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Abstract 
Title: Men’s violence against women. A study of what motivates men to go in to treatment 
Author: Carlsson Catharina   
Purpose: The aim of the study is to illuminate what motivates men choosing treatment. 
Questions: What have influenced the men in their choice? How does these men see their 
responsibility in relation to motivation for choosing treatment? Witch possibilities respectively 
difficulties do men see in relationship to motivation? 
Method:  Flexible design; The study is based on narrative interviews with abusive men and 
studies of documents and statistics. 
Conclusion: The central findings of the study was that the man needed to have a wake up call 
and that he could se his own responsibility. If the man didn’t se his responsibility they said that 
there was no point in going to treatment. The road to treatment could be different among the men 
in the study but their partner was mentioned in every story. Empathy for the partner and children 
could motivate them and the risk of losing their partner. A side of this there was several things 
that made it easier and that could be information about treatment, support, successful models, a 
feeling of being needed from other men in the same situation and that there wasn’t to many 
practical obstacles in the way whether it was geographical or lack of time. The fact that they 
weren’t judged made it easier to make the step closer to treatment and also to help other men. A 
combination of internal and external motivation was seen in the stories told by the men them 
self. A balance between possible profit and possible damages were either couldn’t be excluded 
was a necessity. Fear was a driving force behind motivation as fear was a driving force behind 
the violence in first place. 
Keywords: violence, abusive men, family violence, motivation and intervention
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1. INLEDNING 

Inledningsvis presenteras tidigare forskningsresultat relevanta för min studie. Till att börja med 

beskrivs två teoribildningar som lyfts fram bland forskare. Därefter behandlas genusperspektivet 

och studier om manlighet och våld. Innan beskrivningen av den våldsamma mannen och våldet han 

utför sätts fokus på vanmakt och bristande uppväxtförhållanden. Slutligen är det ansvaret för 

våldet som står i centrum och motivationen till att ta ansvar. Avsikten med att presentera tidigare 

forskning är att ge läsaren en grund att stå på inför fortsatt läsning samt att tidigare forskning blir 

ett analytiskt redskap i studien.  

 

1.1 Två teoribildningar  

Inledningsvis lyfter jag fram två övergripande teoribildningar när det gäller mäns våld mot 

kvinnor. Familjevåldsperspektivet utgår från att det rör sig om vanliga relationsproblem som spårar 

ur. Det feministiska perspektivet (könsmaktsordningsperspektivet) menar å sin sida att våldet 

grundar sig i en patriarkal terrorism där våldet har ett starkt inslag av kontroll. De olika 

perspektiven samt typerna av våld kräver olika lösningar (Miller, 2006; Johnson, 2006; Johnson, 

1995). När jämförelser har gjorts mellan de olika teorierna visar det sig att kvinnor utsatta för 

patriarkal terrorism blir attackerade mer frekvent och att chansen att våldet upphör är mindre 

(Johnson & Leone, 2005). Då den patriarkala förklaringsmodellen har fått större utrymme finns det 

få studier gjorda på huruvida familjeterapi enligt familjevåldsperspektivet skulle kunna ge positiva 

effekter. De förhållanden där våld förekommer skiljer sig i form av interaktionen mellan parterna 

jämfört med de förhållanden där våld inte förekommer, vilket gör att mer fokus borde ligga där 

inom forskningen menar Scott (2004). 

 

1.2 Genusperspektiv på våld 

Mäns våld mot kvinnor skall ses ur ett könsmaktsordningsperspektiv med manlig dominans och 

kvinnors och barns underordning, med andra ord som ett uttryck för bristande jämställdhet i 

samhället skriver man i Folkhälsopolitisk rapport (2005). Våldet tolkas både som en följd och som 

ett återskapande av samhällets ojämlika maktrelationer. Mäns våld mot kvinnor blir något som alla 

måste ta ansvar för och det blir viktigt att ifrågasätta kulturella föreställningar om mäns rätt att 

utöva makt och kontroll över kvinnor. Dominans, aggressivitet och att ”ta för sig” är inte något 

som står i motsatsförhållande till vad som anses manligt, utan mannen som slår handlar i linje med 

kulturella föreställningar om virilitet. Våld mot kvinnor kan inte förstås eller motverkas på samma 

sätt som annan våldsutövning utan det kräver specifika förklaringar och särskilda insatser (SOU 

2004:121). Studier visar dock att det är svårt att finna skillnader mellan våldsamma män och män 
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som inte brukar våld beträffande attityder i genusfrågor. Det finns inga tydliga bevis för att 

förändringar i attityder gentemot kvinnors könsroller leder till att männen upphör att vara 

våldsamma (Scott, 2004). Dessutom visar forskning att kvinnor som slår sina män är mer lika än 

olika män som slår kvinnor, vilket leder till att familjevåld först och främst är ett mänskligt 

problem och i andra hand bör genusfrågorna lyftas menar Migliaccio (2002). I motsats till denna 

slutsats bör lyftas att det rör sig om olika typer av våld, familjevåld kontra våld enligt det 

feministiska perspektivet, och kvinnor utövar sällan eller aldrig kontroll över sin man (Stark, 

2006). Samtidigt visar andra studier att kvinnors motiv för våld och kontext där våldet förekommer 

är kvalitativt annorlunda än för män (Swan & Snow 2006; Miller, Gregory & Lovanni, 2005). 

 

1.3 Mansforskning om manlighet och våld 

Till stöd för hypotesen att det finns ett samband mellan maskulinitet och familjevåld visar 

forskningen ett samband mellan männens bekräftelse av det traditionella mansidealet och 

våldsamheter gentemot kvinnlig partner (Jakupeak, 2002; Wahl, 1987). En man som känner sig 

osäker i sin mansroll kan i större utsträckning bli irriterad, svartsjuk och ilsk gentemot kvinnan 

som hotar mannens kontroll, samt att det ökar risken för verbalt och fysiskt våld. Det finns även ett 

samband mellan dålig självbild, osäkerhet inför sin mansroll och kontrollbehov (Mahalik, 

Aldarondo, Gilbert-Gokhale & Shore, 2005). Om manligheten utmanas kan mannen använda våld 

eller känna behov av att bibehålla makt (More & Stuart, 2005). Charlotte Rae (1995) kunde visa en 

tendens till att män som varit våldsamma visade sig ha en oförmåga att hantera förändringen när 

det gäller vad som är maskulint respektive feminint. När inte längre samma definitioner om vad 

som är manligt respektive kvinnligt gäller visade det sig att vissa män kände sig upptryckta mot 

väggen. Rae (1995) menar att männens känsla av frustration och maktlöshet inför dessa kulturella 

förändringar är relevanta i vår förståelse av våld generellt och våld mot kvinnor speciellt. Hennes 

forskning stödjer tesen att våld är vanligare i kulturer där våld är accepterat av andra män. Även 

om våld inte nödvändigtvis behöver vara en reaktion på denna inre stress är det rimligt att tro, att 

de som är uppväxta med våld som ett svar på frustration väljer att använda våld som en lösning 

(Rae, 1995).  

   Män och kvinnor beskriver meningen med aggression och våld olika. Män ser aggression eller 

våld som ett led för att få eller bibehålla kontroll över andra. Våldet bekräftar en positiv självbild, 

förbättrar självkänslan och bibehåller den inre känslan av kontroll. Det handlar om att stävja hot 

och störande krafter runt dem. Kvinnor däremot ser aggressivitet eller våld som en förlust av 

egenkontroll. De menar att ilskan och frustrationen leder till skuldkänslor (Hatty, 2000). Susanne 

Strand (2006) lyfter i sin avhandling fram att genusskillnader kan förklara varför kvinnor i mindre 
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utsträckning är våldsamma. Då könsskillnaderna håller på att förändras, i form av exempelvis 

alkoholvanor, kan det leda till att kvinnor blir mer våldsamma. Det finns tydliga tendenser bland 

unga kvinnor idag att våldet ökar i snabbare takt än bland de unga männen, vilket tyder på att 

kvinnorna tar över mer manligt beteende (Strand, 2006). Det finns tendenser som tyder på att män 

som ser sig själva som ”riktiga” män generellt är mer negativa till terapi eller med andra ord att det 

inte är förenligt med mansrollen att gå i terapi/behandling (Mendoza & Cummings, 2001). 

Forskare menar att män utvecklar manlighets- script som är socialt konstruerade, vilka bör tas 

hänsyn till inför behandling (Mahalik, Good & Englar-Carlsson, 2003). Det finns ett samband 

mellan männens syn på sig själva som män och deras tilltro till terapi i förhållande till deras 

delaktighet. Det visade sig att flera män föredrog mindre konventionella metoder exempelvis 

behandling via Internet (Schaub & Williams, 2007). 

 

1.4 Våld en reaktion på vanmakt och bristande uppväxtförhållanden 

Hearn (1998) visar att männen slog för att få makt och att de misshandlade kvinnornas agerande 

kunde ge männen mer inflytande trots att de hade en underordnad position. Makten är dock en sida 

av myntet och den andra är vanmakt. Våldet orsakas av en upplevelse av vanmakt snarare än en 

önskan eller behov av makt menar Isdal (2001). Personer som har erfarenheter av andras makt och 

egen maktlöshet har lättare att uppleva människor och situationer på ett sätt som ger en känsla av 

vanmakt (Isdal, 2001). De män som har blivit utsatta för våld i barndomen tenderar att i större 

utsträckning än andra män själva använda våld. Dessa män har visat sig vara bland de svåraste att 

behandla och de är mer frekvent våldsamma. Dessutom har de en tendens att hoppa av 

behandlingen samt att återfallsrisken för dessa män är högre (Scott, 2004). En annan förklaring till 

mäns våld är att dessa män inte knutit an till sina föräldrar på ett bra sätt under uppväxtåren, vilket 

påverkar deras förväntningar på vuxenrelationerna. Studier visar att så många som 78 procent av 

de våldsamma männen har visats sig tillhöra den här kategorin män jämfört med 38 procent av de 

män som inte visat sig vara våldsamma (Scott, 2004). Upplevelser av vanmakt kan också vara 

kopplat till självkänsla eller självbild. En person med dålig självbild och som är oerhört beroende 

av feedback från omgivningen, upplever vanmakt lättare än andra (Isdal, 2001). Även om en dålig 

självbild inte i sig är en tillräcklig faktor för våld, leder den till att personen har svårare för att 

klara livets påfrestningar (Wahl, 1987). Det har visat sig att speciellt män som är våldsamma, 

tenderar att ha låg självkänsla och ett starkt beroende av bekräftelse från andra. Dessa män har 

även i större utsträckning dålig självkänsla i kombination med rädsla för att bli avvisade eller en 

tro att andra inte finns där för dem (Mahalik, Aldarondo, Gilbert-Gokhale & Shore, 2005). 
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1.5 Olika dimensioner på våld  

Forskare har delat in männen i tre kategorier likt familjevåld enbart, psykisk störning/borderline 

och generellt våldsamma/antisociala (White & Gondolf, 2000). Ungefär hälften av de våldsamma 

männen kan kategoriseras som våldsamma enbart inom familjen. En fjärdedel av männen har en 

borderlinepersonlighet. De män som kliniskt kan klassas som borderline eller antisociala har visats 

sig ha mindre nytta av en behandling. Den återstående fjärdedelen är våldsamma mer 

generellt/antisociala och kvinnor som lever med dessa män bör övertalas att lämna dem då de är de 

mest våldsamma männen. Det har visat sig att även om män som misshandlar i större utsträckning 

än andra män uppvisar psykopatdrag, så är det långt ifrån en majoritet av männen. Däremot 

tenderar dessa män att ha narcissistiska, undvikande, antisociala, aggressiva och impulsiva 

personligheter (Scott 2004). 

