt kan utesluta det ena eller det andra perspektivet. 
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 Perspektivtagande 
Att kunna växla perspektiv gör det möjligt att se saker ur olika synvinklar. Perspektivtagandet 
har en social aspekt som ur pedagogisk synvinkel är särskilt betydelsefull, anser von Wright. 
För att kunna ta någon annans perspektiv krävs en social medvetenhet och problematisering, en 
rekonstruktion där den sociala medvetenheten problematiserar den andres situation. För att alls 
kunna ta någon annans perspektiv kan man inte ha rigida gränser mellan människor och 
grupper. Att ta den andres perspektiv innebär att man dör en smula, det vill säga att man 
omskapar och förändras när man tar den andres perspektiv. 

Metodologiska utgångspunkter 
Teori och metod är oskiljbart förbundna med varandra. Det går inte att säga att den ena teorin 
och metoden är bättre än den andra. Det handlar snarare om hur man använder dem. Det hade 
varit avsevärt enklare om man kunnat finna ett universellt system som kunde tala om vilken 
teori och metod som är bättre än den andra (Hartman, 2004). 
 
Forskarens uppfattningar om hur världen är konstruerad utgör forskarens ontologiska 
grundantaganden. En forskare ställer sig i början av en undersökning en mängd frågor av 
praktisk, etisk och metodologisk art. Det kan handla om frågor om hur man vill genomföra sin 
studie, vilka som skall ingå i urvalet, hur man kan undvika att skada någon eller påverka med 
ledande frågor. Andra frågor man som forskare kan ställa sig är hur presentationen skall se ut 
eller hur man skall analysera data (Kvale, 1997). 

Forskningstradition 
Enligt Hartman (2004) skiljer man inom vetenskapsteorin mellan två forskningstraditioner, dels 
den naturvetenskapligt inriktade traditionen positivism och dels den samhällsinriktade 
traditionen hermeneutik. Den hermeneutiska traditionen har som grundtanke att det inte finns 
någon objektiv verklighet utan att verkligheten är en subjektiv bild som var och en skapar.  
 
Forskningsfrågan kräver en hermeneutisk hållning till omvärlden. Hermeneutiken hjälper till 
att förklara och förstå varför människor handlar som de gör. Den hermeneutiska tolkningens 
syfte är att erhålla en giltig och allmän förståelse av en texts mening. Hermeneutiken är dubbelt 
relevant i min undersökning, eftersom den först klarlägger den dialog som skapar de 
intervjutexter som skall tolkas och sedan kastar ljus över den process där intervjutexterna 
tolkas, vilken på nytt kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten (Kvale, 1997). 
 
Människors livsvärld är objektet för hermeneutiska undersökningar och det handlar om den 
mening som individer knyter till sig själva och sin situation. Genom en hermeneutisk 
undersökning söker man förståelse för denna livsvärld och det är genom denna förståelse som 
teorin försöker ge genom att ge en beskrivning av livsvärlden. Tolkningen är det sätt man sedan 
skaffar sig förståelsen på samt rättfärdigar sin uppfattning för livsvärlden (Hartman, 2004). 

Principer för hermeneutisk tolkning 
Den hermeneutiska cirkeln är ett samlingsbegrepp för hur den hermeneutiska tolkningen går 
till. Förståelsen av en text sker genom en process där de enskilda delarnas mening bestäms av 
textens mening i sammanhanget, sådan den föregrips. Tolkningen av de enskilda delarna kan så 
småningom förändra den ursprungliga föregripna betydelsen hos helheten, som i sin tur kan 
komma att återigen förändra de enskilda delarnas mening. Tolkningen kan pågå på detta vis 
tills man känner att man kommit fram till en rimlig enhetlig mening fri från oförenligheter 
(Kvale, 1997).  
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En tolkning måste ske i en kontext, framhåller Wallén (1993), och därför är man tvungen att 
uppmärksamma i vilken situation tolkningen sker. Vidare skriver författaren att en tolkning 
ofta innebär att man visar på innebörder eller sammanhang som ligger bakom det som direkt 
framträder i en text eller ett samtal. Som hjälp kan man då anknyta teorier, från vilka 
tolkningen kan ha som utgångspunkt. I min uppsats har jag valt att göra min hermeneutiska 
tolkning utifrån två stora socialfilosofer, Foucault och Mead, vilka jag kommer att belysa mitt 
resultat med. 

Vald metod 
Min undersökning är baserad på kvalitativ metod därför att jag strävar efter att få förståelse för 
något som utspelas i mänskliga sammanhang. Eftersom jag låter mig inspireras av mänskliga 
sammanhang blir min naturliga utgångspunkt ett kvalitativt förhållningssätt där jag med hjälp 
av teorier om mänsklig interaktion ser på behandling av män som slår. En kvantitativ 
undersökning på ämnet hade varit användbar om jag hade velat undersöka hur mycket eller hur 
många som är, gör, har, vill osv. något utifrån olika klassificeringar. Man undersöker alltså den 
numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper med en kvantitativ metod. Min 
undersökning söker förståelse i mänskliga sammanhang och det mänskliga är svårt att 
kvantifiera och beskrivs bäst med kvalitativa data. 
 
En kvalitativ metod syftar till att förstå ett fenomen, snarare än till att förklara det. Termen 
kvalitativ står för att man är intresserad av vilka egenskaper någon eller något har, dess 
beskaffenhet. Man är som forskare intresserad av beskaffenheten av något i den livsvärld vi 
människor lever i. Kvalitativa undersökningar bygger på en forskningsstrategi där 
tyngdpunkten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data. En 
kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin karaktär 
(Bryman, 2002). Den kvalitativa forskningen är förenad med en alternativ syn på social 
kunskap, betydelse, sanning och verklighet inom samhällsvetenskaplig forskning. 
Kännetecknande för kvalitativt perspektiv är att man inte från början vet exakt vilka resultat 
som är tänkbara. Detta kräver en följsamhet gentemot det man studerar (Hartman, 2004). 

Kvalitativa intervjuer 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, menar Kvale (1997), bör man 
tala med dem. Vidare framhåller författaren att i ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad 
människor själva berättar om sin livsvärld och med egna ord beskriva sina uppfattningar och 
uttrycka åsikter. Den kvalitativa forskningsintervjun bygger upp kunskap genom ett samspel 
mellan två personer i form av utbyte av synpunkter om ett ämne som är av gemensamt intresse. 
Samtalet är en fundamental form för mänsklig interaktion. Till de professionella samtalen hör 
den kvalitativa forskningsintervjun som bygger på vardagens samtal men följer vissa regler och 
tekniker och har en struktur och ett syfte. Även Sokrates använde sig av samtalet för att erhålla 
filosofisk kunskap men utvecklingen under 50-talet av små bandspelare och 80-talets 
utveckling av datorer har ökat möjligheterna att utföra kvalitativ analys av utskrivna intervjuer. 
Stora förändringar har skett i modernt tänkande. Intresset har förflyttats mot vardagsvärlden 
och dess vardagsspråk och lägger fokus mot meningen och förhållanden mellan människor.  
 
Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till vår 
grundläggande upplevelse av livsvärlden. Det är inte bara en ny metod som ger kvalitativa 
texter istället för kvantitativa data, utan speglar alternativa föreställningar om vad som kan vara 
material för samhällsvetenskaplig forskning. Genom att använda intervjuer kan man ta del av 
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människors livsvärld på ett helt annat sätt än om man använder sig av mer strukturerade 
metoder (Kvale, 1997). 
 
När man gör en kvalitativ undersökning finns flera olika datainsamlingsmetoder att använda 
beroende på vad man söker svar på. Intervjuer är enligt Bryman (2002) sannolikt den mest 
använda metoden i kvalitativ forskning. Det är dock viktigt att skilja på flera olika typer av 
intervjuer. Den strukturerade intervjuns syfte är exempelvis att komma fram till ett svar på de 
tydligt uppställda frågeställningar som forskaren har. Den strukturerade intervjun används 
oftare i kvantitativ forskning än i kvalitativ forskning.  I kvalitativa intervjuer är intresset riktat 
mot den intervjuades ståndpunkter och det är av vikt att låta intervjun röra sig i olika riktningar. 
I en semistrukturerad intervju har forskaren en intervjuguide med specifika frågor men under 
intervjuns gång har intervjupersonen stor frihet att utforma sina svar. Frågorna behöver heller 
inte komma i samma ordningsföljd vid varje intervjutillfälle och intervjuperson (Hartman, 
2004). Frågor som gäller behandlarnas kunskap om olika saker, deras attityder och hur de 
brukar bete sig i olika situationer är svåra att fånga på annat sätt än i intervjuer. Därför har jag 
valt att genomföra semistrukturerade intervjuer i min undersökning. En viss struktur i form av 
en intervjuguide har varit nödvändig för min undersökning. Ett skäl till att jag valt att använda 
mig av en intervjuguide är att jag vill att alla personer berör alla frågor. Den har utformats 
enligt ett antal teman med öppna frågor under de olika delarna. De inledande frågorna har varit 
mindre öppna än övriga frågor då de syftat till att få reda på intervjupersonernas bakgrund.  

