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ABSTRAKT 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka behandlares syn på orsaker till mäns våld i 

nära relation, samt om man beaktar skamproblematik och skamhantering vid behandling av 

männen. Den kvalitativa studien hade en explorativ ansats. Sex behandlare intervjuades. 

Därefter analyserades svaren utifrån Kvales (2009) meningsanalys. Gemensamt för 

behandlarna var att de såg mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt problem knutet till 

mansrollen. Andra faktorer ansågs bl.a. vara svåra uppväxtmiljöer, stort kontrollbehov samt 

svårigheter med affektkontroll. Behandlarna använde sig främst av en behandlingsmetod som 

utarbetats på Alternativ til Vold (ATV) i Norge, men innehållet i behandlingen varierade 

utifrån utbildning och tidigare erfarenhet. Skammen visade sig ha betydelse i 

behandlingsarbetet då männen upplevdes bära på skam över beteendet. Däremot gav 

intervjuerna inte stöd för att mäns våld förorsakades av männens skamhantering. En reflektion 

utifrån resultatet är att det kan spegla ATV:s metod att främst ha fokus på våldet. Förslag till 

vidare utforskning i ämnet är att undersöka målgruppens skambenägenhet och 

anknytningsmönster.  
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BAKGRUND 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och har allt mer kommit i fokus för 

samhällsdebatten i Sverige under det senaste årtiondet. Det är ett område där forskning och 

behandlingsinsatser genomsyras av stora ideologiska influenser med dominans av 

feministiska paradigm. Historiskt är det ett relativt nytt forskningsområde (Dutton, 2007). 

Under senare delen av 1970-talet uppstod en rörelse för misshandlade kvinnor som en 

utvidgning av kvinnorörelsen och den ökade medvetenheten om kvinnors underordning för 

mäns dominans (Gondolf, 2002). I och med detta synliggjordes det ”privata” våldet som 

innebär ett lidande för utsatta kvinnor, barn som blir vittnen till (och/eller själva utsatta för) 

våld och även de män som utövar våldet. 

 

Utifrån perspektivet att partnervåld är ett könsmaktsproblem har det från mitten av 1980-talet 

vuxit fram psykoedukativa program med KBT-ansatser för dessa män. Modellen var att lyfta 

fram underliggande tankemönster samt att avbryta och ersätta problematiska beteenden med 

alternativa, mer acceptabla beteenden. Under 1990-talet började behandlingen influeras av 

psykodynamiska ansatser via psykologer som Dutton, Saunders m.fl. Dessa fokuserade mer 

på individuella emotioner och bakgrundsfaktorer hos männen, som tidiga trauman, dålig 

impulskontroll, rädsla för närhet mm. Ett motstånd som tycks finnas mot det perspektivet på 

mäns våld är att det får de våldsutövande männen att framstå som offer. Gondolf uttrycker det 

som att det stora problemet med denna approach är att det allt för lätt kan förstärka känslan av 

berättigande, självrättfärdigande och narcissism som så ofta associeras med män som slår 

kvinnor (Gondolf, 2002).  

 

När det gäller partnervåld är intrycket att problematiken i sig är bemängd med skam. Man kan 

ställa sig frågan om det vid sidan av de strukturella aspekterna är den största anledningen till 

att det tagit sådan tid att uppfatta det “privata” våldet som ett samhällsproblem. Först under de 

senaste tio - femton åren har man i Sverige på allvar börjat uppmärksamma problemet och 

utveckla behandling för de här männen. Inom kriminalvården har man utarbetat ett 

manualiserat program (IDAP) för män med våldsproblem. I övrigt har det företrädesvis varit 

män knutna till ideella föreningar för mansfrågor som engagerat sig. I Sverige är det 

fortfarande inte givet att anlita psykologiskt specialistutbildad personal vid behandling av 

målgruppen. Kanske just för att mäns våld mot kvinnor ses som ett strukturellt problem 

snarare än som ett individuellt. Fortfarande satsas det inte särskilt mycket på 

behandlingsresurser för män med våldsproblematik även om det har börjat ske en förändring.  
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Orsaker till mäns våld 

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings kunskapsöversikt över mäns våld mot kvinnor 

(2006) har forskning inte kunnat visa några gemensamma drag i kvinnomisshandlares 

personlighet. Författarna menar att frågan är så komplex att man måste studera fenomenet 

utifrån särskilda diagnoskriterier. Det finns ändå forskning på området som ger stöd för ett 

samband mellan personlighetsstörning och partnervåld (Dutton, 2007).  

 

Ett annat sätt att se på orsaken till mäns våld är att koppla det till bristande anknytning utifrån 

att dessa män ofta har haft problematiska uppväxtförhållanden. Samuel R. Aymer (2008) 

målar upp en bild av hur komplex våldsproblematiken är och hur många dimensioner det 

finns som samverkar i att - så att säga - skapa en förövare. Han väver in det strukturella 

perspektivet, det objektrelationsteoretiska och det anknytningsteoretiska perspektivet.  Man 

har i ett flertal studier kunnat påvisa ett samband mellan att som pojke ha bevittnat våld i 

uppväxten och att senare själv bli förövare (Aymer 2008). Fädernas bristande förmåga att 

bl.a. sätta sig in i barnets situation och deras sätt att utöva dominans och tvång, har starkt 

negativt inflytande på deras söners emotionella utveckling. Levendosky och Gramham-

Bermann (2000) menar att våldet har ett direkt negativt inflytande på moderns förmåga att 

vara en god förälder, både utifrån att hon lever under stark stress och att en försvårande 

omständighet är barnets släktskap med förövaren. I hennes svåra situation blir det svårt att 

kunna ge den ”good enough” omvårdnad som är så viktig för barnets självutveckling (Aymer 

2008).   

 

Peter Fonagy som tillsammans med Anthony Bateman utarbetat en metod för att behandla 

människor med borderline personlighetsstörning, argumenterar för att våldsutövande män är 

män med låg förmåga att mentalisera pga. anknytningsproblem (Fonagy, 1999). Dutton 

(2007) ger en beskrivning av modern hjärnforskning och kopplingen mellan neural 

utveckling, omvårdnadsbeteende och affektreglering. Det dyadiska kommunikationsutbytet 

mellan vårdnadsgivare och barn har en oerhörd betydelse för barnets växande förmåga till 

affektreglering och skamhantering. Enligt den forskning som Dutton refererar till påverkas 

hjärnans utveckling negativt av en uppväxt i våldsmiljö. Bl.a. blir anknytningen (naturligtvis) 

problematisk. 
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Våld och skam 

Våldsutsatta kvinnor tycks känna stor skam och skuld. De har oftast en känsla av att det är 

deras eget fel att de utsätts. Där har den feministiska rörelsen gjort mycket för att få till stånd 

en förändring av samhällets syn på de utsatta kvinnorna. De har lyckats föra fram budskapet 

att våldsutsatta kvinnor inte ska skam- eller skuldbeläggas utan att det är de män som utövar 

våldet som bär hela ansvaret för sina handlingar. 