 

1.6 Den våldsutövande mannen och våldet han utför 

Den våldsutövande mannen finns representerad inom olika yrken, åldrar, socialgrupper, religiösa 

inriktningar och nationaliteter (Mahalik, Aldarondo, Gilbert-Gokhale & Shore 2005). Forskning 

visar att det inte finns en prototyp för hur en våldsam man är utan det är svårt att särskilja de 

våldsamma männen från de män som inte är våldsamma (Rae 1995). Det går inte att ge en 

förklaringsmodell till varför en man väljer att ta till våld lika lite som det går att säga att dessa män 

är lika varandra i form av motivation, personlighet, våldsamt beteende (Rees & Rivett, 2005; 

Wallac & Nosko, 2003; Hatty, 2000; Saunders, 1996). Undersökningar med dömda män som 

genomgått behandling visar att synen på kvinnan, upplevelser av våld i barndomen samt alkohol 

har ett samband med våld, men då dessa män inte är representativa för gruppen män är det svårt att 

dra några generella slutsatser (Wahl, 1987). Naumburg (1998) kommer i sin sammanställning av 

forskningen i Canada fram till att alkohol/droger, kriminalitet, arbetslöshet, våldsupplevelse i 

barndomen, svårigheter att möta de starka kvinnorna, psykisk sjukdom eller känslan av rättigheter 

att ha makt över kvinnan, inte ensamt förklarar hela sanningen om varför män misshandlar kvinnor 

även om de i sig medverkar. Alkohol och droger är inte enbart orsaken till att män slår men de 

används ofta som en socialt godtagbar ursäkt för att bruka våld mot en kvinna och våldet blir i 

regel farligare under drogpåverkan. Eckhardt (2007) visar att män som har varit våldsamma 

påverkas av alkohol i större utsträckning än ickevåldsamma män. Våldsamma män som har 

alkoholproblem bör erbjudas behandling både för alkoholproblemen samt våldsproblematiken 

(Klostermann & Stewart, 2006). Våldshandlingarna framstår ofta som medvetna, med syfte att 

återfå kontroll över situationen och det är vanligtvis rädslan som är drivkraften. Mannen är rädd 

för att tappa kontrollen, bli lämnad, att inte duga, att framstå som svag eller att misslyckas 
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(Eliasson, 2000). Våldet har ett syfte och mannen har intentioner med våldet i form av att utöva 

makt och kontroll över kvinnan (Cavanaugh, Dobash, Dobash & Lewis, 2001). Våldet består både 

av fysiskt och psykiskt våld och det är ofta det verbala våldet som bäddar för det fysiska våldet. 

Våldet intensifieras i separationsfasen, antingen på grund av att mannen blir mer desperat eller för 

att mannens vilja att värna om kvinnan minskar om det är han som valt att separera. Dessutom 

ökar våldet om mannen vet att det inte finns någon risk att bli upptäckt eller att skulden läggs över 

på kvinnan (Eliasson, 2000). Även Hearn (1998) kommer fram till att om mannen tror sig komma 

undan med våldet minskar tröskeln för att använda våld.  

 

1.7 Ansvar för våldet 

Myten om att det inte går att göra något åt mannens våldsamheter lever i högsta grad i Sverige 

även om det finns andra signaler från olika manscentrum i landet. De män som har 

missbruksproblem måste dock ta itu med dem först. De som söker hjälp har ofta kommit till ”vägs 

ände” vilket innebär att våldets sociala och juridiska konsekvenser har nått en tvingande nivå 

(Eliasson, 2000). Studier visar att empati och förmåga att låta männen framföra sin berättelse och 

att inte avbryta även vid händelse av förnekelser och bortförklaringar, såsom svår barndom, har 

visat sig vara bättre och kan ge männen större motivation att vilja ta ansvar för våldet. Att stoppa 

männens berättelser för att tvinga dem att inse att ansvaret är deras kan leda till mer frustration och 

ilska, vilket inte rekommenderas av forskare som studerat narrativa metoder (Scott & Dankwort, 

2002). Männen vill göra den oacceptabla handlingen mer acceptabel genom att skylla på kvinnan 

samt att de slipper ta ansvar för våldet (Cavanaugh, Dobash, Dobash & Lewis, 2001). Här menar 

Per Isdal (2001) att det är oerhört viktigt att ändra männens uppfattningar till avsiktsförklaringar, 

där de ser sig själva som aktivt handlande människor med våldet som val. Otydlighet i 

ansvarförhållandet kan leda till att våldet rättfärdigas och att de utsatta aldrig får upprättelse. I allt 

arbete med våld måste det därför vara tydligt att det är utövarens ansvar (Isdal, 2001). De som 

möter männen måste visa kompromisslöshet när det gäller ansvaret för våldet och medmänsklighet 

och respekt i bemötandet menar Eliasson (2000). Huruvida behandlingen gör att männen tar ansvar 

eller inte vet vi inte idag, vilket utsätter kvinnorna för risker då de tenderar att tro att männen 

kommer förändras. Upp emot hälften av de kvinnor vars män går i behandling kan tänka sig att gå 

tillbaka till honom, vilket kan jämföras med en femtedel av de kvinnor vars män inte går i 

behandling. Dessutom kan männen inspireras till mer våld genom interaktionen med andra 

våldsamma män och använda nyvunna kunskaper för att anklaga kvinnorna och därmed skapas nya 

konflikter. Positiva effekter för kvinnorna är dock att de mår bättre, bli mindre isolerade, känner 
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sig säkrare och friare att tala om det som de har varit utsatta för om mannen går i behandling 

(Scott, 2004).  

 

1.8 Hinder och möjligheter för män att ta ansvar för våldet 

Skam lyfts ofta fram som ett hinder för män att ta ansvar för våldet. Mannen kan möjligen erkänna 

att han tappade kontrollen och var ett offer för sina känslor eller att han hade kontroll men vill då 

inte lyfta fram känslorna då de betraktas som en form av svaghet (Isdal, 2001). Här kan det vara av 

vikt att lyfta skammen som något positivt för den kan vara ett tecken på att mannen känner sig 

ångerfull inför det han gjort menar Tod Augusta Scott och Juergen Dankwort (2002). Att minimera 

det som hänt eller glömma det är vanligt bland både männen och de drabbade kvinnorna och 

avsikten kan vara att avleda skammen från sig själv, att göra det oförståeliga förståeligt eller rent 

av acceptabelt (Enosh & Bushbinder, 2005). Att minnas en händelse och återberätta den leder ofta 

till att den beskrivs på ett sätt som passar in i berättarens livshistoria, vilket är än vanligare när det 

rör sig om våld i nära relationer. En fråga om våld mot närstående är en känslig fråga som kan leda 

till att personen försöker få distans till det som skett på bekostnad av att minnas vad som verkligen 

skedde och att verkligen reflektera över det inträffade (Enosh & Bushbinder, 2005). Männen kan 

använda olika sätt för att slippa ta ansvar för våldet. Att helt förneka våldet är ett alternativ. Ett 

annat att beskriva sig själv som en person som inte använder våld då det våld som riktats mot 

partnern har förorsakats av hennes beteende. Ett tredje alternativ är att helt enkelt skylla på att man 

inte minns och att hota kvinnan till tystnad. Förutom att skylla på kvinnan kan mannen lägga 

skulden på att dörren han sparkade på slog upp och träffade kvinnan, så då var det inte hans avsikt 

att skada henne utan det var en olycka. Även om mannen erkänner våldet så förminskas dess 

allvarlighet och konsekvenser för att undvika att bli kategoriserad som en kvinnomisshandlare. 

Alkohol förekommer som en ursäkt till våld även om kvinnan kan intyga att han är våldsam 

oavsett om han är nykter eller onykter. Dessutom kan mannen skylla på att han har svårt att 

kontrollera sitt humör och att det stod utanför hans kontroll. I händelse av att han ber om ursäkt för 

våldet kan det ses som en möjlighet för honom att göra det till en enstaka händelse och att 

därigenom slippa en dialog om det inträffade så fort han blivit förlåten. Slutligen kan våldet 

hänföras till att kvinnan inte gjorde som hon blev tillsagd eller att hon inte slutade att tjata 

(Cavanaugh, Dobash, Dobash & Lewis, 2001). Förnekande är en det första trappsteget i en 

förändringsprocess och ett sätt för männen att undvika ansvar för våldet. I denna fas anser männen 

att en förändring av deras beteende är onödig. Här blir det viktigt att väcka männens medvetenhet 

om våldets natur och att få dem att se på situationen från ett annat perspektiv samt att uppmuntra 

dem att utrycka känslor (Scott, 2004). De män som befinner sig på första trappsteget visar liten 
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positiv skillnad i empati, kommunikation eller våldsamt beteende under behandling (Scott, & 

Wolfe, 2003). Nästa trappsteg innefattar en kris där mannen får svårt att kännas vid sig själva och 

de börjar se att deras beteende har varit problematiskt. I denna fas börjar mannen inse vilka 

konsekvenser deras handlande har fått för andra men har ännu inte förbundit sig att förändras. 

Mannen börjar omvärdera fördelarna och nackdelarna med våldet samt se vilket pris han och hans 

familj får betala för våldet, vilket ger honom en mer positiv attityd till förändring. På det tredje 

trappsteget börjar mannen prova nya strategier och nya kommunikationsmetoder som de lärt sig 

under behandlingen. I denna fas börjar männen förändra sin syn på sig själva från objekt till 

subjekt och ser att förändringen måste komma inifrån dem själva. När mannen står på det fjärde 

trappsteget har han fullt ut förstått att våldet är ett problem och han är fast besluten att förändra sitt 

beteende och har tagit ansvar för våldet. En majoritet av forskarna menar att ett femte trappsteg bör 

lyftas fram där mannen har förmåga att tänka mer abstrakt om deras relationer och deras sociala 

omgivning samt har förmåga att ta egna moraliska och etiska ställningstaganden (Scott, 2004). 