Forskningsetiska överväganden 
Publiceringen och utformandet av en forskningsrapport väcker moraliska frågor. Denna uppsats 
kommer att betraktas som en offentlig handling efter godkännande och en publicering innebär 
att man som uppsatsskrivare måste fundera över vilka slags konsekvenser studien kan få. 
Undersökningen bör ligga i linje med de etiska riktlinjerna som finns, bl.a. vad gäller 
informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale, 1997). Som forskare vill man 
ha så mycket information som möjligt och ställa så mycket frågor som möjligt, men man måste 
ta hänsyn till etiska problem. Man måste alltid väga forskningens nytta mot människovärdet, 
dvs. målrationellt mot värderationellt (Jenner, 2005).  De etiska principerna är inte avsedda att 
ersätta forskarens egna bedömningar och ansvar utan syftet är snarare att ge underlag för 
forskarens egna reflexioner och insikter i sitt ansvarstagande (Vetenskapsrådet, 2002). 
Människor som deltar i och intresserar sig för en studie ska ges full respekt och behandlas med 
hänsyn. Dessa tankar har jag burit med mig under arbetets gång. Min undersökning bygger på 
frivillighet att delta och på respekt för de deltagande med tanke på att jag vill att studien skall 
kunna läsas och vara till nytta. Eftersom jag också ser min egen framtid inom detta område och 
även inom kriminalvården känner jag att det är extra viktigt att jag fullt ut följer de etiska 
riktlinjer som finns. Kvalitativa undersökningar är ofta av ett mycket öppet slag och det är då 
lätt att man som deltagande kan säga mer än man tänkt sig (Bryman, 2002). Jag har i min 
analys av materialet försökt att ta hänsyn till detta. 
 
Beträffande informationskravet som är den första regeln i Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer gäller det att forskaren informerar undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet samt vilka villkor som gäller för deras medverkan. Det är av vikt att informationen 
som ges omfattar alla de inslag som sannolikt kan tänkas påverka deltagarnas villighet att 
medverka. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan vilket 
innebär att forskaren, i detta fall jag, måste ha deltagares samtycke. I undersökningar med aktiv 
insats av deltagarna måste samtycke alltid erhållas (Vetenkapsrådet, 2002). 
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Konfidentialkravet är en annan princip som är viktigt i undersökningar. Den innebär att 
uppgifter om de deltagande personerna skall ges största möjliga konfidentialitet vilket har ett 
nära samband med sekretess (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2002). Ibland måste man som 
forskare ta ställning till om vissa data eller resultat skall arkiveras eller förstöras p.g.a. 
informationen kan vara av känslig natur (Bryman, 2002).  
 
Det sista kravet handlar om att uppgifter och data som insamlats endast får användas i 
forskningsändamål. De får inte utlånas eller säljas eller användas i andra icke-vetenskapliga 
syften. Forskningsresultat får inte användas av sociala myndigheter för att påtvinga någon vård 
exempelvis (Vetenskapsrådet, 2002). Riskerna för att mina resultat kan komma att utnyttjas på 
felaktigt sätt ser jag som liten. Dock har dock varit viktigt för mig att ha riskerna klara för mig 
själv vid planeringen av projektet. Eftersom min undersökning inte bygger på klienters eller 
vårdtagares deltagande har jag minimerat den faran.  

Planering och genomförande 

Förberedelser 
När tematiseringen var klar och syftet och frågeställningarna hade klarlagts var nästa steg i 
undersökningen planering och förberedelse. Inför denna uppsats gjordes en litteraturstudie som 
ligger till grund för uppsatsens teorianknytning. Teorianknytningen har under studiens gång 
kompletterats för att fördjupa den och göra den mer omfattande. Här planeras de olika 
momenten i undersökningen, såsom tidsdimensionen, intervjuformer, urval och tillgängliga 
resurser.  
 
I planeringsfasen skickades mejl ut, till ett antal berörda personer inom kriminalvården, 
innehållande en intresseförfrågan (bilaga 1) samt missiv (bilaga 2) där jag beskrivit vilka etiska 
riktlinjer jag planerat att följa i undersökningen. Personerna ringdes sedan upp efter ca en 
vecka efter att mejlet hade skickats ut, som en uppföljning på intresseförfrågan samt bokning 
av tider för intervjutillfället. 
 
Den empiriska undersökningens förberedelse bestod i att utforma en halvstrukturerad 
intervjuguide (bilaga 3). Intervjuguiden formulerades utifrån Kvales (1997) beskrivningar av 
vad en intervjuguide bör innehålla. Författaren förespråkar också användandet av tema samt 
noggrant utformade frågor i en intervjuguide. 

Urval och urvalsmetod 
I kvalitativ forskning gör man, precis som i kvantitativ forskning, urval. Skillnaden är att man i 
kvalitativ forskning inte alltid från början kan bestämma sig för vilka som ska ingå i urvalet 
(Hartman, 2004). Jag har i min studie valt att intervjua personer som arbetar inom 
kriminalvården med behandling av män dömda för våld mot kvinnor.  
 
Urvalet har inte varit slumpmässigt, då jag använt en lista med namn på ansvariga personer för 
behandlingen på olika orter. De kriterier jag formulerade för urvalet av undersökningspersoner 
definieras som behandlare, av kvinnomisshandelsproblematik, inom kriminalvården. Jag valde 
ut ett antal personer som jag inledningsvis kontaktade via mejl, för att sedan kontakta dem på 
nytt via telefon. Jag visste ingenting om någon av personerna innan. Tanken var i det inledande 
skedet att jag skulle åka till de olika orterna och göra intervjuerna på plats och detta styrde 
urvalet då jag i första hand valde platser som låg nära. Jag började med att använda mig av ett 
bekvämlighetsurval, dels pga. den geografiska spridningen vilket var betydande för de knappa 
resurser jag haft att tillgå dels p.g.a. det magra utbudet av möjliga intervjupersoner. Då 
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intervjuerna påbörjades fick jag tips av intervjupersonerna på andra möjliga intervjupersoner 
som uppfyllde mina kriterier och jag fick även en kontakt, vilket ledde till en intervju. 

Datainsamling 
Materialet till den här uppsatsen har samlats in genom studier av tryckta källor samt kvalitativa 
intervjuer. I den mån det varit möjligt har jag i första hand valt att använda litteratur med 
koppling till den akademiska världen samt kopplingar till auktoriteter inom ämnet, vilken ofta 
är citerad och refererad av andra forskare. Vad gäller dateringen av det tryckta materialet har 
jag försökt att hålla mig till den senaste forskningen på området. I en del fall har jag varit 
tvungen att frångå denna rekommendation då det gäller de teorier jag valt att belysa min 
undersökning utifrån, av den anledning att det är eftersträvansvärt att också återvända till den 
ursprungliga källan för att inte utsättas alltför mycket för andras tolkningar. 
 
Intervjuerna gjordes med tre olika behandlare av kvinnomisshandelsproblematik, som är och 
har varit yrkesverksamma inom kriminalvårdens öppna del, frivården. Intervjuerna varade 
mellan 45 minuter och två timmar. En intervju ägde rum i den miljö undersökningspersonen 
arbetar, medan två intervjuer ägde rum över telefon. En muntlig information gavs om 
undersökningens syfte. Samtliga intervjuer bandades på kassett efter godkännande från 
intervjupersonerna. Frågorna i intervjuguiden följdes inte efter någon speciell ordnig utan 
bestämdes i själva intervjusituationen. 
 
Inga uppföljande intervjuer utfördes, utan endast ett intervjutillfälle per person avsattes. Istället 
ställdes följdfrågor för att klargöra vad intervjupersonerna menade eller då en fördjupning 
ansågs behövas. Den kunskap jag erhöll från en intervju försökte jag bära med mig till 
nästkommande intervjutillfälle, då fler frågor väcktes och andra upptäcktes inte vara till nytta. 
Därför gjordes också vissa korrigeringar i intervjuguiden. 

Bearbetning, dokumentation och analys 
Efter att ha tagit del av teorin beträffande olika tillvägagångssätt av bearbetning och 
dokumentation, och vägt de olika tillvägagångssättens för- och nackdelar mot varandra, 
bestämde jag mig för att inte skriva ut de kassettinspelade intervjuerna i sin helhet. Med 
utgångspunkt i reflektionen i dessa tillvägagångssätt insåg jag hur tidskrävande detta skulle 
vara särskilt då en del av några intervjuer inte var nödvändig att skriva ut då det materialet inte 
skulle användas. Kassettbanden lyssnades noga igenom ett flertal gånger för att öka 
reliabiliteten i renskrifterna. Några sekvenser på kassettbanden var av sämre ljudkvalitet, vilket 
gjorde att jag valde att bortse från dessa för att undvika missuppfattningar.  
 