 

Hur står det då till med männens skam? Vi vet att en av orsakerna till att männen kommer till 

behandling är att det på något sätt blivit känt för utomstående att de utövat våld mot sin 

partner. Skammen tycks i de fallen vara drivkraften till att söka hjälp. I mitt arbete på 

Mansmottagningen mot Våld i Umeå har jag under ett par års tid mött män som sökt 

behandling för våldsproblematik. Det som är slående i behandlingsarbetet med den här 

gruppen av män är att de tycks se sig själva som offer och att de tycks oförmögna att se 

alternativ och utvägar när de hamnar i konflikt med sin partner.  

Vi har till största delen utgått från den behandlingsmetod som utarbetats på Alternativ Til Vold 

(ATV) i Oslo. Metoden har ett tydligt maktperspektiv där våld har en intention och ses som ett 

försök att hantera makt och vanmakt. Fokus är på våld, ansvar, sammanhang, konsekvenser 

och alternativ till våld (Råkil, 2002). ATV:s metod bygger på antagandet att den process som 

föregår våldet är att mannen i en given situation känner sig liten och maktlös. För att komma 

undan denna outhärdliga känsla tar han till våld. Metoden är till relativt stor del 

psykoedukativ med både psykodynamiska och kognitiva influenser. Behandlingen sker 

huvudsakligen i grupp.  

  

Det är angeläget att snabbt få till stånd en beteendeförändring hos den våldsamme mannen 

eftersom han är farlig för sin familj. Samtidigt med behandling måste det finnas ett 

säkerhetstänkande. Det är en komplex problematik med förklaringsmodeller på både 

individuell, strukturell och kulturell nivå (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Min 

utgångspunkt är att man måste ha alla tre nivåerna i beaktande när man arbetar med mäns 

våld. Männen har ansvar för sitt våld. Som blivande psykoterapeut har jag intresserat mig för 

att förstå de här männens inre psykologiska drivkrafter. I mina möten med männen har jag 

ofta tyckt mig se en narcissistisk problematik och jag har alltmer börjat fundera över deras 

förhållande till skam. 
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Självpsykologi, skamforskning och våldsproblematik 

Lansky i ”The many faces of shame” (1987), som för övrigt kan kritiseras för ett bristande 

könsmaktsperspektiv då han helt bortser från det strukturella perspektivet, har ändå bidragit 

med att kasta ljus på ett centralt tema hos män med våldsproblematik. Han menar att det finns 

en extrem narcissistisk sårbarhet hos de här männen och att det finns ett särskilt 

anknytningsmönster. Skamproblematiken är central. Han beskriver ett komplext mönster där 

alltifrån till synes harmlösa företeelser till mer uppenbara narcissistiska kränkningar får till 

följd en händelsekedja som börjar med klandrande och skuldbeläggande och som kulminerar i 

våld för att därefter ge ånger. Lansky ser det hela som ett familjesystem där båda parter på 

något sätt har fördel av den här formen av relaterande genom att närhet, intimitet och distans 

regleras genom detta mönster. Den klandrande personen (dvs. mannen) ser det implicit som 

att den klandrade om hon bara ville skulle vara till full belåtenhet.  

 

Kohut, som utvecklade självpsykologin, intresserade sig för narcissistiska 

personlighetsstörningar. Hans beskrivning av den gruppen av patienter innefattar även vad 

andra analytiker skulle benämna borderline personlighetsstörning (Sigrell 2005). Kohut 

jämförde överföringsneruros med narcissistiska personligheter: i den förra är 

kastrationsångest den främsta källan för obehag, med rädsla för förlust av objektet i andra 

hand, i narcissistisk personlighetsstörning gäller det omvända. Rädsla för förlust av objektet 

kommer i första hand (Nathanson, 1987).  

 

Helen Block Lewis, som bl.a. utgick från Kohuts självpsykologi, var intresserad av skam och 

skuld samt dess koppling till narcissism. Som analytiker hade hon upplevt att belysning av 

skammen var försummad. Hon menade att skam och narcissism är klart besläktade då båda är 

upplevelser som tydligt kopplas till självet och involverar självet i mitten av upplevelsen. 

Lewis utforskade skillnader och likheter mellan skam och skuld. Hennes teori var att 

narcissistiska personligheter är skambenägna medan neurotiska är skuldbenägna. Båda 

typerna av patienter har ändå utvecklat överjag som inkluderar både skuld och skam.  Det 

narcissistiska raseriet väcks när en skada mot självet hotar – skamraseri. (1987). Lewis 

forskning gav för handen att det fanns koppling mellan depression och skambenägenhet 

snarare än skuldbenägenhet. 

 

Efter de iakttagelser som Lewis gjorde har många forskare intresserat sig för kopplingen 
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mellan skam, narcissistisk problematik och våld (t.ex. Wallace och Nosko 2003, Tagney, 

Wagner, Fletcher & Gramzow, 1992). Det känns i detta sammanhang viktigt att påpeka att 

man inte får blanda samman narcissistisk sårbarhet med narcissistisk personlighetsstörning. 

Det finns inga belägg för att personer med narcissistisk personlighetsstörning skulle vara mer 

våldsbenägna än andra. Däremot har man kunnat se kopplingar mellan narcissistisk sårbarhet 

och våld. 

 

Miller har identifierat två typer av skam-till-ilska sekvenser som båda är försvarsstrategier. En 

individ som initialt blir arg kan därefter komma att skämmas för sin ilska men det kan också 

vara så att personen går från en initial skamkänsla till ett tillstånd av ilska gentemot den 

andre.  I ilska-till-skam sekvensen, rör sig individen från en aktiv hållning till ett passivt 

tillstånd, flyr från aggressivitet genom att avväpna självet. I skam-till-ilska sekvensen, är 

processen den motsatta. Från den initialt passiva och oförmögna upplevelsen av skam, 

försöker individen mobilisera självet och uppnå kontroll genom aktiv ilska och aggression 

(Tangney et.al. 1992). Även Tangney, et.al. har intresserat sig för skillnaden mellan skam och 

skuld. De beskriver skammen som mycket mer plågsam och förödande än skuldkänslan, 

eftersom objektet för skammen är hela ens själv.  Vid denna plågsamma undersökning av 

självet uppstår en känsla av litenhet, värdelöshet och maktlöshet. Skam inkluderar också en 

känsla av utsatthet.  