 

1.9 Motivation till att männen tar ett ansvar för våldet 

Hearn (1998) fick fram tre alternativa motivationsfaktorer som påverkade männens benägenhet att 

ta ansvar för våldet. En faktor var att kvinnan anmälde mannen och en annan var att kvinnan 

lämnade eller hotade att lämna mannen. Andra studier visar att de män som endast har liten 

kontakt med sin partner tar mer ansvar för våldet än de som har mer kontakt (Scott & Wolfe, 

2003). Dessutom fann Hearn (1998) att om mannen tvingades konfrontera våldet till exempel 

genom terapi kunde det få effekten att mannen tog ansvar för våldet, men paradoxalt nog kunde det 

få motsatt effekt. Kriminologiska studier visar att det är möjligheterna till förbättringar i form av 

ny vänskap, bättre ekonomiska möjligheter och att slippa ett längre fängelse straff som gör att man 

avstår från kriminellt beteende. Dessutom kan födelse av barn, stödet hos signifikanta andra, 

sociala band, önskan att göra rätt och hjälpa andra dyka upp i männens berättelser (Gadd & Farall, 

2004). Det krävs i allmänhet en kombination av mod, tvingande omständigheter och medmänskligt 

stöd för att en våldsam man skall våga se sig själv i spegeln och börja bearbeta problemet på ett 

konstruktivt sätt (Eliasson, 2000). Det finns ett starkt motstånd hos männen att förändras och ta 

ansvar för våldet och det krävs kraftiga interventioner för att lyckas (Cavanaugh, Dobash, Dobash 

& Lewis, 2001). De som visats sig ha svårast att bryta sin kriminella bana är de som ser sig som 

offer för dålig uppväxt eller för dåliga förutsättningar i livet och som tror att de kan förändras 

endast om turen vänder (Gadd & Farall, 2004).  

   Charlotte Rae (1995) lyfter i sin avhandling fram att den effektivaste interventionen vid mäns 

våld mot kvinnor är att häkta mannen. Ser vi till Sverige så finns det lagstöd för att häkta männen 
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men domstolarnas tillämpning av lagen ser olika ut i landet. Vid misstanke om brott mot 

närstående finns en större risk för att den misstänkte fortsätter med sin brottslighet, speciellt om de 

lever tillsammans, samt att den misstänkte kommer försvåra utredningen (Ds 2001:73). Även om 

häktning har en effekt så är det snarare en startpunkt i processen för att få män att ta ansvar för sina 

handlingar och inte en intervention som verkar över tid. Det krävs nog en kombination med andra 

sociala institutioner menar Lewis, Emerson Dobash, Dobash och Cavanagh (2001). Det skulle 

förmodligen krävas att fler anmälningar ledde till åtal och att domstolarna i större utsträckning än 

idag dömde männen till vård samt att de män som inte genomgick behandling och inte medverkade 

till förändringen av sitt beteende fick längre påföljder (Taylor Browne, 2001). Motivationen till 

förändring är dock i regel lägre hos dem som tvingas in i behandling varvid man i vissa fall valt att 

blanda grupperna med frivilliga som kunnat påverka de ofrivilligas motivation (Rees & Rivett, 

2005). ). Det finns en länk mellan aggressionsproblematik och våldets intensitet samt motivation 

till att gå i behandling menar Eckhardt (2007). Innan behandling inledds förespråkar forskare 

(Norlander & Eckhardt, 2005) att man undersöker nivån av aggressionsproblematik då det visat sig 

att det påverkar huruvida man lyckas motivera mannen till förändring. För att få männen att ta 

ansvar krävs olika behandlingsalternativ som exempelvis genusbaserade kognitiva, 

behandlingsformer som inriktat sig på psykopatologi och aggression eller narrativa terapi metoder 

då männen är olika (Gadd,2004; Scott & Dankwort, 2002; White & Gondolf, 2000) Studier visar 

att narrativa lösningar kan påverka klienterna att bli mer motiverade till förändring genom att inte 

ifrågasätta dem utan uppmuntra dem i tron att de kan förändras till den person de önskar vara 

(Dagirmanjian, Eron, & Lund, 2007). Oavsett metod bör man ha inte ha en övertro på att 

behandlingen ger de effekter vi önskar, ca två tredjedelar återfaller inte samtidigt som en stor andel 

aldrig infinner sig oavsett om de gått in i dem frivilligt eller med tvång (Eckhardt 2007; Scott, 

2004; Taylor Browne, 2001) De män som har problem med arbetslöshet, missbruk och som är 

våldsamma generellt har visat sig vara i riskgruppen för att hoppa av en behandling. Har mannen 

däremot en fullföljd högskoleutbildning ökar chanserna att han fullföljer behandlingen (Stalans & 

Seng, 2007 

 

1.10 Motivation till förändring generellt. 

Huruvida en person är motiverad till förändring påverkas av dess självbild och livssituation. 

Ursprungligen är vi alla motiverade men p.g.a. upplevelser i livet och utvecklingen av vår självbild 

kan vi bli latent motiverade. För att påverka en persons motivation bör fokus ligga på nuet och på 

det som sägs i mötet samt att personen behöver känna och uppleva engagemang, hopp, tilltro, 

aktning/respekt, förståelse och ärlighet (Revstedt, 2002). Människor anses bli motiverade till 
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förändring när de upptäcker den bild de föredrar av dem själva, när de ser och upplever skillnaden 

mellan den bild av dem själva som de föredrar, deras syn på sitt eget beteende och deras syn av hur 

andra ser dem, när de känner att de är kapabla att agera i linje med den bild de själva föredrar. 

Utgångspunkten är att människor trivs bäst när de handlar i enlighet med deras bild av dem själva 

och när de känner att de blir sedda av andra på ett sätt som stämmer överens med deras syn på dem 

själva menar Dagirmanjian, Eron & Lund (2007). Människor mår som sämst, vilket här innebär 

frustration, ilska, besvikelse, sorg och ångest, när de inte handlar i enlighet med deras bild av dem 

själva och/eller blir sedda av andra på ett sätt som inte stämmer överens med deras bild. Genom att 

fråga klienten cirkulära frågor som när mår du som bäst?, Vem märker det?, Vad märker de? Finns 

det skillnader i dåtid och framtid? Hur är det för dig när de andra reagerar på ett visst sätt och vad 

gör du då? försöker man separera problemet från personen. Det leder till att klienten kan prata om 

det som är problematiskt utan att känna sig anklagad, kategoriserad eller dömd. Att försöka få 

individen att själv se skillnaden mellan hur han/hon önskar vara och hur de verkligen är och 

därigenom möjliggöra för individen själv att finna nya kreativa vägar att minska skillnaden. Det 

gäller att hitta berättelser i dåtid och nutid som stämmer in på den egna bilden av sig själv som 

motsäger det problematiska beteendet. Att dessutom tala om hur livet skulle te sig utan problemet. 

Slutligen försöker man finna en förklaring som löser problemet vilken ligger i linje med hur 

klienten ser sig själv manar forskare (Dagirmanjian, Eron, & Lund, 2007).  

   Frågor som fokuserar på varför leder ofta till försvarspositioner och bristande motivation till att 

delta i samtalet. Ett icke-hierarkiskt förhållningssätt leder till att samarbetet mellan terapeut och 

klient ökar vilket i sin tur ökar motivationen. Att dessutom använda klientens språk likt narrativa 

metoder minskar motståndet hos klienten menar forskare (Dagirmanjian, Eron, & Lund, 2007). 

Genom att bekräfta den bild av klienten som klienten föredrar och på så vis öka motivationen och 

minska motståndet kan man gå ännu längre menar forskarna i studien. Om man väljer att beskriva 

klienten på ett sätt som inte stämmer överens med honom/henne finns risken att motståndet ökar 

och motivationen minskar. Om utgångspunkten är att människor upplever frustration när det finns 

en diskrepans mellan deras idé om dem själva och hur de upplevs är det inte svårt att se 

anledningen till att inte ifrågasätta eller värdera någon menar forskningen (Dagirmanjian, Eron, & 

Lund, 2007). Ju närmare vi kommer klientens idealbild av sig själv desto mer minimeras 

motståndet. Den som möter klienten kan identifiera de personliga kvaliteter som är mest 

meningsfulla för klienten såväl som handlingar som står i samklang med dessa kvaliteter. 

Motivationen till förändring ökar om klienten har en tro på att det är möjligt att bli den person de 

önskar vara.  En av de viktigaste komponenterna för att lära sig klientens språk och den bild han 
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föredrar är att undersöka vad som motiverade honom att söka hjälp, vad som motiverade honom att 

vara där anser forskarna (Dagirmanjian, Eron, & Lund, 2007).  

 

2. PROBLEM 

2.1 Problemformulering 

Mäns våld mot kvinnor (hot om våld, fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, incest, 

hedersrelaterat våld, sexuella trakasserier, pornografi, prostitution, trafficking) föreslås bli en ny 

huvudindikator enligt statens folkhälsoinstitut (Folkhälsopolitisk rapport, 2005). 

Omfångsundersökningen Slagen Dam visar att det är alla typer av män och kvinnor som är aktuella 

när det gäller våld i nära relationer och att betydligt fler är drabbade än de som blir aktuella via 

polisen, vården och socialtjänsten (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). 

Uppskattningsvis är mörkertalen åtminstone tre gånger större än den polisrapporterade 

(Folkhälsopolitisk rapport 2005). Den nationella forskningen om män som misshandlar kvinnor är 

inte omfattande (Folkhälsopolitisk rapport 2005). I en kartläggning av interventioner, kunskap och 

utvecklingsbehov i Sverige visade det sig att det pågår arbete för att få män att sluta använda våld 

mot kvinnor och barn på flera platser i landet. Det fanns stora brister bland annat när det gäller 

dokumentation av interventionsmodeller, uppföljningsrutiner och utvärdering av interventionens 

effekter (Eriksson, 2006) Vi vet med andra ord idag inte om de interventioner som finns i Sverige 

fungerar, lika lite som vi vet varför vissa män väljer att gå igenom dessa olika 

behandlingsalternativ. Forskning internationellt visar att männens motivation till att gå i 

behandling påverkar huruvida de kommer att lyckas eller inte och att frågorna vi bör ställa oss är 

vilka män är det som förändras samt hur de förändras och utifrån vilket perspektiv (Scott 2004). 

Av den anledningen har fokus i denna studie legat på männens motivation till att gå i behandling 

genom att intervjua män som själva har brukat våld men valt att gå i någon form av behandling.  

 

2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att belysa mäns motivation till att gå i behandling.  

 

De frågeställningar som har väckts är; 

Vad har påverkat männen i deras val att gå i behandling? 

Hur ser dessa män på ansvaret för våldet i relation till motiven att gå i behandling? 

Vilka möjligheter respektive svårigheter ser männen i förhållande till motivationen att gå i 

behandling? 
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2.3 Avgränsning 

Då studien till sin omfattning är begränsad har en avgränsning gjorts till de män som levt i en 

heterosexuell relation och som genomgått en behandling. Medvetet söktes männen genom de olika 

behandlingsalternativ som finns runt om i landet. Detta för att nå en försäkran om att endast de 

män som har genomgått en behandling deltog i studien. Valet grundar sig på de forskningsresultat 

som Jeff Hearn (1998) kom fram till i sin kvalitativa studie med män som använder/har använt 

våld. Han avråder från att intervjua en man som inte tagit ansvar för sitt våld eftersom det kan leda 

till att han ytterligare kan distansera sig från sitt ansvar för våldet. 