Var och en av intervjuerna sammanfattades för sig och transkriberades till pappersform, där de 
olika delarna sorterades in under de olika teman jag ställt upp i intervjuguiden samt bakgrunden 
i uppsatsen. Det som var väsentligt för syftet och frågeställningarna valdes ut, medan 
utsvävningar från ämnet valdes bort. Varje tema kunde efter ytterligare bearbetning och 
tolkning från min sida, delas in i kategorier som behandlade samma huvudtema. Detta ledde till 
att jag gjorde en ny kodning för varje sådant tema, varje huvudtema delades in i kategorier. De 
citat som ansågs berika texten valdes ut och resten sammanfattades till löpande text och 
tillsammans kategoriserades dessa in under det tema som passade lämpligast. Detta utgör 
resultatredovisningen i uppsatsen. När resultatet var sammanställt studerade jag ännu en gång 
litteraturen för att göra ytterligare kompletteringar av anknytningen till forskningen om 
männen. Dessa kompletteringar omfattar undertemat ”förnekelse, bagatellisering och 
minimalisering”, där intervjupersonerna belyste delar som jag tidigare inte reflekterat över. 
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Uppsatsen avslutades med en diskussion, i vilken jag resonerar kring metod, undersökningens 
uppläggning, framkomna resultat samt behandlingspedagogiska implikationer. 

Resultatredovisning  
Resultatredovisningen är upplagd så att svaren från intervjupersonerna har sammanfattats till 
mindre stycken som tillsammans utgör en löpande text. Denna text är kategoriserad under två 
huvudteman, männen och behandlingen, som delas in i mindre underteman. Dessa 
problematiseras löpande genom varje tema. De teman jag ställt upp är: männen i behandlingen; 
männens bakgrund; männens personlighet och problematik; missbruk; samt 
behandlingsprogrammets utformning; viktigt i behandlingsarbetet; förnekelse, bagatellisering 
och minimalisering; behandling i kombination med straff. För att ge en bild av 
intervjupersonernas egna uttryck, samt för att också ge en mer nyanserad framtoning i resultatet 
finns citat från intervjupersonerna infogade i kursiv stil i texten. Inledningsvis ges en 
presentation av intervjupersonerna. 

Presentation av undersökningsgruppen 
Intervjupersonerna (IP) arbetar inom kriminalvården och har olika lång erfarenhet av arbete 
med behandling av män med kvinnomisshandelsproblematik.  
 
IP 1 har arbetat som gruppledare på frivården i behandling av män som slår sedan 2001. IP har 
en socionomutbildning samt en särskild programledarutbildning, bl.a. för IDAP, i England 
tillsammans med vidareutbildningar inom kriminalvården samt även utbildning i 
riskbedömningsverktyget SARA.  
 
IP 2 har arbetat inom kriminalvården i 26 år och med män som slår sedan 1995, men håller för 
närvarande inga grupper själv. IP har en fil. kand. och utökad socionomexamen och Steg 1-
utbildning i psykoterapi samt utbildning för IDAP. IP är nu ansvarig för programverksamhet 
inom kriminalvården. 
 
IP 3 tjänstgör på frivården och har arbetat med behandling av män som slår sedan hösten 2004. 
IP är socionom och har utbildning i IDAP. 

Resultat 

Männen 

Männen i behandlingen 
IP är överens om att de inom frivården möter en väldigt liten del av alla män som brukar våld 
mot kvinnor. Dels är det långt ifrån alla som blir dömda eller ens upptäckta, och dels blir 
många dömda till fängelse istället för en frivårdspåföljd. Vi ser en skärva, inom 
kriminalvården, av alla män som använder våld. Det är ingen homogen grupp vi ser inom 
frivården. Alla brott anmäls ju inte. Jag tror ju att vi bara ser en liten del av alla de män som 
utsätter kvinnor för våld och då kanske vi ser en speciell kategori män, att vi samlar dem i en 
speciell grupp. Tittar man på andra verksamheter som kriscentrum för män exempelvis så 
kanske det är en mera homogen grupp då. IP tyckte sig se att det fanns fler outbildade män i 
behandlingen än män med utbildning och god ekonomi. Samtidigt finns en del representanter 
även från den högre samhällsklassen, där god ekonomi och utbildning oftare är ett faktum. Den 
grupp män IP möter genom behandlingsprogrammet är inte representativ för befolkningen i 
stort. De kommer från radhus- och villaområden samt från lägenhetsområden. Vi har väl inte 
haft så många män ifrån socialgrupp ett och jag vet inte om det är som med allting annat, att 
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man kanske kan dölja problematik på ett annat sätt. De män som vi ser här kan väl tillhöra 
kanske medelklassen, socialklass två och under det. 
 
Det framkom också att det finns svårigheter med att ha invandrare med i programmet då det 
många gånger kan vara problem med språket. För att få deltaga i en gruppverksamhet är 
villkoret att man skall kunna tala om sin problematik vilket förutsätter att man kan 
kommunicera med de andra i gruppen. Det är färre invandrare, för kan du inte svenska så kan 
du inte ingå i en sån här grupp. 
 
En viss grupp av män kan inte deltaga i behandlingen p.g.a. att de generellt inte kan delta i 
grupp eller dra vidare nytta av denna typ av behandling. Psykopatiska män är en grupp som 
inte får gå behandlingen, men det kan vara svårt att upptäcka att de har en psykopatisk störning. 
IP menade att det krävs resurser som inte finns om man skall kunna behandla män med 
psykopatisk störning för denna problematik. Psykopatiska personer ska ju inte vara i grupp 
men det är ju klart att de antagligen finns en del ändå. 

Männens bakgrund 
Männen har olika bakgrund vad gäller tidigare brottslighet. En del har tidigare varit dömda, 
dels för liknande brottslighet och dels för annan typ av brottslighet. IP menade dock att det inte 
finns någon naturlig koppling mellan tidigare brottslighet och den brottslighet de nu blivit 
dömda för. Männen är lite olika dömda innan. Det finns de som har blivit dömda för liknande 
brott tidigare men det är inte alla. 
 
IP upplevde att det var vanligt att männen hade haft en jobbig barndom med våldsproblematik i 
uppväxtmiljön. Det framkom att det inte är ovanligt att de varit utsatta för övergrepp och 
kränkningar under sin uppväxt, vanligen från föräldrarna eller andra i deras närhet. Även 
alkoholproblem i dessa familjer är vanligt förekommande under männens uppväxt. Många av 
de här männen har faktiskt upplevt övergrepp och kränkningar i sin barndom. 

Männens personligheter och problematik 
De män som IP möter i behandlingen har ett stort kontrollbehov. De kontrollerar sina kvinnor 
och de försöker att kontrollera relationen. Det är män med stort kontrollbehov. Männen har 
också ett stort behov av bekräftelse. De känner sig svaga i sin mansroll och att slå kvinnan samt 
att bruka psykiskt våld är ett sätt för mannen att få utlopp för sina känslor och samtidigt 
bemästra kvinnan. De har stora svårigheter att verbalisera sina känslor och tankar, särskilt då 
det kommer till den vanmakt de känner. Vi har talat om det här, vi som arbetar tillsammans, 
om man kan se något mönster hos dem som slår. Vad vi har sett är att de har ett otroligt 
bekräftelsebehov och att de är rätt så svaga i sin mansroll, att de har svårigheter i att 
kommunicera på ett rakt och ärligt sätt, på ett verbalt sätt. 

Missbruk 
Männen som går behandlingen får inte ha något pågående missbruk av vare sig narkotika eller 
alkohol. Har man en missbruksproblematik måste man ta tag i den först och genomgå 
behandling för den innan man får komma in i själva behandlingsgruppen. Män som har använt 
narkotika är färre i jämförelse med män som använder alkohol. En del män kommer direkt från 
behandlingshem, där man behandlat narkotika- eller alkoholproblem. Samtidigt menar IP att 
man inte får tro att det alltid är alkohol inblandat i våldsproblematiken eller i dessa mäns liv. 
Alkohol är mycket vanligt vid våldstillfällena, men det finns även de män som aldrig dricker 
alkohol och därför kan man inte heller förklara våldet genom alkoholen. Våra klienter är inga 
direkta narkotikamissbrukare, men mycket alkohol förekommer och det är väldigt vanligt med 
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alkohol i våldssituationer. Men det är långt ifrån i alla. Det finns de män som aldrig dricker 
alkohol men som slår ändå. Alla män som har deltagit i gruppen eller deltar har inte en 
missbruksproblematik. De som har haft det har vi sagt att de får genomgå behandling för det 
innan de kommer in i IDAP. 