 

Enligt Nathanson (1992) är skuld en aspekt av affekten skam. Även om skuld känns 

annorlunda finns skam som en del av känslan, åtminstone skam över beteendet menar han. 

Skam och skuld är knutna till moral och är en viktig förutsättning för det mänskliga 

anknytningssystemet och vår sociala tillhörighet (Nathanson, 1987 och 1992). Skam är mer 

primitiv eller irrationell än skuld men båda involverar självet i sina försök att behålla 

affektiva band till signifikanta andra. 

 

Nathanson föreslog att par finner varandra baserat på hur de hanterar skam. Exempelvis kan 

en person vars skamhantering handlar om att ”attackera andra” dras till en som ”attackerar sig 

själv” (Brown, 2004). Det finns studier som tyder på att kvinnor är mer benägna till defensiv 

skamhantering än män (Baldwin et. al., 2006; O´Leary & Wright, 1986; Mikkelsen & 

Nyström, 2009).  

 

Brown (2004) har i en kvalitativ studie undersökt kopplingen mellan skam och våld i 

heterosexuella relationer. Han har bl.a. Kohuts och Sterns självpsykologi som utgångspunkt 
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och hävdar att våldsutövande män ofta har ett omoget själv. Skammen uppstår som en brist på 

bekräftelse av den sunda narcissismens begär. Brown, som har en psykodynamisk 

utgångspunkt, föreslår att behandling av män med omoget själv bör innefatta en lång process 

av relationsskapande, där narrativet är viktigt, för att successivt kännas vid skamkänslorna.  

 

Skamkompassen 

I boken ”Shame and Pride” (1992), beskriver Donald L. Nathanson teorin om 

skamkompassen.  Skam är den affekt som enbart existerar i relation till andra affekter och 

som särskilt har som uppgift att effektivt avbryta arrousal av intresse -upphetsning och/eller 

glädje/förnöjsamhet. Enligt honom finns fyra olika kategorier av skamhantering, ”attack self”, 

”attack others”, ”withdrawal” och ”avoidance”. En kategori i varje pol av kompassen. Varje 

kategori innehåller system av affekthantering, strategier som individen lärt sig för att hantera 

skam. Varje människa använder sig då och då av varierande strategier beroende på situationen 

men vi har enligt Nathanson en personlig stil med tendens att favorisera någon av de fyra 

skamhanteringsstrategierna. Den försvarsstrategi som används i skamhantering är påverkad 

av omständigheter och föreställningar som är socialt accepterade. Nathanson såg en koppling 

mellan skamhantering och personlighet.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka behandlares uppfattning om orsaker till mäns våld 

i nära relation samt att undersöka om man beaktar skamproblematik och skamhantering i 

behandlingen av männen.  

 

Frågeställningar: 

Hur ser behandlare inom området på orsaken till manligt våld i nära relation? 

Hur ser männen själv på orsaken till sitt våld? 

Arbetar behandlarna utifrån någon särskild metod? 

Upplever behandlarna att denna grupp av män har en särskild skamproblematik? 

Hur arbetar man i så fall med den? 

 

METOD 

 

Sex behandlare som arbetar med mäns våld i nära relation intervjuades. Urvalet av 
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intervjupersoner har gjorts på så sätt att jag via mail kontaktat nio mansmottagningar i landet, 

dels ett par mansmottagningar som jag känt till, dels mansmottagningar som jag funnit genom 

att söka på Googles sökmotor på internet. Intervjufrågor utarbetades utifrån frågeställningarna 

(bil. 1). I intervjufrågorna  exemplifierades affekter samt skamhantering. På grund av det 

geografiska avståndet genomfördes fyra intervjuer via telefon. Alla intervjuer spelades in, 

därefter har intervjuerna transkriberats, dvs. skrivits ut så exakt som möjligt. Intervjuerna 

lästes sedan upprepade gånger. Analysen gjordes i form av meningsanalys enligt Kvale 

(2009): 

Meningskategorisering, där kategorier/teman skapas, under vilka intervjupersonernas 

uttalande kan eller inte kan placeras. Intervjutexten kodades för de teman som uppkom inom 

ramen för frågorna. 

Meningskoncentration, där uttalanden formuleras mer precist. Varje intervju koncentrerades 

var för sig, för att nå essensen av intervjupersonens åsikter inom varje fråga. 

Narrativ strukturering, att med utgångspunkt från de olika svaren försöka skapa en 

sammanhängande text. De olika teman som uppkommit vävdes samman genom liknande svar 

av olika intervjupersoner. 

Meningstolkning, att tränga djupare ner i innehållet och tolka meningen. En del av 

tolkningsarbetet gjordes redan under intervjun genom att återge den till intervjupersonen som 

fick möjlighet att påpeka om det var rätt uppfattat eller inte. Utifrån detta besvarades 

forskningsfrågorna och citat lades till för att belysa och konkretisera intervjupersonernas svar.  

 

 Beskrivning av intervjupersonerna 

Av de intervjuade var två kvinnor och fyra män. Det var en stor variation vad gällde 

utbildning. En behandlare hade endast gått en 7,5 p universitetskurs om mäns våld mot 

kvinnor och barn i nära relation. en person var psykolog, leg. psykoterapeut med 

psykodynamisk inriktning samt teolog. En person var mentalsköterska, hade grundläggande 

familjeterapiutbildning, missbruksutbildning på Universitet 40 p. Tre personer var 

socionomer, varav en av dessa var legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och en 

hade grundläggande psykoterapeututbildning med KBT-inriktning. Det var stor variation vad 

gällde erfarenhet av våldsbehandling hos gruppen.  En person hade arbetat sex månader med 

mäns våld, tre personer hade arbetat två år, en 3 ½ år, en hade arbetat i 35 år med 

könsrelaterat våld varav ca nio år särskilt med gruppen män. Fyra personer hade utöver det 

lång erfarenhet av behandlingsarbete.  
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Etiska överväganden 

Intervjupersonernas anonymitet har garanterats genom att namn, arbetsplats och övriga 

sakförhållanden utelämnats. Deltagandet var frivilligt. 