 

2.4 Begreppsdefinitioner 

Våld är varje handling mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, 

skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något 

den vill (Isdal, 2001). Begreppet kvinnomisshandel ger associationer till att det är kvinnan som slår 

varför det inte är ett bra alternativ. Mäns våld mot kvinnor är en tydligare definition eftersom det 

tydliggör vem som är våldsutövare och vem som är våldsoffer.  

 

Motivation kan delas in i inre motivation som innebär att ha klara uppsatta mål eller att undvika 

känslor som skam och skuld samt i yttre motivation i form av att uppnå social acceptans och att 

undvika sanktioner och fördömande från andra. Motivation kan definieras som en strävan hos 

människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt att vara konstruktiv, 

målinriktad, social och aktiv (Revstedt, 2000). 

 

3. METOD 

3.1 Urval 

Då männen sökts genom de nationella samordnarna i Sverige samt genom ansvariga för olika 

behandlingsalternativ har det inte varit möjligt att ha direkt kontroll över vilka som valts ut för 

studien. Detta alternativ har varit befogat då det var viktigt att endast män som genomgått 

behandling eller genomgår behandling skulle bli aktuella i studien. Det har varit ett krav att 

mannen har uppbackning runt sig för det rör sig om känsliga frågor som kan få konsekvenser för 

de direkt och indirekt inblandade. Kontakten med samordnarna och behandlarna sköttes via 

telefon, varvid de fick en kortare information om min studie. Vidare kontakt skedde sen via mail 

där informationsbrevet distribuerades till de män som gick i behandling. Det var inte alltid att 

behandlarna och samordnarna ansåg att de kunde hjälpa mig och då fick inte männen 
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informationen och även de som försökte kunde inte alltid få männen att delta. Trots att jag sökte 

informanter i både Sverige och Norge var det svårt att få tag i informanter.  

 

3.2 Narrativ metod 

Då jag inte ser människor som problem utan ser att deras svårigheter är sociala och personliga 

konstruktioner är ett narrativt arbetssätt att föredra. Det narrativa arbetssättet har inspirerats av 

konstruktivism och social konstruktivism (Lundby, 2002). Valet grundar sig på att studier visar att 

det är viktigt att vara nyfiken inför männens berättelser utan att vilja påverka dem, vilket är en 

naturlig del av den narrativa metoden (Scott & Dankwort, 2002). En berättelse enligt det narrativa 

perspektivet är inte en sanning utan snarare en metafor. Vi kan inte minnas en händelse exakt utan 

vi väljer medvetet eller omedvetet de delar av en händelse som vi upplever som viktiga. Varje 

metafor kan ge en version av det upplevda och om en person bara har en metafor som beskriver 

situationen som problemfylld begränsar det kreativiteten. Ju fler metaforer vi kan välja mellan, 

desto fler valmöjligheter (Lundby, 2002). Det fanns en strävan att studien skulle kunna ge 

alternativa uppfattningar av männens beskrivningar, varför valet föll på en narrativ metod. Männen 

berättar historierna för mig som intervjuare vilket är viktigt att lyfta då historien skapas i relation 

till sin publik. Huvudsyftet i regel med en historia är att omvärlden skall lära känna en. Historien 

förmedlar mening om social kontext och identitet till både berättare och den som lyssnar samtidigt 

som den påverkar samma identitet och kontext. Så när männen berättar om en rad händelser 

konstruerar han samtidigt en social identitet. Det faktum att intervjuaren lyssnar och sätter värde på 

deras historier kan leda till steg i riktning mot en ny upplevelse av vem man själv är (Lundby, 

2002).  

   Även individens motivation kan påverka den historia de berättar både innehållsmässigt och 

strukturellt. Då motivation påverkar en mängd beteenden är det viktigt att realisera de effekter 

motivationen har på de historier människor berättar både medvetet och omedvetet (Georgesen & 

Solano, 1999). Dessutom har det visat sig att de data som samlats in för att få svaret på varför vissa 

slutar med lagöverträdelser inte räcker hela vägen fram utan att vi behöver gå på djupet för att få 

fram det omedvetna som finns inbäddat i berättelserna. Att få en vetskap om vad arbetslöshet, 

inadekvat föräldraskap, äktenskap och skilsmässa, socialt utanförskap, droganvändning betyder för 

informanten likväl som hur de korrelerar med grader av aggressionsnivåer krävs för att få 

förståelse (Gadd & Farall, 2004). Männen har informerats om studiens fokus på motivation och de 

har under intervjun fått öppna frågor som baserats på det tidigare sagda. I studien är det männens 

berättelser som står i centrum och där av har i stort sett hela intervjuerna redovisats även de delar 

som inte behövdes för att besvara frågeställningarna. De fraser och meningar som mer hade ett 
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syfte att skapa en trivsam atmosfär mellan informanterna eller förtydliganden mellan männen eller 

mellan männen och intervjuaren har utelämnats.  

 

3.3 Kvalitativa intervjuer, fokuserade gruppintervjuer 

Studien har genomförts enligt en kvalitativ metod och den är retrospektiv eftersom männen 

berättar om sina motiv bakåt i tiden. Syftet med valet av en retrospektiv studie är att det skulle vara 

svårt att etiskt försvara att intervjua män som lever i en eller precis har brutit upp från en 

våldsrelation. Valet av metod baseras på att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå 

världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter samt att 

avsikten var att gå på djupet för att få fram det omedvetna som finns inbäddat i berättelserna 

(Kvale, 1997, Lundby, 2002). Det rör sig här om frågor som kan upplevas som känsliga för 

informanterna varför det kan vara bra att träffas ansikte mot ansikte. Fokus ligger på männens 

upplevelse och det kan innebära att vi kommer in på erfarenheter och känslor som är komplicerade 

och inte kan besvaras med ett frågeformulär därför en kvalitativ intervju (Kvale, 1997). Dessutom 

har valet av narrativ metod påverkat valet av kvalitativa intervjuer då metoden sätter fokus på 

informanternas berättelser och upplevelser. Det leder dock inte per automatik att tillträde ges till de 

värderingar, attityder, uppfattningar och subjektiviteter som finns hos de män som intervjuas 

(Alvesson & Deetz, 2000). Eftersom en intervju skiljer sig från ett ordinärt samtal, då den 

innehåller en rad antaganden och kunskaper som normalt inte förekommer i en tillfällig dialog, har 

det varit av vikt att den som intervjuas har gett sitt medgivande till att det som sägs kommer att tas 

upp i studien och hur detta skall göras har varit överenskommet i förväg (Kvale, 1997). I intervjun 

krävs det en medvetenhet om att svaren färgas av de identiteter som utlöses av det språk som 

används i intervjun. Ett sätt att uppnå djup i intervjun är att göra upprepade intervjuer för att få en 

bättre kontakt och erbjuda möjlighet för den intervjuade att reflektera över vad som sagts tidigare 

(Alvesson & Deetz, 2000). Då tidsutrymmet i min studie tyvärr inte öppnade upp för den 

möjligheten att besöka dem igen har det under intervjuerna funnits utrymme för informanterna att 

ge feedback på tolkningen av deras beskrivningar. 

   Då det var svårt att få män att ställa upp på en intervju har endast en enskild intervju genomförts 

inledningsvis. Efter denna intervju erbjöds jag göra en fokusgruppsintervju med en grupp män i 

pågående behandling. Fokus i studien ligger på motivet till ett visst handlande och då var det ett 

möjligt alternativ att genomföra en fokusgruppsintervju (Wibeck, 2000). Alla män dök dock inte 

upp utan endast tre informanter deltog och andledningen är okänd. Samspelet mellan 

intervjupersonerna i gruppen fick positiva effekter genom spontana och känsloladdade uttalanden. 

Fokusgrupper kan uppmuntra människor som är motvilliga till att bli intervjuade enskilt, som 
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känner att de inte har något att säga och som vanligtvis inte skulle ställa upp i en studie av liknande 

art (Robson, 2002). Ostrukturerade intervjuer valdes både i den enskilda intervjun och i 

fokusgruppsintervjun för att sätta fokus på informanternas egna berättelser. Vid en ostrukturerad 

fokusgruppsintervju kan diskussionerna hamna inom områden som inte riktigt berör aktuellt ämne 

(Wibeck, 2000). Då det varit viktigt att inte störa männen i deras tankeprocess har en ostrukturerad 

intervju ändå valts. Endast då det har varit nödvändigt för att hålla samtalet igång eller för att se till 

att samtliga kom till tals har öppna frågor ställts utifrån det som tidigare nämnts. Intervjuerna har 

bandats för att inte lägga för stort fokus på att anteckna allt som sägs utan att endast behöva 

anteckna tankar om det som sägs så att analysen kan påbörjas i intervjusituationen. Behandlarna 

har varit med i fokusgruppsintervjun men även i den enskilda intervjun fanns behandlarna i 

närheten och lämnade över och tog emot mannen innan och efter intervjun. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Det går inte att bortse ifrån att forskaren är sitt eget forskningsinstrument och att man som forskare 

i förväg är insatt i det studerade området och därigenom kan ha bildat sig en förutfattad mening om 

det som skall analyseras. När intervjuerna analyseras finns det en risk att svaren kategoriseras in 

efter förkunskaper vilket påverkar reliabiliteten (Kvale, 1997). För att uppnå validitet krävs det ett 

ifrågasättande av meningen i det som sägs under intervjuerna och att kontrollera den givna 

informationen. Det är viktigt att de förhållanden som speglas verkligen är de förhållanden som 

informanten avsett att spegla. Huruvida det är sanningen är däremot en annan fråga för det som fås 

fram är en social konstruktion av verkligheten (Kvale, 1997). Tanken att det ska gå att få samma 

svar på en fråga då den ställs vid olika tillfällen bygger på en föreställning om att ingenting 

förändras, att människan är statisk i sina föreställningar, handlingar eller åsikter (Trost, 1997). Det 

går inte att ställa exakt samma frågor då de baserats på informantens svar och även om vi 

intervjuar samma män lär de inte ge exakt samma svar. I studien har dock en strävan varit att ställa 

liknande frågor till de olika informanterna under intervjuns gång i möjligaste mån. Validitet i min 

studie handlar mer om att finna försvarbara kunskapsanspråk och att flera möjliga tolkningar har 

prövats samt har falsifierats. Att uppnå validitet i kvalitativ forskning är svårt på grund av att det 

man vill utforska är komplexa sociala verkligheter som inte är konstanta utan föränderliga 

(Alvesson & Deetz, 2000). Det är viktigt att belysa motsatta bevis och tendenser och att det 

empiriska materialet återges så exakt som det bara är möjligt för att uppnå validitet. Det är i 

princip ofrånkomligt att intervjuaren påverkar den som intervjuas och tvärtom, inte att förglömma 

är att intervjuaren har en maktposition eftersom det är intervjuaren som tolkar det empiriska 
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materialet.  Det kan uppstå roller i intervjusituationen och dessa måste man som undersökare 

förhålla sig till och om det blir nödvändigt även redovisa dem (Alvesson & Deetz, 2000).  