Männen: teoretisk problematisering 
IP har inte kunnat se de tre olika typer av män som misshandlar kvinnor. Utifrån von Wright 
(2003) tolkar jag att man inte skall generalisera männen då alla är unika själv. Tolkar jag mina 
IP genom von Wright förstår jag att det är skillnad på att tolka männens beteende och 
handlingar utifrån ett könsmaktsperspektiv och på att tolka dem genom ett individperspektiv. 
Ses handlingarna och beteende ur ett rent könsmaktsperspektiv läggs ansvaret på män som en 
grupp i samhället och man ser på fenomenet ur ett samhällsperspektiv. Väljer man att istället se 
dessa på individnivå menar IP att man kan lära männen att handskas med problemet och få dem 
att lära om. von Wright skiljer mellan handlingar och beteende, då handling är det som utspelar 
sig mellan människor och subjektiviteten, medan beteende är det som människor gör lika, som 
kan förutsägas. Hos männen och i deras relationer finns ett viss förutsägbart beteende, men 
varje man och varje relation är unik i sig vilket betyder att männen har olika behov. Både Isdal 
(2001) och mina IP menade att det är svårt att generalisera männen eftersom de inte är någon 
homogen grupp. En generalisering kan få behandlingspedagogiska konsekvenser, beroende på 
vilken teori man väljer att se männens beteende utifrån. IP har sökt hitta ett gemensamt 
problem, vilket har visat sig vara kontrollbehovet hos dessa män. 
 
Enligt von Wrights relationella synsätt kan man inte säga vem männen är eftersom vårt språk 
inte stöder den typen av beskrivning. Gör man en tolkning utifrån det punktuella perspektivet 
styrks flera beskrivningar av männen som kvinnomisshandlare, brottslingar sedan tidigare, 
outbildade, högre bildade, utsatta för övergrepp mm. Både Foucault och von Wright menar 
dock att människan inte har någon fast kärna, utan att människan förändras fortlöpande på olika 
sätt. Därför kan det också vara vanskligt att kategorisera männen. IP kan ha gått på denna linje 
och därmed undvikit att dela in männen i särskilda karaktärer och istället försökt att se på den 
möjliga förändringen av det som sker i samspelet mellan männen och andra. 
 
När det gäller männens bakgrund kan möjliga förklaringar till våldet finnas i barndomen, vilket 
både IP antydde och Isdal (2001) förklarar. Isdal beskriver en tes om att det inlärda beteende 
från barndomen föder våld, vilket också stöds av Garbarino (2004). Ur von Wrights synvinkel 
kan detta stämma då man formas i interaktionen med andra. 
 
När det gäller narkotika- och alkoholmissbruk ger IP stöd åt teorin att alkohol och droger är 
vanligt, då många av männen i behandlingen har haft ett missbruk. IP vittnade också om att 
alkohol var vanligt förekommande i våldssituationerna, vilket stöds av Lee et al (2003).  

Behandlingen 
Inledningsvis går männen igenom en riskbedömningsanalys för att man därigenom skall kunna 
se vilka behov som finns samt för att avgöra huruvida de kommer att kunna tillgodogöra sig 
behandlingen på ett bra sätt och ifall de passar in i en gruppbehandling. Därefter går de en 
orienteringssession där man går igenom hur man jobbar i programmet samt hur programmet är 
upplagt. Behandlingsprogrammet pågår i 27 veckor, uppdelat på nio moduler, där varje modul 
varar i tre veckor. Efter avslutat program har man tre till sex individuella samtal, med sin 
frivårdshandläggare, där man gör en ny riskanalys samt talar om hur behandlingen har gått och 
vad mannen behöver arbeta med fortsättningsvis. 
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Programmets utformning 
Upplevelsen som IP har är att strukturen i programmet är en trygghetsfaktor för männen. Man 
vet vad som kommer och hur upplägget är vilket gör det enklare för männen att hänga med. 
Jag tror att det har en betydelse, att det är en trygghetsfaktor för de deltagande, att man lite på 
förhand vet vad som händer. Vissa saker återkommer hela tiden och det är inte en slump att det 
är så. Det är också bra för det tar lite olika tid för olika personer att förstå. Det som IP 
upplever som negativt med programmets struktur är att utrymmet för ”utsvävningar” är litet. 
Ibland känner respondenterna att det skulle ha varit bra att kunna stanna upp och diskutera 
något som det finns ett stort behov hos männen att få tala om, men tiden räcker inte till 
eftersom man är bunden av manualen och det tidsschema man har. Fördelen med struktur i 
programmet är ju att männen känner igen sig hela tiden, vad som ska hända. De kommer 
snabbt in i det. Så jag har inget emot strukturen. Men det jag vänder mig emot lite grann är ju 
att man ibland skulle vilja fördjupa sig i vissa områden, i vissa moduler vi har men då finns det 
inte utrymme för det riktigt. Har man ett mer fritt program kan man bestämma sig för att man 
ska prata om ett visst område ett visst antal gånger, det kan jag inte göra här utan jag måste ju 
gå vidare i manualen. Det framkom också att man tycker att programmet har en bra balans med 
struktur men utan att vara alltför styrande, i jämförelse med andra behandlingsprogram som 
finns. IDAP har hittat en bra balans för det finns andra program som är ännu mer 
strukturerade där man verkligen känner sig jagad då man har ett antal minuter här och ett 
antal minuter där och då blir man jagad som programledare och då handlar det mest om att 
hinna med allt. Helt strukturlöst ska man inte jobba. Det finns en början och ett slut och det 
måste finnas ett innehåll. 
 
IP ansåg att den psykodynamiska delen fattas programmet som har en rent kognitiv 
uppläggning. Eftersom många av männen har ett bagage med sig från bl.a. barndomen har 
många ett stort behov av att få tala om detta och reda i det som känns tungt och svårt, men för 
detta finns inget utrymme. Jag tycker att IDAP är bra, men jag tycker att det fattas lite. IDAP 
är jättebra för 50-60 %. För resten fattas den psykodynamiska biten eftersom IDAP är ett rent 
kognitivt program. IDAP är klart outstanding för de unga killarna därför att de unga killarna 
inte har de här ramarna som äldre män har och kan inte tala på samma vis och då att få ett 
sådant här rent pedagogiskt program är jättebra. 

Betydelsefullt i behandlingsarbetet 
IP tror att männen kan förändras och sluta använda våld. En förutsättning för att en förändring 
skall kunna komma till stånd är att det finns en vilja hos klienten. Utan viljan är det svårt att 
göra en förändring och det kan ta lång tid. Det framkom att viljan skulle finnas hos dem själva 
och komma inifrån och inte från någon annan. Förutsättning för förändring är att det finns en 
vilja hos personen själv, en vilja att titta på sina egna tankar och känslor och hur det har 
påverkat ens handlingar och beteende. Finns inte den viljan eller förmågan tror jag det är 
svårt med förändring. Förändringen måste komma inifrån dem själva och inte komma utifrån 
att jag som gruppledare vill eller att deras flickvänner vill, utan de måste ha den här förmågan 
själva. Det framkom också att det kan räcka med en yttre motivation, att någon annan vill att 
man skall gå behandlingen och att motivationen är någonting som man hjälps åt att hitta dag för 
dag tillsammans. IP menade att det fanns en poäng med att man inte var helt motiverad och 
säker på hur allt ska gå till för att åstadkomma en förändring, eftersom man då inte skulle ha 
något som behandlare att ge. Vi brukar säga att det räcker med en yttre motivation och den inre 
skapar vi under tiden. Den yttre kan helt enkelt vara att kvinnan vill att man ska gå. För oss 
räckte det med en yttre motivation för om man bara ska jobba med dem som är totalt 
motiverade och vet precis hur de vill ha det så behöver man inte jobba med dem. IP påpekade 
att motivationen till förändring är något som är i ständig förändring. Motivation är ju en 
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rörelse. Man är ju inte alltid motiverad och så är det ju alltid. Man kan vara motiverad ena 
dagen men inte den andra. 
 
Förtroende är viktigt i arbetet med männen eftersom det handlar om känsliga saker som 
behandlas. Som samtalspartner måste man skilja på person och handling, menar IP. Genom att 
vara respektfull och att inte vara fördömande skapar man ett förtroende hos männen. IP beskrev 
hur de gör för att skapa förtroende hos männen: Det är viktigt att inte lägga skam och skuld på 
mannen utan verkligen själv tro på att de kan genomgå en förändring. Visa empati och visa på 
att ”ok, vad bra, du har gjort framsteg” och stärka dem i det och stärka dem i det här med 
alternativ till våld. Man kan inte sitta där som gruppledare och tycka att det här är en förfärlig 
man, men en förfärlig handling, vilket jag naturligtvis gör. Man kan ju inte tycka att det är en 
förfärlig man med inga möjligheter. Man måste tro på att de har möjligheter och en vilja till 
förändring och genom att möta dem på ett respektfullt sätt så får man ju också förtroende. Att 
ha och träffa gruppen för första gången är som att köra fyrspann eller sexspann med häst med 
tömmar men jag kan inte förklara hur jag gör, om jag trycker på den tömmen eller den 
tömmen. Det är något i ens personlighet och det är någonting man utstrålar. Jag tror att jag 
utstrålar att jag tycker det här ska bli kul, att det kommer att bli en lång resa men att jag har 
full tillförsikt att vi kommer ut om ett år och då med andra värderingar. Jag försöker vara 
eftertänksam första gången så att de ska kunna få förtroende och känna att det blir tagna på 
allvar. 
 