RESULTAT 

 

Utifrån meningsanalys av intervjumaterialet presenteras resultatet utifrån frågeställningar och 

de kategorier som framkom 

 

Orsaker till mäns våld 

Av intervjusvaren att döma ser behandlarna mäns våld mot kvinnor som en komplex 

problematik där det strukturella och det individuella vävs samman. Gemensamt för de 

behandlare som intervjuats är att de alla tog upp att våldsproblematik är ett strukturellt 

problem som har att göra med genus, dvs. socialt kön. Mansrollen uppfattades som 

problematisk. Det fanns en tydlig varians i hur stor vikt som lades vid den här delen. Vissa 

lade större vikt vid individuella faktorer medan andra betonade maktperspektivet och 

mansrollen. En av behandlarna var tydlig med att han såg det senare som huvudorsaken till 

mäns våld:  

”… jag är präglad utav ett könstänkande att det här är en manlig företeelse i så väldigt stor 

utsträckning. Det är ett manligt problem och männen i någon mening tjänar på det här. Det finns 

något som mannen har ut av att göra så här…” 

 

En annan behandlares svar är exempel på hur man tankemässigt flätade ihop det strukturella 

med det individuella: 

”… vi pratar ju mycket i termer av makt och kontroll och ofta när vi möter män finns det ett stort 

kontrollbehov och det bottnar ju i en osäkerhet och i en känsla av att inte duga, tänker jag…” 

 

Det som nämndes som den mest betydelsefulla faktorn för mäns våld förutom maktaspekten 

var bristande självkänsla och det sociala arvet. Dåliga förebilder för konflikthantering, att 

själv ha bevittnat våld och/eller att ha varit utsatt för våld sågs som viktiga faktorer av några 

behandlare.  

 

Flera tog upp de här männens stora kontrollbehov. Några hänvisade det till intrapsykiska 

faktorer som inre osäkerhet, kontakt med litenhet och skam. Två behandlare tog upp skam 

som en direkt orsak till våldet: 

”… en annan faktor som kan aktualisera våldet det är… kontakten med litenhet, med skam, 
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tillkortakommande...som också spelar roll då.” 

 

Bristande affektkontroll och ADHD-problematik nämndes också: 

”Det jag har tänkt på också är att dom som jag har träffat, inte bara inom mansmottagningen 

utan även tidigare, dom har ju haft eller beskriver att dom tror att dom haft nån form av diagnos 

t.ex. ADHD och dom har svårt med impulser…” 

 

 ”ja, dels ser jag det som en brist hos vissa personer vad gäller affektkontroll och 

affektbearbetning…  

 

 

De flesta intervjuade gav tydligt uttryck för uppfattningen att det är mannen som har ansvar 

för sitt våld. Det handlar om mannens problematik och att det är mer mannens upplevelse av 

otillräcklighet som får honom att ta till våld: 

”…just det här med kontrollen kan jag känna. Makten finns ju där hela tiden men det är ju inte 

något som männen tydliggör lika mycket som kontroll kan man ju se så himla mycket mer när 

dom pratar om att dom vill veta vad dom gör och vem dom är med och känner sig orättvist 

behandlade och osäkra framför allt. Det tänker jag ofta att det är en känsla av att ha förlorat den 

kontrollen och inte veta hur man tar tillbaka den. En känsla av att inte vara tillräcklig helt 

enkelt.” 

 

Två av behandlarna gav uttryck för att partners har delaktighet i våldets uppkomst. Den ena 

ansåg att många av de våldsutövande männen levde i komplicerade relationer i kombination 

med svårigheter att hantera konflikter. Han beskrev att kvinnor kunde utöva psykiskt våld 

som i sin tur fick mannen att känna sig kränkt, vilket kunde leda till fysiskt våld från mannens 

sida. Den andre behandlaren beskrev en ömsesidighet i det fysiska våldet också. Mannens 

våldshandling kunde ibland föregås av kvinnans slag. En av behandlarna tog upp alkohol som 

en utlösande faktor. Det var den behandlare som arbetat med missbrukare i många år.  

 

Männens egen syn på orsak till sitt våld 

När behandlarna beskrev hur männen själva ser på orsaken till sitt våld framträdde en entydig 

bild av att männen oftast lägger skulden på sin partner. Några exempel: 

 

 ”… skyller ifrån sig, och man vill inte liksom se sig själv, man är själv som ett offer.” 

 

”det finns väldigt mycket som männen tänker sig att just då är det förorsakat av det och det och 
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det kan vara både att; jag blev så arg så att, eller; så sårad som jag blev är det inte så konstigt. 

Jag hade skäl att göra så här och den andra varianten är att lägga det på den andra att det här 

att hon gjort mot mig precis före det här att hon provocerat mig med.” 

 

 ”... all skuld läggs på kvinnan eller dom görs väldigt delaktiga i beteendet, hon vet ju att jag…  

om kvinnan håller på så där…” 

 

 

”... dom skyller ifrån sig; jag visste inte vad jag gjorde, eller; det var inte meningen eller; det 

..du... var också med om det, ibland försöker dom blanda in att det var också kvinnan som så att 

säga agerar i det här och få det att eskalera och så sent som idag så var det .. så träffa jag en 

man här som direkt förneka att det där har inte hänt, det har inte hänt och ändå så sitter kvinnan 

med... blåtiror och sånt på, så att...” 

 

Av svaren att döma använder männen olika försvarsmekanismer för att slippa kännas vid det 

våld de har utövat. Våldet förnekas eller görs till en ömsesidig handling mellan två jämställda 

personer. Det som också togs upp var att männen inte kunde se något annat sätt att hantera 

den situation de var i. Det tycks vara svårt för männen att vara i kontakt med skuld. 

 

 

Behandlingsmetod 

Fyra av de intervjuade sade sig arbeta utifrån ATV:s metod, mer eller mindre psykoedukativt. 

Fokus fanns på våld, ansvar, sammanhang, konsekvenser av våldet samt alternativ till våld. 

Alla behandlare erbjöd gruppbehandling. De flesta tog även emot män individuellt. Endast en 

av de intervjuade uppgav att enbart gruppbehandling erbjöds efter de inledande 

bedömningssamtalen.  

 

Två av intervjupersonerna ville inte kalla sitt arbete med männen för behandling. Den ene 

sade sig inte arbeta utifrån någon särskild metod men menade att han synliggjorde våldet och 

tyckte det viktigaste var skapa tillit. En av de intervjuade uppgav att man inom den 

verksamhet hon arbetade på, själva utarbetat en metodhandbok. Detta utifrån inspiration från 

Duluth-modellen (Domestic Abuse Intervention Programs) och kriminalvårdens program 

IDAP. Det var ett tämligen manualiserat och psykoedukativt program men påminde till viss 

del om ATV:s metod. Intervjupersonen var noga med att påpeka att man inte bedrev 

behandling: 

 ”vi brukar va lite petiga och säga vi kallar inte det här behandling vi kallar det 
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motivationsarbete eller påverkansprocess… och jobbet gör ju dom, vi kan bara tillhandahålla 

verktyg…” 

 

 Vid genomgång av intervjuerna med dem som sade sig arbeta utifrån ATV-modellen 

framträdde en bild av att var och en av de intervjuade hade olika sätt att arbeta på när man 

gick in mer konkret i hur behandlingsmodellen såg ut. Intrycket är att den utbildning och de 

erfarenheter man hade i botten formade hur man använde sig av metoden. Några exempel på 

olikheter i angreppsätt: 

”… det är våldet som är i fokus, sen går.. sen blir det lätt i relationstermer och så här då, hur 

man är mot varann och bemöter varann...” 