 

3.5 Etiska överväganden 

Då det här rör sig om känsliga frågor som kan få konsekvenser för informanten har det varit viktigt 

att informera männen om att deras deltagande var frivilligt, och att de närhelst de önskar kunde dra 

sig ur. Inför intervjuerna informerades männen både muntligt och skriftligt genom ett 

informationsbrev om min roll som student, vad syftet med studien var och hur vi skulle gå till 

väga. Av etiska skäl har informanter valts som har avslutat behandling eller är i slutskedet av sin 

behandling eftersom det fanns en önskan att inte medverka till att männen fick chans att ytterligare 

distansera sig från sitt ansvar för våldet (Hearn, 1998). När de ger sitt samtycke till intervjuerna 

försäkrades de om att deras identiteter inte kommer att avslöjas samt att uppgifterna enbart 

kommer att användas i mitt uppsatsarbete. De inspelade och nedskrivna intervjuerna har förvarats 

på så vis att inga andra har haft tillgång till dem. Allt material kommer att förstöras efter studiens 

slutförande och slutbedömning vilket informanterna har informerats om. Då studier visar att det är 

av vikt att visa empati, nyfikenhet inför männens berättelser samt att de känner att resultaten kan 

ha betydelse för dem är det ett förhållningssätt som valts i denna studie (Scott & Dankwort, 2002). 

Konventionerna för forskning och rapportskrivande föreskriver en intellektuell, kylig och opartisk 

inställning, där tänkande dominerar över känslor men att vara emotionell är en grundläggande 

mänskligt karaktärsdrag och det är uppenbart att forskare hyser ett emotionellt engagemang för sitt 

arbete och så även jag (Alvesson & Deetz, 2000). Analysarbetet kommer här att påbörjas redan 

under intervjuerna för att på så vis ge männen möjlighet att delta i processen. Det bör finnas en 

insikt om att det inte finns några ”fakta” utan tolkningar och att alla intervjusvar är konstruktioner 

och resultat av tolkningar. Det går inte att påstå att tolkningen påbörjas först sedan ”data” har 

samlats in (Alvesson & Deetz, 2000).  

 

3.6 Kritisk samhällsvetenskaplig analys 

Det sätt man väljer att analysera empirin skiljer sig åt beroende på vilken metod man har valt att 

använda. I kritisk samhällsvetenskaplig forskning handlar det om att ta fram alternativa sätt att se 

på ett fenomen. En metod är att försöka vända på vissa förutsättningar som vi tar för givna eller 

med andra ord att finna alternativa betraktelsesätt. Analysarbetet sker under hela undersökningen 

och inte bara i slutet när det empiriska materialet har samlats in (Alveson & Deetz, 2000). I studien 

har fyra personer intervjuats och samtliga accepterade att intervjun bandades. Det inspelade 

materialet transkriberades i sin helhet (Robson, 2002). Då det endast rörde sig om fyra intervjuer 
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och det fanns en önskan att inte missa material som senare under tolkningsprocessen kunde visa 

sig vara viktigt så skrevs informantens svar ner ordagrant. Det insamlade materialet blev trots 

endast fyra intervjuer ganska omfattande och jag fick organisera det under vissa rubriker. Dessa 

rubriker växte fram då materialet lästes igenom gång på gång och där citat lyftes ut och samlades 

under de rubriker som växte fram i processen. För att upptäcka olika dimensioner i texten var det 

nödvändigt att läsa utskriften och lyssna på bandupptagningen flera gånger (Hallberg, 2002). 

Texten strukturerades narrativt genom att den organiserades tidsligt för att avslöja sin mening och 

skapa en sammanhängande historia (Kvale 1997). Vid en kritiskt samhällsvetenskapig analys 

kallas denna fas för den insiktsorienterade tolkningen. Det handlar om att uppnå insikt om de 

verkliga förhållanden som råder när det gäller motivation, att lyfta fram det som är viktigt i 

männens beskrivning av sin motivation till att gå i behandling. De metodologiska riktlinjer som tas 

upp i analysarbetet i kritisk samhällsvetenskaplig metod är insikt, kritik och transformativ 

omvärdering. Kritiken skall motverka att vissa idéer och modeller som förklarar mäns motivation 

tillåts dominera framför andra (Alvesson & Deetz, 2000). Då jag under arbetets gång skrev ner 

tankar och reflektioner som väcktes kunde de hjälpa mig att se hur kunskapen om det studerade 

utvecklades (Patel & Davidsson, 2003). Slutligen önskar jag utveckla en kritisk kunskap, 

transformativ omvärdering, en alternativ förståelse av männens beskrivningar som gör det möjligt 

att förändra på framförallt mikronivån som kommer männen och dess närmaste omgivning 

tillgodo. Syftet med kritisk samhällsvetenskaplig forskning är att ifrågasätta rådande antaganden 

och ge tillbaka möjlighet för människorna själva att konstruera sin värld. Det är dock inte 

oproblematiskt att påstå att empirin speglar verkligheten utan det krävs en mer reflekterande 

förståelse, vilken kräver insikt om hur svårt det är att tolka det empiriska materialet. Inga data kan 

ses som opåverkade av forskaren utan det krävs att forskaren självkritiskt granskar sina antaganden 

och överväger alternativa tolkningar (Alvesson & Deetz, 2000). Den systematiska granskningen av 

materialet som samlats in gjordes genom att vid varje genomläsning utgå från en av dessa möjliga 

tolkningar; 

 

1. Uttalandet säger något om den sociala verkligheten. 

2. Uttalandet säger något om den individuella eller socialt delade ”subjektiva verkligheten” 

(erfarenheter, föreställningar, stereotyper, kognitionen, värderingar, känslor eller idéer). 

3. Uttalandet säger något om normerna för hur man uttrycker sig, för hur man skapar effekter 

(till exempel intryck, identitet, legitimitet) och där berättelsen måste tolkas utifrån vad de 

åstadkommer snarare än vad de speglar (Alvesson & Deetz 2000). 
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Teorin kan betraktas som en lins som hjälper till att rikta uppmärksamheten mot det som avses 

studeras. Det blir här viktigt att tänka på att sättet som materialet organiseras på får betydelser för 

vad som lyfts fram och i förlängningen vilka reaktioner det leder till. Alla observationer är 

teoriladdade för det går exempelvis inte studera motivation till att gå i behandling utan att ha en 

teori om att det existerar motivation till att gå i behandling (Alvesson & Deetz, 2000). Däremot går 

det inte att ha en övertro till teorier. Även om teorier lämpar sig för specifika situationer kan de 

vara direkt olämpliga om de tillämpas långt utanför den situation som de var tänkta för (Alvesson 

& Deetz, 2000). Avsnittet presenteras då det varit ett analytiskt redskap tillsammans med tidigare 

forskning och som använts för att tolka och förstå det empiriska materialet. 

 

4.1 Ett systemteoretiskt/utvecklingsekologiskt perspektiv  

Gregory Bateson (1998) menar att det är en farlig illusion att ha tankar om att vilja förändra 

individer och att ta terapeutens makt för given. Vi har inte någon odelad makt över de system som 

vi är en del av och Bateson (1998) ser sociala system som analoga till de biologiska systemen. 

Systemteorin är en vis kunskap som tar hänsyn till den levandes kretslopp, det ekologiska 

sambandet. Gemensamt för forskare med en systemteoretisk utgångspunkt är att de har ett 

holistiskt perspektiv på världen med innebörden att sinne och natur inte kan skiljas åt (Öqvist, 

2003). Sociologer och psykologer har på senare tid börjat beskriva individen och hennes 

samverkan med sin omvärld som ett ekologiskt nätverk där allt hänger samman. Individen och 

omvärlden inverkar på varandra ömsesidigt. Man kan dela in de system som var och en för sig och 

tillsammans påverkar och påverkas i micro-, meso-, exo- och macrosystem. Dessutom kan man 

dela upp de olika systemen utifrån tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid (Bronfenbrenner, 

1979).  

   Microsystemen är de intima sammanhang där den misshandlande mannen själv deltar t.ex. 

familjen, arbetsgrupp, vänner, släkt eller fotbollslaget. Mesosystemet består av 

kommunikationssättet mellan mannens olika microsystem. Umgås mannen och hans familj med 

arbetskamrater eller har kvinnan kontakt med någon i fotbollslaget? Exosystemet består av olika 

sammanhang, där mannen inte ingår personligen, men där människor beslutar och gör saker som 

ändå indirekt påverkar honom. Det kan röra sig om myndighetsbeslut, mediarapportering, 

aktivitetsgrupper mot mäns våld mot kvinnor eller polisens uttalanden om ”lägenhetsbråk”. I 

macrosystemet sorteras normer om att familjelivet är en privatsak, att kriminella inte tjallar, att 

mannen har rätt att bestraffa sin kvinna inom vissa religiösa kretsar och att det är kvinnan som 

skall sköta hemmet. Även tankar om att mannen skall vara längre än sin kvinna och vara den som 
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tar initiativet till sexlivet ryms inom macrosystemet. Med andra ord alla seder och bruk, tankesätt 

och värderingar samt förväntningar som gäller för livet där den aktuella mannen lever tillhör 

makrosystemet. Samtliga system har inflytande inom mannens ”ekologi” (Bronfenbrenner, 1979 ). 

   För att förstå mannens nutid måste hänsyn tas till hans historia. Hans erfarenheter, minnen, 

förebilder som han har haft och har samt det han har lärt sig och vilken tilltro han har till framtiden 

påverkar det sätt han beter sig på. Att uppmärksamma det som har varit och hur det har förändrats 

över tiden för att jämföra det med hur framtidsbilden ser ut kan vara ett bra sätt för att se vad som 

verkligen motiverat mannen (Bateson 1998). Enligt Bateson (1998) kan vi inte göra fria val och vi 

är inte ”befälhavare över vår själ” utan vi är ömsesidigt beroende av varandra eller med andra ord 

beroende av det sammanhang vi befinner oss i. Dessa teorier påverkar det praktiska arbetet med 

klienter eftersom det inte går att förändra individen utan att påverkan sker på det sammanhang som 

individen befinner sig i. Kommunikation är inte ens möjlig utan en kontext eller ett sammanhang. 

Vid samtal med mannen som varit våldsam måste hänsyn tas till just det unika kontext eller 

sammanhang som mannen befinner sig i (Bateson, 1998). Grundtanken är här att människan inte 

kan förstås utanför sitt sociala sammanhang och att vårt handlande, oavsett anpassning eller 

avvikelse, alltid relaterar till givna förutsättningar och normer om hur vi ska bete oss (Bergmark, 

1998). 