IP framhåller att, när man talar med männen om deras handlingar gör man det på ett allvarligt 
och icke fördömande sätt. Genom att visa respekt och visa att man inte fördömer dem som 
personer, att man skiljer på person och handling och att man finns där att prata med och stötta 
det som är bra. På ett bra sätt konfrontera, med det som man själv ser är problematiskt med 
utan att för den sakens skull vara direkt konfronterande. Ibland kan det vara svårt för männen 
att börja tala om sina handlingar eftersom det känns skamligt. Genom att se filmer på 
misshandelssituationer blir det lättare att kunna tala om det och föra diskussioner om hur man 
upplevde situationerna på filmerna. Då känns det inte så personligt vilket gör det något lättare 
för männen att börja tala. Efter ett tag kan de ändå stå för och acceptera vad de har gjort och 
konstatera att de vill ha en förändring. I och med att de berättar om sina egna handlingar och 
samtidigt får titta på händelseförlopp i visuella bilder i form av filmer på vad som pågår i en 
relation har de lättare att börja tala om sina egna handlingar. Då ligger det ju lite granna 
utanför dem och då kan de ändå säga att ”oj, det här har jag också gjort”. Men, de känner 
samtidigt att ”ok, jag har gjort det här och jag måste gå vidare”. De undrar hur de då ska 
göra för att inte hamna i den här situationen igen. Det är viktigt att de kan säga att ”jag har 
gjort det här, men jag vill inte att det här ska hända igen och jag vill inte utsätta någon kvinna 
för det här igen”. 
 
IPs upplevelse av vad männen tycker är viktigt under behandlingen är att männen är i stort 
behov av att få tala om sina känslor på ett allvarligt sätt utan att bli fördömd. Att också få se att 
andra är i samma situation är särskilt betydelsefullt, samt att få ta del av andras erfarenhet. 
Att få prata om känslor är viktigt. Det är genomgående när man träffar de här männen att ”å, 
jag har aldrig sagt det här till någon annan innan”. Jag upplever också att det är viktigt få 
prata om det de har upplevt och få prata om sina egna känslor och dela med sig av det till 
andra. Att få tips och råd av andra hur man kan hantera en situation på ett annat sätt. En del 
ger också intrycket av att vara väldigt ensamma och att de tror att de är ensamma i världen om 
att det här har hänt dem. 
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Förnekelse, bagatellisering och förminskning 
I början av behandlingen är det vanligt att männen bagatelliserar, förminskar och förnekar de 
gärningar de har utfört. Man hanterar detta genom att tala på ett icke fördömande sätt och visa 
att man är där för att lyssna och att hjälpa, inte för att skambelägga mer. Det går också att 
komma runt förnekelsen genom att vara mindre konfronterande och gå sakta fram och byta sätt 
att tala om det på. Man talar om det på ett allvarligt men inte fördömande sätt. De flesta har ett 
behov av att tala om det. Ibland förnekar de sina handlingar men då byter man strategi och 
talar på ett annat sätt, lirkar lite. Det finns ett jättestort sug efter att få prata om sexuell 
respekt. ”Hon gjorde och hon sa, och mina handlingar berodde på…” Man börjar i en lite 
mindre hotfull ände. Jag är inte till för att lägga på mer skam. Ibland kan det dock vara svårt, 
menar IP, då vissa män förnekar sina handlingar väldigt hårt. Vissa män från andra länder 
nekar som sten och på kort tid är det svårt att få till en förändring. 
 
En sida av förminskningen handlar om att lägga skulden och ansvaret för sina handlingar på 
andra, exempelvis kvinnan, eller på annat, som alkoholen. IP betonar att det är viktigt att få 
mannen att förstå att han ensam bär ansvaret för sitt våld, även om andra eller alkoholen 
påverkat honom på sätt så att han tappat kontrollen. Framförallt när mannen börjar i gruppen 
så tar han upp att han var ju påverkad då utav alkohol. Och då möter vi ju det genom att fråga 
”men vem hade ansvar då för att dricka den här alkoholen”? Man kan ju liksom inte lägga 
över ansvaret på att det var alkoholens fel att man använde våld. I behandlingen betonar man 
ansvar, och det är en genomgående grundtanke i hela programmet. Klienterna måste ta ett 
ansvar för handlingarna. Att det är de som har utsatt kvinnan för våld och de måste ta eget 
ansvar för att det är de som behöver och vill genomföra en förändring.  
 
IP förklarade att också gruppen, tillsammans med det pedagogiska upplägget av programmet, 
är en stor hjälp för både männen själva och handledarna när det handlar om att lägga ansvaret 
där det hör hemma. Förminskelse är vanligt. Det är väldigt vanligt. Där är gruppen ett stöd 
och en styrka i arbetet. Ofta är det någon annan deltagare som säger att ”förra gången så sa 
du att…” och det pedagogiska i upplägget gör att man får bort väldigt mycket av det där med 
förnekelse och förminskning. Många tycker ju liksom att det de har gjort är inte så farligt. Man 
får en otrolig hjälp utav gruppen eftersom det är kontinuerligt intag, så vi behöver inte ens 
säga det här utan då är det någon deltagare som säger ”men du då, vad har du för ansvar”? 
Och då ger ju det en större effekt om en annan deltagare säger det till en deltagare än att jag 
som gruppledare säger det. 

Behandling i kombination med straff 
IP anser inte att det är något problem att kombinera straff med behandling. Männen i 
programmet har själva fått välja behandlingen istället för fängelse och därmed menar man att 
det inte är något problem. Jag tycker inte att det är något problem, utan de väljer ju själv och 
de får oerhört noggrann information om vad det innebär att gå med i programmet. De får gå 
en orienteringssession innan de börjar själva grupprogrammet för att se då, känna på det rent 
praktiskt hur det kan vara och de skriver på ett kontrakt som är tydligt skriver då vad det 
innebär och vad som skall hända under de här veckorna. Så egentligen är det de själva som 
väljer att gå med i IDAP. De har ju ändå fått välja. Man kan säga att man vänder på det och 
istället ser det som en möjlighet. ”Ok, du har en valsituation. Du kan välja att försöka nappa 
på det här erbjudandet och se det här som en möjlighet. Jag brukar säga att det finns faktiskt 
personer som går och betalar 500-600 kr i timmen för det här och här kan du ju få det gratis.” 
 
Det handlar inte om att tvinga någon till förändring, utan vill man förändra sin situation och sig 
själv väljer man att gå programmet framför att sitta i fängelse. Att gå programmet är också en 
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slags frihet då man fortfarande kan behålla sitt arbete och fortsätta sitt vanliga liv. Att sitta av 
sitt straff i fängelse innebär också att ens omgivning i större utsträckning får veta att man utfört 
de här gärningarna samt straffats för dem. Går man istället programmet märks det inte på 
samma sätt enligt IP. Det är inte så många som märker att de faktiskt blivit straffade. 

Behandlingen: teoretisk problematisering 
Behandlingen är en maktform enligt Foucaults (2003) syn, men inget tvång. Makt tillåter 
motstånd, medan tvång inte har något utrymmet för motstånd alls. Männen har själva fått välja 
behandling framför fängelse. Tidigare var fängelse ett tvång om männen befanns vara skyldiga 
i domstolen. Nu finns valmöjligheten för många män att istället välja behandlingen som IDAP 
utgör. Mina IP framhåller att det inte är något tvång från staten utan ett frivilligt val från 
männens sida. 
 
Behandlingen handlar i mångt och mycket om att lyfta fram vemet. Behandlarens uppgift blir 
därmed att se varje klients behov och samtidigt vara medveten om intersubjektiviteten i mötet 
med klienterna. Behoven kan förstås i situationen när man utgår ifrån ett relationellt perspektiv, 
menar von Wright (2003). Det rör sig om att förändra mening. Behoven går att förändra när 
man ingår i en delaktighet med andra människor. Varje klient har ett behov av att bli sedd och 
bekräftad för vem han är. Det är i interaktionen med andra som man kan förändras. Processen 
mellan meningsskapande växlar mellan att vara intresserad av den egna personen och andra. 
Denna växling mellan perspektiven kan ske i gruppsamtal och kan utveckla den egna 
självbilden och identiteten. Vem jag är avslöjas i interaktionen med andra men vemet är inte 
detsamma som identiteten eller klientens egen berättelse av sig själv. Målet måste vara, enligt 
von Wright, att utgå från individen själv. Vilka krav man kan ställa på männen beror på vilka 
förutsättningar som finns. Samtidigt är det gemensamma målet att förhindra återfall men för att 
detta skall ske krävs en beteende- och attitydförändring hos männen. 
 