 

”… jag vill flytta över intresset från våldets orsak till våldets mening och våldets avsikt…” 

 

 ”jag tänker ju att jag har med mig den där VASKA-modellen som ett raster i bakgrunden men 

eftersom jag då är lite beteendeinriktad så tycker jag att det är intressant att titta i kedjor…”  

 

Denna person tyckte att modellen var lite besvärlig då hon som KBT-terapeut gärna skulle se 

modellen som mer manualiserad. 

 

En intervjuad beskrev hur han som psykodynamiker genom arbetet med mäns våld börjat 

använda ett mer eklektiskt angreppssätt i sitt arbete: 

”… jag har gott sällskap av kognitivt tänkande och kognitiva inslag, jag har aldrig varit störd 

utav det. Jag skulle inte vilja säga att jag jobbar kognitivt beteendeterapeutiskt men att jag 

jobbar med inslag utav det och att jag jobbar psykopedagogiskt, vilket inte en psykodynamiker sa 

för tio år sen - men jag gör det nu...” 

    

Flera av behandlarna beskrev att de väldigt detaljerat gick igenom det våld som utövats med 

mannen, vilket är en del av den metod som ATV använder sig av. Några talade om vikten av 

att få männen att sluta förneka och att en viktig del i behandlingen är att männen börjar ta 

ansvar för sitt våld:  

 ” … man har där ( ATV-modellen, min anm.) liksom inledande i vissa steg, men som samtidigt 

går in i varandra, man först och främst gör väldigt tydligt; vad är det som har hänt... går 

detaljerat igenom detta och man tittar och man jobbar också som sagt var med förnekandet…  

 

”... och ansvarsbiten är viktig, att det blir först när dom här personerna på allvar inser att det är 
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deras ansvar det som har hänt va, att den som utövar… slagen då… använder sig av våld, dom 

har ett ansvar för det och det kan va väldigt smärtsamt att uppleva och det är därför som den här 

behandlingen kan ta ganska lång tid...” 

 

Den intervjuperson som inte ansåg sig arbeta utifrån någon särskild metod tänkte att varje 

person är unik och att det viktigaste var att vara relationsskapande. Han brukade också ofta 

träffa partnern, antingen med mannen eller var och en för sig. Även han arbetade med att 

synliggöra våldet. 

 

Alla intervjuade erbjöd behandling i grupp men vissa gav uttryck för att det inte var 

oproblematiskt och självklart med gruppbehandling. Några beskrev svårigheter i att få 

männen att vilja gå i grupp. En uttryckte tveksamhet till att grupp alltid är den bästa 

behandlingsformen.  

 

En behandlare framhävde gruppbehandling som en effektiv behandlingsmetod mot våld. Han 

lyfte fram att styrkan med deras behandlingsmetod var att man erbjöd både grupp- och 

individuallösningar bredvid varandra: 

 

”… det är nog den gruppdynamiska kraft man åstadkommer med en grupp där det finns fler än en 

gruppledare för det första, vi är två, det finns fler klienter som stöttar varandra oerhört mycket 

och det gruppledarna säger kanske kommer i skuggan av det en medgruppdeltagare säger. Vi har 

så oerhört många bekräftelser på att det viktigaste med gruppen var inte minst att få höra andra 

som var i samma belägenhet, alltså stödet av andra och få känna att man inte är ensam och få 

höra hur andra har både lyckats och misslyckats och att man har burit varann så oerhört mycket. 

Det här får vi bekräftelse på i våra utvärderingar gång på gång. Sen är det ju en konst får man ju 

lov och säga, att vi som gruppledare ska använda gruppen, dess dynamiska möjligheter t. ex att 

introducera. Gruppen är väldigt mycket starkare på att introducera en ny medlem än vad 

gruppledarna är att ta in personen i gruppen bidra till motivation och arbetslust. Sen finns det 

väldigt mycket som gruppen gör i form av att hålla vid den här motivationen. Att få lust att 

komma även nästa onsdag och vecka efter vecka efter vecka och till slut blir man oerhört inkörd 

på att det är gruppen som man behöver och det här åstadkommer man inte med individuella 

samtal.” 

 

Det var också denna erfarna behandlare som beskrev att han och hans kollegor inte alls följde 

en manual. De två gruppledarna använde sig själva som instrument och det som framkom i 

gruppen på ett dynamiskt sätt, för att männen skulle få insikter och problematisera den tillvaro 
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och de mönster de hittills levt i.  

 

Några behandlare tog upp att partnerkontakt ingick i behandlingsupplägget och att även 

partnern behöver stöd när mannen går i behandling. Några träffade ibland paret tillsammans 

medan några betonade vikten av att kvinnan ska ha en egen kontakt. En av behandlarna 

poängterade barnperspektivet och vikten av att männen förstår vad våldet gör med barnen. 

 

 De flesta hade regelbundna samtal varje vecka med männen. Variationen i längden på 

samtalskontakt var stor. En av de intervjuade ansåg att det behövdes 10-20 samtal medan 

andra pratade om ett till flera år långa samtalskontakter: 

 

”Det varierar men, ska vi säga..dom män som kommer och fortsätter, det är ju årsvis, alltså det 

är ju en lång process, och det upplyser jag ju också om…” 

  

 

Vilka affekter är problematiska för männen 

Det visade sig vara svårt att svara på frågorna kring affekter. Flera av behandlarna hade inte 

tänkt i sådana termer. Det utkristalliserade sig ändå några områden där man tycks uppleva att 

männen har svårigheter. Ilska/raseri var för de flesta ganska självklart problematisk. Förutom 

det lyfte några fram skammen som en svår affekt men också rädsla och ledsnad/förtvivlan. Av 

svaren att döma har män med våldsproblem mycket dålig affektmedvetenhet. En av de 

intervjuade uttryckte det så här: 

”... förmågan att visa sig ledsen och vara ledsen, det kan inte dom hantera … kanske inte ens kan 

identifiera den känslan att det kanske var ledsen jag blev utan dom är vana vid att reagera med 

nån form av aggressivitet … jaa, så jag tänker att att dom affekterna finns ju naturligtvis hos dom 

här männen alltså ledsen ilska förvåning skräck och skam… men den som reagerar med och det 

som blir problematiskt är att dom reagerar på alla dom här med…  ilska”. 