 19 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande text presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts vilket innefattar empiri, 

tolkning och analys. Indelningen i kapitel har styrts av de teman som lyfts fram under 

bearbetningen och analysen av materialet. För att veta vem som uttryckt vad, men samtidigt bevara 

dess anonymitet, har jag valt att ge informanterna fiktiva namn i form av mr. B, D, M och T vilket 

är bokstäver männen själva valt. Samtliga män i min studie levde tillsammans med kvinnan de 

varit våldsamma mot när jag intervjuade dem. Ingen av dem var dömd för den misshandel som 

utövats mot den kvinna de nu levde med och därmed hade ingen av dem ett pågående eller avslutat 

fängelsestraff. Det kunde finnas en polisanmälan men den hade inte lett till åtal. Resultaten visar 

att de olika systemen som lyfts fram i teorin påverkar männens motivation samt insikt om ansvar. 

Det system Microsystemet som står närmast mannen är det som påverkar honom i störst 

utsträckning. Systemen påverkar både i negativ samt positiv riktning. Det var viktigt för männen 

att ha ett stöd från sina närmaste samtidigt som det krävdes en oro för att förlora dem. För männen 

innebar det både svårigheter och möjligheter att de kände skam och skuldkänslor.  Normerna i 

Macrosystemet om vad som är accepterat är både hinder och möjligheter för männen. Det faktum 

att de hade vetskap om behandlingsalternativen via Exosystemet öppnade upp för möjligheten att 

söka den.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXOSYSTEMET Information om behandlingsmöjligheter via media, polis och sjukvården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttre motivation: Att se att det finns möjligheter 

Microsysteet 

MACROSYSTEMET Normer om vad som är socialt accepterat, manliga 
ideal och omgivningens syn på våld under alkoholberusning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inre motivation: Att slippa skam och skuldkänslor. 

MICROSYSTEMET partner, barn, släkt, 
vänner och behandlingsgruppens 
inverkan 
 
 
 
Yttre motivation: Att bibehålla sociala 
band 
Inre motivation: Att slippa skam och 
skuldkänslor, få bättre själbild och uppnå 
mål 

MANNEN 
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5.1 Microsystemets inverkan på vägen till insikt och ansvarstagande. 

I detta kapitel ligger tyngdpunkten på att analysera männens berättelser utifrån teorier om 

microsystemets inverkan. Här ser vi olika vägar för männen att komma till insikt om att våldet är 

ett problem som de är ansvariga för. I samtliga fall rör det sig om personer i microsystemet som 

har påverkat männen att komma till insikt om problemet (Bronfenbrenner, 1979).  

 

5.1.1 Vägen till insikt 

Det kan finnas flera möjligheter för mannen att komma till insikt. En man beskrev hur det kunde 

röra sig om grannar som hade hört att det förekommit bråk och som då gjort en anmälan till 

polisen. Polisanmälan var en faktor som påverkade mannen till insikt men inte tillräcklig. Kvinnan 

kunde påverka till viss del men det krävdes i regel något mer för att männen skulle se att det var ett 

problem. I intervjuerna framkom det att vänners kommentarer kunde väga tyngre och att det var av 

vikt att någon förutom kvinnan reagerade. Innan någon annan hade reagerat kunde kvinnan 

skuldbeläggas, våldet minimeras och till och med glömmas bort, men när omgivningens 

kommentarer indikerade något annat blev det svårare.  

 

   ” Då var det ju mest, det är hennes problem som gjorde att jag löste det på det sättet jag gjorde. 

Så fick jag en kommentar från henne du är ju typ inte riktigt rätt heller i huvudet och så där. Då 

började jag fundera lite på det där, flera gånger efter det. Tillslut gick det in och ja visst det är 

problem här, det är båda två. Jag fick också några kommentarer på en fest. Någon gång så hade 

jag behandlat frugan lite illa, hon fick mig att bete mig illa mot henne. Så steg en kompis till oss 

fram då och sa att så ska det inte vara. Berättade för mig att jag hade problem, så fick man inte 

göra. Det var sista steget där. Då förstod jag att, ja tänker han så då är det nog så.  Det tar ju 

oftast kanske något sånt för att man verkligen ska se, att det här inte är rätt kanske. Det är så lätt 

att glömma sådana här små grejer också som man kanske har gjort. Kanske tagit en kudde och 

slagit frun, men kanske en kudde är mjuk och fin men sen kanske det är något annat. Kanske man 

tänkte att det var inget fel det var bara en kudde men ändå.  (Mr M) 

 

Enligt männen krävdes det att de insåg att det var ett problem först, vilket omgivningen var bäst 

lämpad att uppmärksamma mannen på. En tolkning är att det krävs att det är någon som har en 

nära relation till mannen för att det ska få en effekt. När de blev konfronterade med våldet av 

flickvännen, i kombination med grannar, polis eller vänner, ledde det till att de började se att de 

hade en stor del i problemet. Genom att grannen polisanmälde eller att flickvännen menade att 

även han gjorde fel eller att goda vänner sa att det inte var okej att göra på det vis mannen gjorde 
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så kom de till insikt. Männens beskrivningar ger vid handen att det rör sig om den verklighet de 

levt i eller åtminstone den subjektiva verklighet de delar med varandra (Alvesson & Deetz, 2000). 

Enligt systemteorin är det här de intima sammanhang där den misshandlade mannen själv deltar 

som får betydelser för männen (Bronfenbrenner, 1979). Det är i microsystemet som den största 

påverkansmöjligheten finns enligt samtliga män i studien. Det krävs att det är någon person som 

mannen har en relation till för att det ska få en effekt och det räcker inte med att omgivningen 

generellt reagerar. 

  

5.1.2 Ansvarstagande ett krav  

Samtliga män hade kommit till insikt om att det inte går att skylla problemen på någon annan. En 

förutsättning menade de för att gå i behandling, var att de tog på sig ansvaret för vad de gjort. Det 

hände att någon av männen i början av intervjun beskrev våldet som lindrigare än de gjorde mot 

slutet av intervjun. Samtidigt var det någon av männen som beskrev hur insikten om att det 

verkligen rörde sig om våld inte alltid funnits där. Att se sitt eget ansvar var inte helt okomplicerat, 

men ansvaret kopplades snarare till skuldkänslorna och åtminstone las inte hela skulden på 

kvinnan till att börja med. Under intervjuerna växte det fram en bild av att det var skuldkänslorna 

som initialt väcktes för att sedan övergå till en insikt om ansvar. För dessa män var det inte längre 

möjligt att bortse från att de själva var en del av problemet. Att skylla ifrån sig skulle inte leda dem 

vidare menade männen utan skulle bara göra att problemen skyldes över. Männen kommer gång på 

gång in på att det krävs någon form av fas där de inser att de har ett eget ansvar. Att det beteendet 

de har är oacceptabelt precis som det är för en missbrukare, menar männen. 

 

    ”Det är svårt. Det krävs någon typ av uppvaknandefas, som sagt inse att det här klart över 

någon gräns. /…/ Att konstatera att jag själv har orsakat det här att jag själv är en del av det här. 

Det är som all typ av missbruk att man måste själv vara medveten om det innan man kan göra 

något åt det./…/det här är faktiskt jag ansvarig för. Jag är en vuxen människa, mitt handlande 

oavsett hur provocerad man tycker sig bli.(Mr B) 

 

Männen i studien hade ingen erfarenhet av åtal eller häktning men menade att för någon kanske det 

var det som skulle kunna göra en skillnad. Oavsett menade männen att det krävs att mannen känner 

att han har något att vinna och att han samtidigt riskerar att förlora något. En möjlig tolkning av 

männens berättelser är att de initialt kunde skylla på kvinnan och minimera det som hänt, vilket 

gjorde att de undvek ansvaret eller till att börja med slapp skuldkänslor. Det rör sig här om deras 

subjektiva upplevelser. Ser man till vad uttalandena åstadkommer så skapar de en trovärdighet hos 
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männen eftersom männen erkänner att de skyller ifrån sig oavsett vad omgivningen kommer att 

tycka om det (Alvesson & Deetz, 2000). Det visade sig att det krävs att någon förutom de själva 

lyfter frågan om vem som är ansvarig för våldet. Att förstå att ansvaret ligger hos dem själva är en 

förutsättning för att kunna ta tag i problemen menar männen. Det rör sig här om en form av inre 

motivation där mannen inte vill leva med skulden och samtidigt inte vill lägga över den på någon 

annan (Revstedt, 2002). Huruvida det krävs något mer ingripande från samhällets sida i 

exosystemet kunde männen inte ha någon reell åsikt om då de själva inte upplevt den situationen. 

För dessa män var det ingen förutsättning utan det rörde sig här om microsystemets inverkan 

(Bronfenbrenner, 1979).  

  

5.1.3 Motiven till att ta tag i problemen. 

Skälen till att ta tag i problemen kunde beskrivas lite olika av de intervjuade männen. En känsla av 

att man kommit till vägs ände eller helt enkelt tröttnat på att springa ifrån problemet uppenbarade 

sig dock. Det skulle helt enkelt inte få hända igen, så även om det tog emot att söka hjälp på grund 

av stolthet så ville de få slut på våldet. Dels för deras egen skull men även på grund av empati för 

andra som inte skulle behöva bli drabbade längre vare sig det rörde sig om psykiskt eller fysiskt 

våld. För de män som hade barn var de en viktig faktor när det gällde motivationen att upphöra 

med våldet.  

 

   ”Att inte göra illa någon man vill inte göra någon illa verbalt eller fysiskt. Och motivationen är 

att barnen ska få må bra. Växa upp och se tillbaks på sin barndom med glädje och inte en farsa 

som har betett sig illa och sånt där. Det är anledningen att försöka reda ut någonting.” (Mr M) 

 

Männen menade att det krävs en möjlig vinst för att hålla motivationen uppe. Det måste finnas ett 

mål som är uppsatt av mannen själv. Dessutom krävdes det att mannen såg att det inte fungerar i 

längden att använda våld. De behövde även ha en vetskap om att det finns metoder för att 

förändras samt ha en tro på att det går att göra något åt problemet. En annan viktig faktor för 

motivationen var nog viljan att få en insikt om vad som låg till grund för det våldsamma beteendet. 

Männen beskrev hur våldet hade funnits där i flera sammanhang och att ett behov av att kunna 

förklara varför hade växt fram med tiden. 

 

   ”det här som verkligen har motiverat är nog bilden av hur det blev så här det har verkligen 

hjälpt mig, det har varit en morot” (Mr D) 
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Männen lyfte att behandlingen inte bara är till för att skydda kvinnorna och barnen utan för sin 

egen del. Samtliga män berättade om hur dåligt de mår efteråt när de varit våldsamma. Här 

framträder en bild av att männen kommit till en fas där de börjar visa empati för konsekvenserna 

av våldet samt en vilja att förändras. Att se att familjen och då främst barnen får betala ett pris 

vilket leder till en ökad motivation till förändring. Dessutom framträder en bild av att förändringen 

måste komma från mannen själv. I flera av männens berättelser uppenbarar sig en 

sammanlänkning av inre och yttre motivation (Revstedt, 2002). Här ser vi att den närmaste 

familjen och då främst barnen, microsystemet, påverkar männens beslut att ta tag i problemen 

(Bronfenbrenner, 1979). Att männen prioriterar relationerna i microsystemet när det gäller 

motivation till att gå i behandling tyder stora delar av intervjumaterialet på.  