Man kan säga att männen är i vardande genom den aktivitet och den förändring som sker inom 
individen. De delar med sig, tar till sig och omformas om och om igen under de gruppträffar de 
har, där möten hela tiden kommer till. von Wright menar att meningsskapande och medvetande 
blir till i den sociala interaktionen och därför är gruppen viktig i behandlingen. Utifrån von 
Wright är alla i gruppen delaktiga i intersubjektiviteten. Med hjälp av samtalen (språket) 
utforskar männen en för dem ny värld där de lär sig att kommunicera med andra medel än de 
tidigare varit vana vid men också att utforska sitt eget tänkande. Samtal kan även försiggå i 
enrum genom det egna internaliserade samtalet mellan jag och mig, dvs. I och me, där männen 
lär sig att reflektera över sitt beteende. Genom att tala om det som har hänt och hur man kan 
göra istället finner männen en ny mening. Det är också detta som Isdal menar är viktigt när han 
påpekar betydelsen av att tala och verbalisera sin vanmakt och därmed också försöka att finna 
källan till den.  
 
Von Wright menar att människor erfar och gör erfarenheter i relation till någon annan. 
Erfarenhetsprocessen är den i vilken mening skapas genom att människan står mitt i den. 
Genom att erfarenheter inte kan beskrivas som enskilda isolerade händelser uppfattas 
erfarenheterna, handlingar och människor som relationella. Vill man reflektera väljer man 
erfarenheten som utgångspunkt för reflektionen vilket är en förutsättning i programmet enligt 
mina IP. Man utgår från sina egna handlingar och talar kring dem och får genom detta en större 
förståelse för vad man har gjort och hur man kan förändra sig. 
 
Det krävs ett engagemang och en tro hos behandlaren enligt von Wright (2003). Man måste 
vara öppen och nyfiken och se till individernas behov och försöka se vem männen är, inte vad. 
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Jag tolkar mina IP som att de under hela behandlingen försöker att se vemet och försöker att få 
männen att gå från det punktuella perspektivet och se på sig själva och omgivningen samt deras 
beteende ur ett relationellt perspektiv. Därmed kan man också lägga ansvaret på männen för 
deras handlingar utan att fördöma dem. 
 
Foucault (2003) hävdar att kunskap är makt. Kunskap är ett instrument som man kan använda 
sig av för att förändra människor. Individernas välfärd, uppväxt, hälsa och moraliska tillstånd 
står i fokus för den moderna maktutövningen, där man genom en lång rad metoder försöker 
forma individerna, deras relation till andra, deras aktiviteter och kroppsvård. När det gäller 
behandlingen av män som slår kvinnor kan man välja att se det som att man gör den goda 
gärningen och hjälper männen till förändring för deras egen samt för deras närmsta omgivnings 
skull. Ser man istället på fenomenet ur Foucaults vinkel innebär behandlingen ett 
maktutövande från myndigheternas sida, ett sätt att få männen till förändring för att passa in i 
samhället sådant staten vill ha det. Straffets funktion är att minska undantagen från systemet. 
Det ”goda” och det ”onda” arbetar parallellt i den här processen. Mina IP och Isdal (1998) ger 
också stöd till detta resonemang då de framhåller vikten av att lära männen att styra sitt 
beteende, att sluta slå och att istället lära sig att använda ord, att verbalisera sina känslor. Detta 
ligger i linje med hur samhället vill att människor skall vara såsom jag tolkar Foucault. Man 
riktar uppmärksamheten mot mannens inre samt beteende för att på så sätt göra honom 
manipulerbar för förändring. Tidigare stod kroppen i centrum, där kroppen användes som 
verktyg för att förändra en individs beteende genom straffet. Man kan tolka det som praktiskt 
händer i behandlingssituationer som att det normala befästs och att man ser normens makt 
framträda i och med att man rangordnar varje enskild individ till en samhällskropp. 
 
Genom den riskbedömningsanalys som görs för varje man inför behandlingen får man kunskap 
om honom. Man kartlägger och analyserar och sedan drar man slutsatser om honom. Genom 
analysen får man som behandlare veta sådant som berikar ens kunskap, vilket är en fördel när 
man skall arbeta med mannen i fråga. Ur von Wrights synpunkt kan detta ses som att se till 
varje mans individuella behov, men utifrån hur jag tolkar Foucault handlar det också om att vi 
genom ökad kunskap om någon också kan få en ökad kontroll över honom. Makten som utövas 
är inte är synlig i detta fall annat än i det faktum att det handlar om ett straff. Genom att tolka 
Foucault fungerar makten genom synliggörande och skapande av kunskap om de människor 
som påverkandet eller maktutövningen riktar sig mot, dvs. genom kunskapen om männen. 

Diskussion 
Jag kommer nu att föra en diskussion om studiens metod, begränsningar och resultat samt göra 
kopplingar till syfte och frågeställningar. Jag kommer att avsluta med en diskussion om 
studiens pedagogiska implikationer och förslag till framtida forskning.  

Metoddiskussion 
Denna studie begränsas givetvis av det kraftigt avgränsade materialet som i sin tur beror på den 
begränsning en C- uppsats i sig utgör i form av tid och utrymme. Av denna anledning är det 
naturligt att de svar jag fått inte kan gälla alla behandlare som arbetar inom detta område. 
Däremot kan mitt resultat ge en inblick i behandlingen och vilka män behandlarna möter i sin 
verksamhet. Vad som vad avgörande för att jag valde en kvalitativ metod var att jag innan 
undersökningen påbörjades ansåg att denna metod skulle lämpa sig bäst i förhållande till mitt 
syfte och mina frågeställningar. Det hade varit tänkbart att använda en kvantitativ metod men 
då hade också möjligheten till följdfrågor och fördjupning försvunnit och resultaten hade 
antagligen sett annorlunda ut. Det fanns också en tanke om att jag rent utbildningsmässigt 
skulle få ut mer av den kvalitativa metoden där det i mitt fall handlat om att i intervjuer möta 
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och samtala med personer. Nu när undersökningen är slutförd anser jag att jag valde rätt metod, 
dels för att jag känner att jag har fått värdefull kunskap om behandlingsarbetet och om männen 
i behandlingen men även om kvalitativ forskning som forskningsmetod. 
 
Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen samt kunskapen kring behandling inom 
kriminalvården av män med misshandelsproblematik, inte att undersöka ett specifikt antal män 
i behandlingen. I detta avseende är följaktligen inte uppsatsen av någon etisk känslig karaktär. 
Jag har dock varit noga med att informera IP vad deras deltagande innebär och hur materialet 
skulle hanteras och att samtycke gavs. De forskningsetiska överväganden som jag tagit hänsyn 
till är främst informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Jag anser inte att det har 
uppstått några problem kring den forskningsetiska aspekten av uppsatsen då samtliga IP gav 
sitt informerade samtycke. 

Diskussion kring undersökningens uppläggning 
Brevet som skickades ut till berörda personer i början av studien anser jag är väl formulerat 
men det stämmer inte helt överens med uppsatsens slutgiltiga syfte. Efterhand ändrades brevet i 
vissa avseenden, främst vad det gäller datum för när vidare kontakt skulle tas. Jag har ändå valt 
att ta med brevet som en bilaga i original. Tanken med brevet var att det skulle ge IP 
information om mig och uppsatsen samt ge dem tillfälle att i förväg ta ställning till ifall de ville 
ställa upp på en intervju. Brevet underlättade mycket i den inledande processen och första 
telefonkontakten eftersom de visste vem jag var och huruvida de ville deltaga i undersökningen 
eller ej. Därmed uppnåddes mina intentioner med brevet. 
 
Jag valde att utforma en halvstrukturerad intervjuguide med ett antal frågor kring behandlingen 
och männen. Frågorna ställdes på något olika sätt under intervjusessionerna vilket gjorde att 
svaren i vissa avseenden blev olika varandra men samtidigt bredare och mer heltäckande. 
Intervjuguiden har varit ett bra stöd under intervjuerna då den gav mig en viss säkerhet på att 
jag fått med allt jag ville ha. I visst avseende kan jag i intervjuernas inledningsfas möjligen ha 
varit för styrd av den, men att detta har rättats till efterhand som jag blivit säkrare i 
intervjusituationen. Intervjuguiden underlättade även arbetet med sammanställningen av 
intervjuerna då jag kunde använda strukturen i guiden när intervjuerna sammanfattades till text. 
 
Under intervjuerna fokuserade jag på behandlingen och männen, men jag känner samtidigt att 
jag försökte uppmuntra fria berättelser vilket gjorde intervjuerna mer levande. Frågorna 
underlättade för följdfrågor. Jag är dock övertygad om att jag så här i efterhand hade kunnat 
forma en bättre intervjuguide. Det var en fördel att IP var verbala och uttryckte sig tydligt. 
 