 

Ett annat exempel: 

”... männen känner inte rädsla med mindre än att dom ofta behöver få hjälp att göra det, att prata 

om det, och det kan ju inte var så svårt då, det visar sig att om man går vidare i processen i 

händelserna så visar det sig att det finns ett stort mått utav rädsla också men att det inte är 

uppenbart för männen för då är man inne i att man agerar mer på kränkning men inte på rädsla 

så därför är det viktigt att plocka fram en sån sak...” 
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  Skam 

De flesta hade inte problematiserat affekten skam och verkade inte ha haft så mycket 

teoretiska funderingar kring den. Skammen verkar ändå ha en central plats i 

behandlingsrummet eftersom flera av de intervjuade spontant tog upp affekten redan i början 

av intervjun. Av svaren att döma tänker sig behandlarna att våldsutövandet i sig är skamligt 

och ger konsekvenser i form av skam över beteendet. Tre underkategorier av skam lyftes fram 

i intervjuerna: 

 

Skamhantering 

Eftersom de intervjuade behandlarna överlag inte hade funderat i affekttermer hade de inte 

heller så lätt för att svara på frågan om de kunde se något särskilt mönster i männens sätt att 

hantera skam. I stället hade flera behandlare funderat i termer av försvarsmekanismer mot 

upplevelse av litenhet och otillräcklighet. Förnekande var det försvar som främst lyftes fram. 

Trots att intervjupersonerna hade svårt att se mönster visade det sig ändå vid genomgång av 

intervjusvaren att de flesta ansåg att männen attackerade sig själva i hög grad. Männen kunde 

också ha ett undanglidande mönster som möjligen till sist kunde kulminera i att attackera 

andra. Ingen av behandlarna beskrev att männens problematik låg i skamhantering i form av 

”attack others”. 

 

”Jag tycker det är väldigt individuellt. Det är ju, som jag ser det lika vanligt att man man vänder 

ilskan utåt och attack attackerar den andre... verbalt eller eller fysiskt men också att man 

attackerar sitt eget inre va så att det är båda delarna där.” 

 

”... i huvudsak tror jag att man har huvudspåret för hur man gör, men jag tror också att det där 

det varierar, alltså… att man kan ha en tendens t.ex. till att... glida undan eller dra sig tillbaka 

och slicka såren som det heter… inför dom här upplevelserna men jag tror också att det kan 

växla… när man har upplevt vanmakt nog länge så kanske man vänder det till maktperspektiv…” 

 

Flera beskrev ett självdestruktivt beteende samt låg självkänsla. Några nämnde att det fanns 

risk för självmord. Det var ibland svårt att få grepp om ifall den intervjuade pratade om skam 

eller skuld när man svarade på frågan om skamhantering. Svårigheten att särskilja begreppen 

var tydliga.  

”Vi är ju som sagt var olika och vi möter ju dom här… destruktiviteten, att man blir 

självdestruktiv och faktikt slår sig själv ..alltså..man vänder ilskan inåt och... en del tar ju livet av 

sig eller försöker ta livet av sig va... en del slår sig, gör sig illa, anklagar.. 
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Det fanns beskrivningar av å ena sidan självdestruktivitet och å andra sidan skuldbeläggande 

av andra. Utifrån intervjusvaren kan man sluta sig till att män med våldsproblem har 

motstridiga känslor i sitt inre, med både ett destruktivt attackerande av sig själv och ett 

destruktivt attackerande och anklagande av andra. Det beskrevs dessutom vara ett cirkulärt 

mönster. 

 

Koppling våld och skam 

Det var stora olikheter mellan de intervjuade vad gäller deras syn på kopplingen mellan våld 

och skam, alltifrån att man såg en stark koppling till att man inte kunde se något som helst 

samband mellan dessa två fenomen. Några intervjuade kopplade ihop tidiga 

barndomsupplevelser och tidig utsatthet med den senare våldsutövningen. En behandlare hade 

tankar om att barn som lever i en ogynnsam uppväxtmiljö där man inte får prata om sina 

upplevelser och känslor blir tvungna att bära på en hemlighet som har att göra med 

föräldrarnas skam. Detta skulle i sin tur kunna leda till våld.  

 

Några exempel på behandlarnas svar: 

”… det är den där maktlösheten skulle jag tro, alltså att man blir ... maktlös, och då kommer ju 

det hära, det här som vi är duktig på alltså… eller det vi inte är duktig på, att prata, vi är duktig 

på, alltså, handgripligheter, alltså att orden räcker inte och det... att skammen den den...den 

övergår ja i frustration och... aggressivitet…” 

 

 ”… ja, jag vet inte, nej jag kan inte… inte som jag kan komma på nu” 

 

”… och också det här med vanmakt och maktperspektivet, att dom här männen kanske ytterst å 

ena sidan känner en inre vanmakt över att tillkortakommande eller litenhet eller förluster eller så, 

å andra sidan finns det ett maktperspektiv..i det hela…” 

 

Vid genomgång av intervjuerna blir det tydligt att de intervjuade behandlarna tycks tänka sig 

att det är våldsproblematiken i sig som ger upphov till skam, dvs. männen beter sig på ett 

sådant sätt att de måste hantera skammen, vilket de tänks göra genom antingen förnekande, 

skylla ifrån sig eller rikta vrede mot sig själva. Utifrån intervjusvaren hade inte någon av 

behandlarna funderat över om det kan finnas en skamproblematik som underliggande orsak 

till mäns våld.  
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Känsla av stolthet och förnöjsamhet 

Till övervägande del bedömde de intervjuade att männen har svårt att vara stolta eller 

förnöjsamma över sig själva.  

 

”… det är vanligt att det här är män som under sin uppväxt har fått föga uppmuntran och stöd, 

föga tillfälle att känna sig stolta, föga uppmuntran till självständighet, raka motsatsen till vad 

Daniel Westling sa i sitt tal… jag har fått stöd för den jag är… Det är så många män som inte fått 

känna detta. Det är rejält vanligt..” 

 

Några behandlare tog upp att männen ofta kan ge ett uppblåst och lite grandiost intryck i 

början men att det så småningom visar sig att det under ytan finns en osäkerhet och dålig 

självkänsla.  Samtidigt finns också ett mod att våga söka hjälp:  

 

”Man kan behöva skydda sig när man är i ett främmande element. Jag har tänkt att dom är 

otroligt modiga dom här männen eftersom det är så otroligt mycket stor social kontext man ska ta 

hänsyn till när man ska gå och prata om sitt våld, så många vägbulor man ska ta sig över innan 

man sitter där och bestämmer sig. I nån mening modiga när dom kommer.” 

 

Tanken att beteendet leder till skam och dålig självkänsla var ständigt återkommande genom 

intervjusvaren.  