 

5.2 Macrosystemets inverkan. 

I detta avsnitt behandlas macrosystemets inverkan på männens motiv. De normer, seder och bruk 

som påverkar våra liv och våra val (Bronfenbrenner, 1979). Tyngdpunkten ligger på männens 

beskrivningar av alkoholens betydelser för våldet och vägen till behandling.  

 

5.2.1 Alkoholens betydelse  

I studien visade det sig att alkoholen kunde vara en del av problemet samtidigt som det kunde vara 

en hjälp på vägen bort från våldet. Alkoholen lyfts fram i några av männens berättelser och de 

menade då att det är just under alkoholpåverkan våldet sker. Samtidigt visade männens berättelser 

att de insåg att alkoholen visserligen bidrog till problemet men att det inte ensamt kunde stå som 

förklaring till våldet. För någon av männen var initialt alkoholen det största problemet men kanske 

inte alltid något som hade tagits på allvar trots interventioner från samhället. Trots 

alkoholproblemen fanns det en insikt om att det nog inte var alkoholen som var problemet. Utan 

alkoholen gjorde det nog bara lättare att söka hjälp för då kunde mannen skylla på alkoholen och 

inte på sig själv som person. 

 

   ”Nja jag var nog lite kluven innan om jag skulle börja på AA eller om jag skulle börja här. Jag 

kände att är alkoholen lösningen då är det ju bara att sluta dricka. Har ju haft lätt för att tända till 

och lyssnar inte på folk, jag ska stå i centrum jag jag jag. Går det inte min väg så blir jag arg och 

har jag dryckigt alkohol ja då kan jag bli våldsam. Innerst inne visste man väl egentligen att det 

skulle vara något annat än alkoholen. Kanske att bedöva smärtan helt enkelt, att skylla på 

alkoholen att skylla på något annat. Det har hjälp mig för att det är enklare att ta första steget om 
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man har den inställningen. Samtidigt hade det inte varit någon alkohol här så, det är ju mycket 

enklare om det finns alkohol med i bilden.”  (Mr D) 

  

Några av männen klarade av att berätta om att de hade gått i behandling även om de inte kanske 

nämnde våldet utan aggressionsproblematik i samband med alkohol. Inte bara flickvännen visste 

utan även övrig familj och på slutet även vänner vilket visade sig ge, överraskande för männen, 

odelat positivt respons. Alkohol används som en ursäkt till våld hos några av de männen som 

deltagit i studien. Männen har en insikt om att alkohol och droger inte ensamt ligger till grund för 

våldet men att det kan användas som en socialt godtagbar ursäkt. Enligt männen var det lättare att 

tala om alkoholproblemet som ett skäl till att gå i behandling. Min tolkning är att det var lättare att 

hålla självbilden intakt om man kunde skylla på alkoholen. Något som här verkar stå i vägen för 

motivation till förändring är att de indirekt präglas av samhällets normer i macrosystemet 

(Bronfenbrenner, 1979). Att det är mer accepterat att mannen tar till våld under berusning verkar 

vara något som männen känner. För mannen blir det en möjlig väg att undvika skam och 

skuldkänslor, inre motivation enligt Revstedts (2002) definition. Det har inte framgått om samtliga 

män menar att det är i kombination med alkohol som problemen uppstår eller om de menar att 

problemet finns oavsett. Deras beskrivningar säger med andra ord inte att det rör sig om en social 

verklighet utan dessa uttalande säger snarare något om normerna för hur man uttrycker sig 

(Alvesson & Deetz, 2000).  

 

5.3 Exosystemet gav förutsättningarna för att gå i behandling. 

I denna del behandlas hur exosystemet kan påverka männens förutsättningar för att gå i 

behandling. I dessa system ingår inte mannen själv utan det kan röra sig om medias rapportering, 

myndigheters och vårdinrättningars handlingsplaner för att nämna några exempel. Fokus ligger på 

männens beskrivningar av hur de fick information och av vem samt att det öppnade upp vägen till 

behandling. 

 

5.3.1 Polis, vårdcentral och media gav gynnsamma förutsättningar. 

Det visade sig att det fanns olika vägar till de behandlingsalternativ som erbjuds för männen. För 

två av männen var det polisen som hade tipsat dem om att verksamheten för män fanns och vilka 

de skulle ta kontakt med. För någon annan blev kontakten förmedlad via vårdcentralen som även 

genom samtal försökte påverka mannen att söka hjälp. En annan man beskrev hur han först hade 

läst en artikel i tidningen om verksamheten för våldsamma män, men först när problemen 

eskalerade tog han tag i saken. 
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   ”Det var väl så att jag fick kunskap om att den här gruppen fanns i säkert ett halvår och första 

tanken var att det här är nog bra för mig. Då hände det saker i familjen och efter en händelse med 

våld och även polisingripande och så där då fanns den här. Jag kände till den här verksamheten 

genom pressen faktiskt. Jag hade läst om det i tidningen. Det var så det va. Mina tankar om att det 

här var något för mig, skulle kunna göra nytta för mig, det förstärktes då. Då var jag ju beredd på 

att det var hit jag skulle vända mig. Läste en artikel i tidningen i september för flera år sedan. Så 

sen under hösten började problemen och eskalerade i november. Sen tror jag att jag tog kontakt 

någon gång efter jul eller i januari, sen började jag i februari.(Mr T)  

 

Här ser vi att det har varit myndighetspersoner i form av poliser och vårdpersonal samt journalister 

som har varit delaktiga i att männen har fått kännedom om de olika behandlingsalternativen. Att 

media valt att rapportera och skriva om mäns våld mot kvinnor och att där upplysa om behandling 

har hjälp någon av männen. Att vårdpersonalen förutom att ge information om 

behandlingsalternativet, hade försökt att påverka mannen att söka hjälp, har ytterligare bidragit för 

en av männen. I samtliga fall hade männen inte gått dit direkt men efter alltifrån ett par månader 

till uppemot ett år. Det visar på att även om vi inte kan påverka männen direkt så har våra 

handlingar en effekt när männen väl bestämmer sig för att ta itu med problemet. Männens 

beskrivningar säger något om deras individuella upplevelser men sammantaget kan de ge 

indikation på att exosystemet har en inverkan (Alvesson & Deetz, 2000; Bronfenbrenner, 1979).  

 

5.4 Olika faktorer i microsystemet som gjorde att männen gick i behandling. 

I följande kapitel kommer microsystemets inverkan på männens motivation till att gå i behandling 

analyseras. Här sätts fokus på männens beskrivningar av hur kvinnorna, barnen och den närmaste 

omgivningen fått betydelse för dem i deras motivation till att gå i behandling. 

 

5.4.1Kvinnans betydelse för motivationen 

För samtliga män var det av stor betydelse att de hade stöd från sina respektive. Någon menade att 

han förmodligen inte hade funnit motivationen att gå igenom behandlingen utan det stödet. 

Samtliga män i min undersökning levde med de kvinnor de varit våldsamma mot och det var viljan 

att behålla relationen som delvis påverkade motivationen att söka hjälp. 

 

   ”Min flickvän tyckte givetvis att det var jättebra. Ganska på en gång efter det att det hade hänt 

sa jag att jag är tacksam för jag trodde givetvis att nu är det slut. Hade hon lämnat mig där så är 

det inte alls säkert att jag hade gått vidare med det.” (Mr D)   
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Det framträder en bild av att männen menar att om kvinnan stödjer honom så ökar det 

motivationen samtidigt som att det faktum att kvinnan står kvar vid hans sida inte får tas för 

självklar. Det faktum att kvinnan som varit utsatt förlät mannen kunde göra att motivationen 

minskade menade någon av männen som upplevt det hos en gruppmedlem. Det optimala var att 

kvinnan stod på sig och först när mannen visat att han förändrats skulle hon kunna ta tillbaka 

honom helt och fullt menade någon av männen. Stödet från respektive betydde mycket även om 

insikten om att det var han själv som måste göra insatsen fanns där. En del män kunde ibland 

uppleva att även flickvännen deltagit i behandlingen och i vissa fall gick även kvinnan i 

behandling, även om det var separat. Det blev en förändringsprocess där båda parter var delaktiga 

menade männen. Två av männens respektive gick själva i gruppbehandling så de var väl insatta i 

hur det gick till, även om de inte samtalade om det med varandra i någon större utsträckning. Att 

kvinnan deltog i annan typ av behandling lyftes fram som något bra till skillnad från exempelvis 

familjerådgivningen där de deltagit som par vilket inte gett så lyckade resultat tidigare. Männen 

var eniga om att de måste börja hos dem själva innan de kunde se en förändring i relationen. Det 

räckte dock inte med att de förändrades utan kvinnan behövde ta ett steg tillbaka och inte förlåta 

mannen direkt. Resultatet ger vid handen att mannen och kvinnan är ömsesidigt beroende av 

varandra vilket Bateson (1998) menar att vi alltid är enligt systemteorin. Det innebär för den skull 

inte att mannen och kvinnan måste genom gå behandling på samma vis utan snarare att de är två 

parter som bägge måste bearbeta det som hänt och finna andra vägar till gemensamt liv. Här ser vi 

att det rör sig om den absolut närmaste kretsen i microsystemet som påverkar mannen 

(Bronfenbrenner, 1979).  

  

5.4.2 Utöver kvinnan kunde barnen ha en inverkan på motivationen 

För den man som inte hade fått direkt positivt uppmuntran muntligen hade det ändå inneburit ett 

stöd rent praktiskt för det hade inte alltid varit de bästa förutsättningarna runt omkring. Männen 

beskrev att det fanns praktiska hinder både i form av arbetstider men även vid hämtning samt 

lämning av barn till olika aktiviteter. Det kunde ställa till problem då barnen hade aktiviteter de 

dagar då männen samtalade i gruppen. Så även om kvinnan inte aktivt uppmuntrat mannen så har 

hon gett honom stöd genom att ta ett större ansvar för barnen de dagar han gått i behandling. 

Barnen lyfts inte bara som ett praktiskt hinder utan som en drivkraft till att gå i behandling. Om 

kvinnan hade givit mannen chans på chans kunde det krävas något ytterligare för att mannen skulle 

kunna ta steget mot förändring. Här kunde det faktum att det fanns barn inblandade hjälpa mannen 

att få sig en tankeställare när de insåg att barnen tagit skada. 
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  ”Ja hade fått chans på chans på chans så då hade det gått över gränsen sista gången. Å då, det 

var ju det som var anledningen och det var ju barn inblandade med. Då såg man att de blir ju 

skadade de med psykiskt och det var tillräckligt då sista gången. Göra något åt det eller att 

försöka hitta någon anledning, svar på varför man är så.” (Mr M) 

 

Utöver att det var en förutsättning för att lyckas att även kvinnan deltog som aktiv part i 

förändringsarbetet menade en man att han inte ville att barnen skulle se honom som en som gav 

upp.  