Antalet IP i min studie är få och min tanke var ifrån början att ha ytterligare en, men av olika 
omständigheter blev antalet endast tre. Med tanke på att behandlingen inte finns på många orter 
finns heller inte behandlare inom området i särskilt stor mängd. Därmed hade jag inte ett stort 
antal att välja mellan och några har tackat nej till deltagande. Ytterligare några gick inte att nå 
eller så har intresset från personens sida visat sig först i slutskedet av uppsatsen vilket inte 
gjorde det möjligt att utföra en intervju pga. den knappa tiden. Kanske hade utfallet också 
kunnat te sig annorlunda om jag hade haft fler IP. Faktum att samtliga IP också är kvinnor kan 
också ha påverkat utfallet, då män och kvinnor kan ha olika syn på de frågor jag ställt. Att jag 
inte har med någon man bland IP beror helt enkelt på att de män jag kontaktat inte visat något 
intresse eller har meddelat sitt intresse sent. Viktiga aspekter kan därför fattas i mitt material 
för en rättvis bild av verkligheten. 
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Intervjuer av kvalitativ karaktär anses ofta kräva mer av intervjuaren än en kvantitativ intervju 
gör. Det gäller att vara lyhörd och lyssna på IP för att kunna utveckla och få ut så mycket som 
möjligt av intervjun. Att jag i två av tre fall gjorde telefonintervjuer, kan ha försvårat 
möjligheten till lyhördhet. Relationen mellan intervjuaren och respondenten är viktig i 
intervjusituationen och den relationen är lättare att uppnå då man möts ansikte mot ansikte. 
Den karaktär av ett samtal som eftersträvas vid den kvalitativa intervjun är svårare att uppnå 
över telefon än då de inblandade möts personligen. Vid en telefonintervju går man dessutom 
miste om att uppfatta respondentens kroppsspråk och minspel, och det kan på grund av dessa 
brister vara olämpligt att genomföra en intervju med öppna frågor över telefon. Jag upplever 
emellertid att telefonintervjuerna gick bra, att IP var öppna och att intervjusituationen i större 
utsträckning liknade ett samtal.  
 
Vid datainsamlingen använde jag mig av kassettbandsinspelningar av den anledningen att jag 
ville ta del av allt som IP skulle komma att säga. Detta gav mig också möjligheten att kunna 
välja ut de citat jag ville använda i resultatet. Kassettbandsinspelningarna var även ett smidigt 
sätt för mig att samla in data på, eftersom jag lättare kunde fokusera på det som IP berättade, 
vilket i sin tur gav större möjlighet till följdfrågor. Jag försökte visa att jag följde med i 
intervjun genom att ställa följdfrågor, nicka eller ge instämmande kommentarer. Detta hade jag 
förmodligen inte kunnat göra om jag hade varit upptagen med att anteckna allt som sades, 
eftersom det är svårt att lyssna aktivt och anteckna samtidigt. Jag har under tidigare 
intervjusituationer inte alls känt samma kontakt med respondenterna som jag gjorde i denna 
undersökning, då jag tidigare varit van att föra anteckningar under hela intervjusamtalet. 
 
I samband med utskrifterna av intervjuerna uppmärksammade jag att bandkvaliteten under 
vissa sekvenser var av det sämre slaget. Jag anser att jag löste detta på ett smidigt sätt genom 
att helt enkelt välja att bortse från dessa korta delar av intervjuerna. Det är beklagligt att dessa 
delar inte kunde tas med, men jag upplever att jag har fått helheten ur intervjuerna och därmed 
har bortfallet av dessa korta sekvenser inte påverkat helheten i sig. Jag skrev ut intervjuerna så 
snart som möjligt efter intervjun, vilket visade sig vara ett bra tillvägagångssätt eftersom jag då 
i ett tidigt skede upptäckte de ljudsekvenser med sämre kvalitet och kunde i vissa fall 
komplettera dessa med minnet. 
 
Tillvägagångssättet att ta ut citat och sammanfatta intervjutexterna anser jag har varit bra. Det 
underlättade mycket att jag kunde urskilja olika teman som sammanföll väl med de teman som 
tidigare hade tagits upp i teorianknytningen och bakgrunden. Användandet av teman gör det 
lättare för läsaren att jämföra resultatet med teorin, samtidigt som det ger en bra struktur åt 
uppläggningen i resultatredovisningen. Den sammanställda och slutgiltiga 
resultatredovisningen präglas av de många citat som jag valt ut. Det kan kanske tyckas att jag 
använt många citat, men hermeneutiskt inspirerad kvalitativ forskning kännetecknas just av 
citat, eftersom de visar på äktheten i resultatet. Jag tycker att jag har valt ut citat som säger 
något om sammanhanget de står i och förstärker texten. Genom den teoretiska 
problematiseringen tolkar jag resultatet vilket lyfter upp och belyser det ytterligare.  

Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen samt kunskapen kring behandling i 
kriminalvårdens regi av män med kvinnomisshandelsproblematik. För att göra detta ställde jag 
tre frågor. Den första frågan behandlar vilka männen är som misshandlar kvinnor. Den andra 
frågan handlade om vad som är viktigt i behandlingen av dessa män. Den tredje frågan rörde 
hur man hanterar kombinationen straff och behandling. Det har inte varit enkelt att välja ut 
delar av resultatredovisningen för diskussion, men eftersom en diskussion avser att skapa 
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eftertanke och nya tankar hos läsaren har jag försökt att få med de aspekter som IP tog upp 
kring behandlingen och männen, som jag reagerade på eller blev förvånad över. 
 
Utifrån syftet och frågeställningarna visade studien att de män som man möter på frivården inte 
är någon homogen grupp. De män man möter i behandlingen är långt ifrån en representation av 
alla de män i samhället som har en misshandelsproblematik av detta slag. Dels anmäls endast 
en liten del av alla de brott som begås och dels blir många män dömda till annan påföljd än 
behandling. Förklaringarna kan göras fler. Skulle undersökningen istället ha koncentrerats till 
anstalter med detta behandlingsprogram hade jag kanske fått ett annat svar angående vilka 
dessa män är. Kanske sitter där fler invandrarmän och män med psykopatiska drag och kanske 
ser deras problematik lite annorlunda ut jämfört med de män man träffar inom frivården. Det är 
därför av vikt att man håller detta i åtanke när man läser denna och andra undersökningar. 
 
I litteraturen fann jag uppgifter om att hela 70 % av männen tidigare varit dömda för brott. 
Mina intervjupersoner hade en annan uppfattning om detta då de menade att en del män har 
tidigare domar men någon tydlig koppling mellan detta brott och en tidigare brottslighet ansåg 
de inte att man kunde göra. Frågan är om jag hade fått samma svar om jag hade gjort 
undersökningen på anstalter? Återigen hamnar man i diskussionen om att de inom frivården 
inte möter en representativ grupp för de män som misshandlar kvinnor. En undersökning av 
samtliga behandlingsgruppers deltagare skulle ge en mer rättvis bild av de dömda männen, men 
ändå inte en fullständig bild av alla män som misshandlar kvinnor med tanke på det stora 
mörkertalet.  
 
Samma resonemang kan föras vad gäller de olika typerna av män som beskrivs i litteraturen 
men som inte alls får stöd av mina IP. Som teorin beskriver kan det vara så att man inom 
frivården kanske endast möter män från mittengruppen, de överkontrollerande männen. Dessa 
män beskrivs i litteraturen som kontrollfreak som försöker att dominera kvinnan där svartsjuka 
samt alkohol och droger är vanligt förekommande, vilket IP utsagor ger stöd för. Den tredje 
gruppen, periodarna, förekommer nog också vanligen i behandlingen inom frivården, i den mån 
de blivit upptäckta, åtalade och dömda.  För dessa grupper av män är känslan av skam och 
skuld stor. De har svårt att hantera sina känslor och försöker att få kontroll över sitt inre genom 
att kontrollera det som skrämmer dem mest. Hanteringen av detta är ett av det mest centrala 
tema inom behandlingen, vilket både teorin och IP ger stöd åt.  
 
Jag har under resans gång fått begrava en del gamla uppfattningar om männen och deras 
beteende i behandlingen. Efter att ha mött män som misshandlat kvinnor både privat och 
genom mitt arbete förväntade jag mig att männen i behandlingen skulle förneka sina handlingar 
till fullo. Det visade sig att de sällan förnekar. Däremot är förminskelse och bagatellisering av 
handlingarna vanligt hos männen, särskilt i början av behandlingen. Denna upptäckt gör en stor 
skillnad i hur man kan möta de här männen och hur man kan börja tala om det skamliga våldet.  
 
En annan uppfattning jag fått begrava är att kombinationen av straff och behandling skulle vara 
svårhanterlig. Intervjupersonerna menade att männen inte ser detta som ett straff, utan mer som 
en förmån där de kan få verklig hjälp och samtidigt kunna fortsätta sina liv som vanligt. 
Behandlarna kan ha en annorlunda bild av situationen än männen. Frågan kanske skulle få ett 
annat svar om den ställdes till männen själva, vilket är viktigt att ha i åtanke. 
 
Något som jag inte fann något om i litteraturen som ändå är en viktig aspekt i 
behandlingsarbetet är gruppen som ett redskap i behandlingen. IP menade att gruppen var en 
styrka i arbetet både dem som gruppledare och för männen själva. Männen hjälper varandra att 
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förändras. Tillsammans lär de sig att ta ansvar för sina handlingar och de kan ge varandra en 
förståelse och samtidigt säga ifrån på ett sätt som behandlaren inte har samma möjlighet till. 
Männens gemensamma erfarenheter ger dem en ömsesidig förståelse och skapar en slags 
manlig solidaritet som kommer till ett positivt uttryck i behandlingsarbetet. Förmodligen hade 
gruppen inte utgjort samma styrka i arbetet om den varit större eller mer öppen.  
 