”Det är ju ganska lång resa dit om man har utövat våld, att samtidigt kunna känna förnöjsamhet 

utan men det är ju mycket skam ändå, skam ånger… förnekelse och flykt, så att... självbilden 

måste ju bli ganska skadad eller ja tilltufsad..” 

 

 

Behandlarnas arbete med skamproblematik 

De flesta av behandlarna som jag intervjuat arbetade inte aktivt med skamproblematik. Ett par 

av behandlarna hade inte alls reflekterat över skamproblematik som något väsentligt för 

behandlingsarbetet. Samtidigt hanterade man skammen över våldet. Några exempel på svar 

kring skamarbete: 

 

”Det finns en liten motvilja mot Tomkins - att lägga vikten vid skam istället för som i vårt fall på 

våld. Det finns ett problem med våld och det kan ju leda till ett antal känslor och känslopositioner 

så jag brukar aktivt lyfta upp och arbeta med våldsproblematik, emellanåt finns det inslag av 

skam… skam som jag måste vara jätteprofessionell för att bevaka och hantera så jag inte 

förstärker den…”. 
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”… nej det har jag inte gjort det ska jag fundera på …” 

 

”… jag kan inte säga att jag gjort det som medvetet, att nu ska jag känna honom på 

skampulsen..” 

 

En behandlare som arbetade utifrån en mer manualiserad metod berättade att de hade ett 

särskilt tema i behandlingen som hette ”Att uttrycka känslor”. Hon hade inte tänkt så mycket i 

termer av skam men tyckte ändå att den affekten ingick i konceptet. Det framkom även bland 

övriga intervjuade att man arbetade aktivt med att mannen skulle få möjlighet och hjälp att 

uttrycka känslor. Det uppgavs som en viktig del av behandlingen eftersom männen upplevdes 

ha problem med det. 

 

”… man är väldigt tydlig, man talar om vad som har hänt, man visar på att man kan använda 

som verbalisera svåra känslor. Framför allt så alltså så får ju inte jag som behandlare 

skambelägga dom utan dom ska känna sig fria och respekterade mitt i det… trots att man så att 

säga tar avstånd ifrån själva.. liksom handlingen som sådan va men att dom fortfarande känner 

sig värdiga som människor, det tror jag är viktigt…” 

 

”Ja och jag tänker att vi gör det ändå men kanske mer indirekt. Vi försöker alltid att prata om 

hur det känns, eller ofta tänker jag när vi pratar med männen ..och frågar hur kändes det, då 

säger de jag tänker så här ja men hur kändes det jag fråga hur det kändes inte hur du tänkte och 

jag tänker att det är viktigt för männen att få lära sig sätta ord på känslor” 

 

En av de behandlare som fokuserade på våldets mening och intention beskrev att det arbete 

som görs vad gäller skam är att reducera skammen för att kunna tala om våldet. Detta som en 

del i arbetet med att ta sig igenom de försvar mannen använder sig av i form av 

bagatellisering, förnekande osv. Behandlaren såg skam som ett tecken på att mannen inte har 

kommit tillräckligt långt i behandlingen: 

 

”Jag har tänkt på det att den man som dröjer kvar vid att bara skämmas som fortsätter att 

framhäva det den har inte kommit loss, den har inte kommit vidare så att det en signal om att 

mannen fortsätter att hävda att den skäms och kanske inte har nåt annat förhållningssätt…” 

 

Samma behandlare ställde sig tveksam till den nutida skamfokuseringen inom psykoterapin 

men beskrev ändå att man hade mycket fokus på skam: 
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”… det är inte alls så att alla känner skam, men vi är så väldigt vaksamma på det här för att det 

utgör ett allvarligt hinder… Den här verksamheten måste vara skamreducerande eftersom 

skammen kommer som ett effektivt lock på händelsen. Skam är väldigt obehagligt så då ser man 

till att glömma och då är man inne i ett förnekelseskede och resultatet blir att efter ett tag har 

man glömt hela händelsen och förloppet och absolut inte lärt sig nånting. Därför är och förblir 

det väldigt viktigt att inte låta skammen odlas i rummet och det har vi ju på gränsen till en teknik 

för, vi har ett sätt att ställa frågor och ställa följdfrågor och fråga om brottet på ett sånt sätt att 

det inte förstärker skammen…” 
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DISKUSSION 

 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att ge en bild av hur behandlare ser på orsaken till mäns 

våld och om skamproblematik ses som en del i problematiken av vikt för behandlingsarbetet. 

Min egen utgångspunkt har varit att mäns våld mot kvinnor är en komplex problematik där 

förklaringar kan sökas på flera nivåer, där ett perspektiv inte kan utesluta det andra. På det 

individpsykologiska planet har utgångspunkten varit att det finns en störning i 

självutvecklingen hos många våldsutövande män, att narcissistisk skörhet och skamhantering 

kan vara en delförklaring till mäns våld mot partner i nära relation. Jag har inte haft för avsikt 

att dra några generella slutsatser utifrån intervjuerna utan uppsatsen har en explorativ ansats.  

 

Av de sex behandlare som intervjuats sade sig alla ha uppfattningen att mäns våld mot 

kvinnor i grunden har strukturella orsaker som handlar om genus, dvs. socialt kön.  Samtidigt 

fanns det något motsägelsefullt hos ett par av behandlarna då våldet sågs som ett ömsesidigt 

problem mellan mannen och kvinnan. Det väcker en undran över hur förankrat 

genusperspektivet är hos dem. Kanske är det mer en teoretisk utgångspunkt utifrån den 

dominerande inställningen i samhällsdebatten idag än en inre övertygelse.  

 

I övrigt framkom varierande uppfattningar om orsaken till mäns våld. Vissa lyfte upp det 

sociala arvet, där männen under sin uppväxt antingen varit utsatta för våld och kränkningar 

själva eller varit vittne till våld. Några talade mer om svårigheter med affektkontroll och 

ADHD-problematik. De intervjuade verkar inte lägga så stor vikt vid psykiatriska diagnoser 

hos männen. Detta är på ett sätt förvånande eftersom det i samhällsdebatten i stort ofta talas 

om denna grupp av män som psykopater eller psykiskt störda. Endast en av de intervjuade tog 

upp alkoholmissbruk som en orsak till mäns våld, vilket också det är något som ofta refereras 

till i samhällsdebatten. En orsak som nämndes av flera handlar om männens behov av 

kontroll. Några satte det i samband med en känsla av litenhet och tillkortakommande som 

vänds till våld. Ett par av behandlarna benämnde dessa känslor av litenhet som skam.  

 

De våldsutövande männen såg enligt behandlarna orsaken till sitt våld som förorsakat av 

partnerns beteende eller andra yttre omständigheter. Männen använde sig av försvar som 

förnekande och bagatellisering. De upplevde sig i stor utsträckning som offer. 

 

ATV:s metod verkar ha haft stor genomslagskraft i behandling av män med våldsproblem. Av 

de sex intervjuade behandlarna var det endast en som inte nämnde något om ATV:s metod. I 
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övrigt sade sig alla arbeta mer eller mindre utifrån metoden. Det är en metod med tydligt 

fokus på våld och dess intention. Det är i första hand en gruppbehandling. Man tar in 

sammanhangsperspektivet, dvs. den kontext man lever i samt de erfarenheter man har med sig 

tidigare i livet. Det framgick att behandlarna ändå hade relativt olika sätt att arbeta på utifrån 

vad man hade för grundkunskaper och tidigare erfarenheter av behandlingsarbete. Så 

framstod det exempelvis tydligt att den behandlare som hade arbetat med missbruk och som 

hade en familjeterapiutbildning i botten dels såg den problematiken mer tydligt, dels hade mer 

fokus på det i behandlingen. En av de KBT-utbildade hade önskat att ATV:s metod skulle 

vara mer manualiserad. 

 

De frågor som gällde affekter var överlag svåra att svara på eftersom behandlarna inte tänkt i 

de banorna. Det utkristalliserade sig vissa affekter som tycktes problematiska – ilska/raseri, 

rädsla, ledsnad/ förtvivlan. Tydligast var att männen verkar ha problem att differentiera 

affekter, det mesta kanaliseras i ilska.  

 

Skammen tycks vara central i mötet med de våldsutövande männen. Den finns där i 

behandlingsrummet. Vissa behandlare hade en medveten approach och lyfte upp skammen 

eller hade ett skamreducerande förhållningssätt, andra hade inte alls funderat kring skam före 

intervjun. En intressant iakttagelse är att behandlarna överlag inte tycktes ha reflekterat över 

att männen kunde ha en grundläggande skamproblematik. Man såg skammen som en 

konsekvens av svårigheter med affektkontroll och skam över beteendet. Endast en av 

behandlarna beskrev teoretiska funderingar kring skammen. Detta kan ju naturligtvis bero på 

att någon specifik fråga kring detta aldrig ställdes. Man kan också tänka sig att 

behandlingsmetoden med fokus på våldet och dess intention har sina begränsningar vad gäller 

psykodynamisk och affektteoretisk fördjupning. En tanke som dök upp hos mig vid 

genomgång av intervjuerna, var om vi behandlare intuitivt kommer i kontakt med vår egen 

skam när vi möter dessa män som överträder de sociala tabun som ändå finns i vårt samhälle. 

Kanske påverkar det behandlares inställning och förhållningssätt till männen. 

 

Utifrån hur flera behandlare beskrev orsaken till våld – att det är dålig självkänsla och 

upplevelsen av litenhet mm. som vänds till ilska och våld, stämmer det väl med ATV:s 

förklaringsmodell. Modellen kan man tydligt koppla till Nathansons teori om 

skamhanteringsscript, dvs. att svårigheten att stå ut med skam kan leda till våld. Det är 

intressant att de behandlare som hade ATV:s modell som förklaring till våld ändå inte gjorde 

den kopplingen. Utifrån behandlarna kan man inte urskilja något särskilt mönster utan 
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männen kan använda sig av både ”attack others” och ”attack self”. Någon beskrev även ett 

undvikandemönster.  

 

Stolthet och förnöjsamhet är motpolen till skam. Männen beskrevs som personer som 

möjligen ytligt kunde vara ”uppblåsta” och ”tuffa” men i grunden har låg självkänsla och inte 

kände stolthet över sig själva.  

 

Som en av behandlarna mycket riktigt påpekar är det inte eftersträvansvärt att vara helt 

skamlös. Den patologiska skammen är naturligtvis inte önskvärd, men affekten har en 

funktion för oss som sociala varelser. Svårigheten att särskilja skam och skuld visade sig vid 

intervjuerna. Det är känslor som kan tyckas vara sammanflätade i varandra.  Nathanson 

(1992) menar att skuld är en aspekt av skam. En förmåga att kännas vid skuld är ett tecken på 

mer moget psykiskt fungerande på neurotisk nivå, om vi använder psykoanalytiska termer.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de sex behandlare som intervjuats alla har sin syn på orsaken 

till mäns våld men att det finns flera gemensamma nämnare som handlar om genus, uppväxtfaktorer 

och kontrollbehov. Skam är till övervägande del uppenbar hos dessa män men det behandlarna främst 

fokuserat på är inte skammen som drivkraft till våld utan skam över beteendet. De behandlare som 

intervjuats hade olika infallsvinklar vid behandlingen även om de flesta sade sig arbeta utifrån ATV:s 

metod som har ett tydligt fokus på våldet och dess intentioner. Ett par av behandlarna fokuserade på 

synliggörande. Ingen av behandlarna hade problematiserat männens skamhantering och 

skambenägenhet även om flera av behandlarna tidigt under intervjun tog upp skam, som en orsak till 

våld alternativt som en affekt att hantera och reducera. Skammen har alltså en betydelse i 

behandlingsarbetet även om intervjuerna inte gav stöd för teorin att våldsproblematik är kopplad till 

männens skamhanteringsmönster. 

 

Det finns fortfarande inte mycket forskning kring behandling av våldsutövande män i nära relation. 

Ett förslag på vidare utforskning i ämnet är att undersöka gruppens skambenägenhet och 

skamhantering. Det vore också intressant att titta mer på anknytning och självutveckling. 
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Bilaga 1. 

 

 

Intervjufrågor 

1. Hur ser du på bakomliggande orsaker till mäns våld mot partner i nära relation? 

 

2. Vilken är den mest betydelsefulla faktorn som ger upphov till våldsproblematik som du ser det? 

 

3. Har du någon särskild metod som du jobbar utifrån vid behandlingen? Kan du beskriva den? 

 

4. Enligt Silvan Tomkins affektteori har människan nio medfödda affekter som är människans 

grundläggande motivationssystem; Glädje/välbehag, Intresse/nyfikenhet, 

Ledsnad/förtvivlan Ilska/raseri, Förvåning, Avsky, Avsmak, Rädsla/skräck och Skam. Vilka 

affekter anser du vara särskilt problematiska för den här gruppen av män? Kan du se några 

mönster? 

 

5. Har du någon gång funderat över dessa mäns sätt att hantera affekten skam? 

 

6. Kan du se någon koppling mellan männens våldsutövande och skam?  

 

7. Finns det något särskilt mönster du tycker dig urskilja hos dessa män vad gäller deras sätt 

att hantera skam? 

 

8. Brukar du aktivt lyfta upp och arbeta med skamproblematik hos de här männen? I så fall 

hur?  

 

9. Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat med mäns våld? 
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