Vad som också är intressant var IP olika uppfattningar om männens motivation när de går in i 
behandlingen. Det som framkom var att någon ansåg att en inre motivation var nödvändig för 
att åstadkomma en förändring, alltså att ingen annan tvingat dit mannen, medan någon ansåg att 
ifall någon annan tvingat dit honom räckte det fullt ut som motivation. Det är intressant att 
dessa skilda åsikter finns då motivationen och viljan ändå ses som en förutsättning för att få 
genomgå behandlingen. 
 
Sammanfattningsvis visade resultatet att: 

• Männen i behandlingen inte är någon homogen grupp men kommer övervägande från 
medelklassen och neråt, använder alkohol, särskilt vid våldstillfällena, samt narkotika. 
De har ofta haft en barndom kantad av familjeproblem.  

• Förminskelse är vanligt förekommande i behandlingen, särskilt inledningsvis. Männen 
lägger ofta skulden för sitt handlande på kvinnan, alkoholen eller andra personer och 
ting men i behandlingen betonas männens eget ansvar. 

• Gruppen är en styrka och ett redskap i arbetet, där männen stöttar varandra och säger 
ifrån till varandra på ett sätt som gruppledaren inte har möjlighet att göra. 

• Männen har ett stort behov av att få tala om sina handlingar och känslor på ett allvarligt 
sätt utan att bli fördömda.  

• Männen har svårt att sätta ord på sina känslor och tankar. De har ett stort kontroll- och 
bekräftelsebehov och de är svaga i sin mansroll. 

• Behandling och straff går utmärkt att kombinera, särskilt då männen inte upplever att de 
blivit straffade när de får gå behandlingen. Att de själva fått välja betyder mycket. 

Pedagogiska implikationer 
Genom att lyfta fram och belysa vad som är viktigt i behandlingsarbetet och hur man hanterar 
kan man på ett bättre sätt förstå vad som händer under behandlingen. Uppsatsens pedagogiska 
värde är att den ökar förståelsen kring dessa män, varför de slår men framför allt vad som krävs 
för att man skall sluta slå. Även andra behandlare som möter män med denna typ av 
problematik, men som inte blivit dömda av domstol, kan ha nytta av studien då den kan ge en 
inblick i vad som är viktigt när man möter männen och talar med dem om deras handlingar.  

Fortsatt forskning 
Området är relativt outforskat som jag sa inledningsvis i uppsatsen, men det gör också att det 
finns många nya och intressanta iakttagelser att göra. Jag tror på behandling av denna 
problematik framför långa fängelsestraff, men för att behandlingen skall bli bra och passa fler 
män måste forskningen komma igång på allvar. En mer djupgående undersökning än den jag 
själv har gjort skulle kunna få betydelse i utvecklingsarbetet av behandlingsprogram som det 
jag har kommit i kontakt med. Det skulle vara av stort intresse att fånga männens bild av 
behandlingen, vad som har varit viktigt och vad som har hjälpt dem att finna ro i sig själva. Det 
skulle också vara av intresse att se hur relationerna som männen lever i har förändrats efter 
behandlingen och hur barnen upplever förändringen.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 

 
Växjö 2006-01-19 

 
Hej! 
Jag läser inom programmet ’Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård’ 120 
p, vid Växjö universitet. Jag kontaktar Er med anledning av den C-uppsats jag planerar att 
skriva. Mitt intresse rör den behandling och programverksamhet Ni inom kriminalvården har 
för män brukar våld i nära relationer. Jag är intresserad av er kunskap och er erfarenhet i 
behandlingen av dessa män samt att se hur behandlingen ser ut. Det skulle därför vara mycket 
intressant att få ta del av den kunskap och de erfarenheter Ni besitter genom intervjuer. 
 
I mitt uppsatsarbete har jag handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som har magisterexamen. Hon har dessutom själv många års erfarenhet inom kriminalvården. 
Kursansvarig, som har det yttersta ansvaret, samt examinatorerna har doktorsexamen vilket kan 
ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
 
Jag kommer att kontakta Er per telefon i v. 5 för att bestämma vidare. Jag hoppas att Ni finner 
detta intressant och vara av värde att deltaga i. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Maria Öhrn        
 
Maria Öhrn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Kerstin Köhlin 
 
Examinator: Gill Croona 
 
Kursansvarig: Gill Croona 



 

Bilaga 2 

Missiv till deltagare i studien ’Behandling av män som slår’ 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer finns främst 
av två anledningar. Det handlar om att respektera de människor vi forskar om och för, deras rätt 
till integritet osv. Den andra aspekten handlar om respekt för den egna verksamheten och ett 
försvar för forskningens heder, dess specifika villkor och grundläggande värden. De riktlinjer 
jag använder mig av är de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt jag kan för att 
ditt deltagande i min studie ska vara etiskt riktigt vill jag visa dig dessa riktlinjer och hur jag ser 
på dem. 
 
De etiska kraven är: 
 
Informationskravet 
Beträffande informationskravet som är den första regeln i Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer gäller det att forskaren informerar undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet samt vilka villkor som gäller för deras medverkan. 
 
Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan vilket innebär att 
jag måste ha ditt samtycke. I undersökningar med aktiv insats av deltagarna måste samtycke 
alltid erhållas. Du som medverkar i en undersökning har också rätt att på egen hand bestämma 
om, hur länge och på vilka villkor du skall deltaga och även kunna avbryta din medverkan utan 
att det medför några negativa konsekvenser för dig. Varje deltagare har alltså rätt att när som 
helst vägra deltaga utan att behöva ange något skäl för detta. Dock kan man som forskare 
fortfarande använda information som framkommit ur intervjuer som avbrutits, vilket innebär att 
alla möjligheter till identifikation undanröjs vilket kallas anonymisering. För att få handla på 
detta sätt krävs dock att kunskapstillskottet står i rimlig proportion till de oangelägenheter som 
kan orsakas de medverkande. 
 
Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet är en annan princip som är viktigt i undersökningar. Den innebär att 
uppgifter om de deltagande personerna skall ges största möjliga konfidentialitet vilket har ett 
nära samband med sekretess. Ibland måste man som forskare ta ställning till om vissa data eller 
resultat skall arkiveras eller förstöras p.g.a. att informationen kan vara av känslig natur. Jag 
kommer att avgöra den frågan under studiens gång då jag ännu inte vet vad som kommer att 
framkomma i undersökningen. Vad gäller konfidentialitetskravet kommer jag att uppfylla detta 
genom att avpersonifiera ditt deltagande så att du inte kan identifieras av utomstående. 
 
Nyttjandekravet 
Det sista kravet handlar om att uppgifter och data som insamlats endast får användas i 
forskningsändamål. De får inte utlånas eller säljas eller användas i andra icke-vetenskapliga 
syften. 
 
 
 
 
 
 



 

Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i min studie. För mig är 
det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till, då det är dem jag intresserar 
mig för. Jag hoppas även att deltagandet kommer att kännas meningsfullt och intressant för dig. 
 
     Maria Öhrn 
     Växjö 2006-01-27 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Kerstin Köhlin 
 
Examinator: Gill Croona 
 
Kursansvarig: Gill Croona 



 

Bilaga 3 
Intervjuguide 
Bakgrund  
Berätta lite om din bakgrund. 
 
På vilket sätt arbetar du med männen? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur länge har du arbetat med behandling av män som slår? 
 
Hur ser du på förändring? 
 
Männen 
Vilka är männen? Ålder, etnisk tillhörighet, social klass osv.? 
 
Hur ser deras bakgrund ut? Tidigare straffade? Återkommande? 
 
Hur ser deras nuvarande situation ut, straff, familj, arbete? 
 
Missbruk? 
 
I litteraturen fann jag att de flesta författarna tar upp förnekelse hos en del män. Hur hanterar 
man detta? 
 
I den litteraturstudie som ligger till grund för denna undersökning fann jag att flera författare 
tar upp att man kan särskilja männen till tre olika typer. Har du några synpunkter på detta?  
 
Behandlingsarbetet 
Hur går behandlingsarbetet till? 
 
Hur många män per grupp? 
 
Vad är viktigt i behandlingsarbetet med män som slår? 
 
Hur får man männen att känna förtroende? 
 
Hur är stämningen i grupperna? 
 
Hur hanterar man kombinationen straff/behandling? Går det att tvinga någon till förändring? 
 
Vad händer om någon inte följer reglerna eller avviker? 
 
Vad upplever du att männen tycker är viktigt under behandlingen/samtalen? 
 
Vilka egenskaper hos klienten, anser du, är en fördel i behandlingsarbetet? 
 
Övrigt 
Är det någonting du skulle vilja tillägga som jag har glömt att ta upp som du tycker av vikt? 
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