 

   ”Att ge sig själv en möjlighet att kunna göra något åt det. Framförallt om man nu vill försöka 

jobba vidare med det förhållande man lever i idag så är ju det en motivation. Det går ju alltid att 

så att säga lämna, men då känns det samma sak som vi var inne på här vad tycker barnen i 

sammanhanget. Ja farsan han stack för att han orka inte med eller något sånt, det vill man ju inte 

heller. Ja det är ju en möjlighet att rösta med fötterna att bara dra därifrån men samtidigt så 

brukar jag vara rätt tålmodig och hålla ut. Just motivation att tro att man kan göra någonting. Ja 

det handlar ju om båda parterna i förhållandet det är ju alltid två parter involverade så det krävs 

ju motivation från båda att det är ett arbete att göra. Att förstå att det tar tid för bägge parter att 

jobba med det. (Mr B) 

 

Männen beskriver vikten av att behålla relationen både till kvinnan samt barnen. Männen lyfter att 

det krävs tålamod och en tro på att det går att göra något åt problemet. Att de är två föräldrar som 

bägge måste delta för att det ska fungera. De lyfter vikten av att barnen inte ska behöva fara illa. 

Dessutom vill de inte att barnen ska se på honom som en pappa som smiter iväg och inte orkar ta 

ansvar. Männens berättelser ger indikationer på att bilden av dem själva får betydelse vilket tyder 

på en inre motivation (Revstedt, 2002). Vi ser återigen att det närmaste nätverket i microsystemet 

är det som får störst betydelse för männen (Bronfenbrenner, 1979). Männens uttalanden säger 

något om deras föreställningar om familjelivet samtidigt som frågan uppkommer om deras 

uttalanden säger mer om hur man bör uttala sig (Alvesson & Deetz, 2000). I intervjuerna 

upplevdes dock en känsla av att det här rörde sig om deras verkliga upplevelser även om de var 

högst individuella och inte kan tas för att vara en social verklighet. 

 

5.4.3 Övriga i microsystemets inverkan. 

För någon av männen har det inte bara varit kvinnan som gett den positiva feedbacken under 

pågående behandling utan andra närstående som svärmor. Det fanns män som inte talade om det 
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för någon annan än för flickvännen. Samtidigt som det fanns män där omgivningen visste och där 

de hade påverkat mannen att ta tag i problemen. Männens berättelser beskriver att det var vanligare 

att kvinnans släkt hade vetskap än mannens egen släkt, åtminstone till att börja med. 

 

    ”Ja det är ju svärmor och svågern då man har ju många tankar när man tänker tillbaks, man 

kan ju bara tänka i huvudet hur släkten kanske pratar om just mig om ni förstår hur jag menar. 

Man skäms ju lite då man vill ju fixa det, göra något åt det. Man har ju fått tillsägelse från dem 

också. Från svärmor hon har ju också sagt att jag måste göra något åt det, det får inte fortsätta så. 

Det är klart att jag har tagit in det där men det är ju mest min brud som har fått mig att agera, 

men de har varit där i bakgrunden min bruds släkt då. Min egna familj de har inte fått veta 

någonting förrän senare nu när man har kommit igång lite då för att kanske våga berätta för 

dem.” (Mr M) 

 

Samtliga män uppger att de är ytterst tveksamma till att berätta för andra att de har varit 

våldsamma mot de kvinnor de levt och lever med. Det är bilden av en själv som männen inte vill 

förstöra då det de har en tro att det finns förutfattade meningar om män som är våldsamma. Det 

kändes svårt att prata med någon utanför den krets som redan idag visste om det och absolut inte 

gå ut mer generellt och informera. 

 

   ”Nej jag tycker själv, min erfarenhet från jobbet när jag ska åka ifrån då finns det en nyfiken 

kille på jobbet som vill veta vart ska du nu, varje onsdag försvinner du? Då vill jag gärna berätta 

men någonting inuti mig säger att det är lite pinsamt och man vill ju inte förstöra den bilden man 

har av sig själv mer än vad man har gjort själv. Man är ju, ja det är ju det, man kanske är lite rädd 

för reaktionen. Man vill ju inte att någon ska titta ner och tycka illa om en.” (Mr M) ”Det beror 

nog på. För vem som helst skulle jag inte kunna berätta det för, men är det någon man litar på i 

andra sammanhang så tror jag det är lättare. Men rent generellt så man vet ju själv vilken bild 

oavsett kategorier av människor, men om vi tar våldsbrott så finns det ju någon form av förutfattad 

mening och det klart att den sitter nog ganska djupt rotad. Så prata med vem som helst det tror jag 

nog inte att jag skulle göra det känner jag inte för just nu i alla fall.” (Mr B).  

 

Männen kunde nog uppleva att omgivningen kunde ha lite svårt för att prata om det precis som de 

själva. De upplevde inte att omgivningen som visste hade ändrat åsikt om dem men att det på 

något sätt var lite skamligt att tala om det. Någon man menade att de som hade insikt i 

problematiken kunde tala om den men att det mer generellt fanns ett stort mått av skuld och skam 
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när det gäller mäns våld mot kvinnor. Det är med andra ord inte alla män som har känt sig 

bekväma med att berätta för andra om att de går i behandling. Därför har det inte varit möjligt att 

få feedback från så många fler än sin respektive. De som trots allt valt att berätta det har börjat hos 

flickvännens släkt och avvaktat med att uppge något för sin egen familj. Kanske är det svårare att 

höra kommentarerna från den egna släkten. Här skulle man kunna tänka sig att det precis som flera 

av männen så tydligt beskriver att det handlar om att det är ett skam- och skuldbelagt område. 

Microsystemet får stor betydelse för männen i olika riktningar (Bronfenbrenner, 1979). Ibland 

underlättar de men i samma stund kan de göra det svårt för männen på grund av att mannen skäms 

och därigenom försakar möjligheten till att få hjälp och stöd av den närmaste omgivningen.  

 

5.4.4 Behandlingsgruppens betydelse för motivationen 

Det var inte bara nära och kära som påverkade männen utan övriga män som deltog i behandlingen 

påverkade och då i positiv riktning. Få av männen var odelat positiva till att gå i gruppsamtal till 

att börja med men märkte snart att det fick positiva effekter.  

 

   ”För min del måste jag säga att det här med att jobba i grupp hade jag själv stora problem och 

funderingar kring. Vad kan det ge mig egentligen sitta här med vuxna män och prata skulle det ge 

så mycket mer. Faktum var att när jag hade varit med ett par tillfällen så inser man ju att det är så 

mycket mer än bara sitta och prata. Det handlar ju också om att man identifierar sig och ser att 

man inte är själv med den här typen av problem eller funderingar som man har. Det är inte bara 

jag tänker så här På så vis är det mer en spegling och reflektion över sin egen situation också som 

inte jag hade klart för mig innan jag började i grupp. Det ger mer än man hade klart för sig från 

början. Det kan vara svårt när man inte har den erfarenheten innan.( Mr B) 

 

Männens beskrivningar ger vid handen att de initialt inte kände igen sig själv som våldsamma 

män. Även om tveksamheten fanns där så vändes den rätt snabbt då mannen såg att andra hade 

lyckats. Att höra hur andra män hade tagit sig igenom sina problem och kommit upp ur skiten, som 

de uttryckte det, hjälpte till att hålla motivationen på en hög nivå. Det faktum att männen gick i 

blandade grupper tillsammans med dem som gått här länge påverkade i positiv bemärkelse. 

Dessutom gjorde det att det skulle kännas som ett misslyckade att kliva av behandlingen när andra 

hade lyckats. Gruppen påverkade männen att fortsätta att gå i behandling samtidigt som det faktum 

att mannen märkte att det började hjälpa. Dessutom fanns en insikt om att deras närvaro kunde ha 

betydelse för de andra männen i gruppen. Här fanns ett visst grupptryck som påverkade männen att 

fortsätta att gå i behandling. Det rör sig här om en yttre motivation i form av social acceptans 
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(Revstedt, 2002). De kände att deras närvaro i gruppen var viktig för de andra männen. Det finns 

en önskan att göra rätt och att hjälpa andra samt att bibehålla de sociala banden de har med 

gruppen. Microsystemet visar sig än en gång ha stor betydelse för mannens motivation 

(Bronfenbrenner, 1979).  

 

5.5 Faktorer som hindrade männen att gå i behandling 

Tidigare har vi varit inne på faktorer som möjliggjorde det för männen att uppsöka behandlingen. 

Nu tittar vi närmare på vad som kan stå i vägen. I detta avsnitt beskriver männen olika situationer 

som skulle kunna inverka negativt på motivationen att gå i behandling.  

 

5.5.1 Stolthet och skam samt önskan om bevarad självbild ett hinder på vägen 

Det fanns flera olika faktorer som gjorde det svårare för männen att uppsöka 

behandlingsalternativen. Männen beskrev på olika sätt hur de ville undvika att behöva skämmas. 

De ville inte behöva basunera ut för hela världen vad de gjort utan önskade att få vara anonyma. 

Ett alternativ skulle ha varit att gå till en familjerådgivning menade en av männen, för då gick det 

att säga att det var för bägges skull man sökte hjälp. Uttalandet säger något om männens sociala 

verklighet och att de verkar vilja dela på skammen och förminska problemen till att röra sig om 

relationsproblem (Alvesson & Deetz, 2000). Det kunde kanske inte vara lika lätt att vara anonym i 

en mindre stad menade någon av männen. De menade att för de män som var dömda var det lättare 

för där visste omgivningen vad som hänt innan. En möjlig tolkning är att när mannen väl kommit 

ut ur garderoben så fanns det inte längre något hinder att tala om det. Hinder som stolthet och skam 

var raserade och självbilden var inte längre bevarad. 

 

   ”Ja det är ju stoltheten helt klart, man vill ju inte blotta sig, man vill man ju inte skylta med sina 

fel och brister, det var det som tog emot./.../ Man vill ju inte gå ut med det i tidningen Det första 

steget är oerhört svårt, så skulle det stå mansjour med stor skylt så det är nog många som skulle 

ha missat den här chansen.” (Mr D) 

 

Då det inte alltid finns krisjourer för män dök frågan upp om det skulle vara möjligt att vända sig 

till en psykmottagning istället. Den bild som växte fram var att det var betydligt svårare att vända 

sig till en psykmottagning även om det kanske inte för alla männen var en omöjlighet. 

 

  ”Jag skulle vilja säga ja men nej det vet i fasen alltså det är ju definitivt ett svårare steg att ta. Är 

det svårt att ta sig in till Kriscentrum för män så är det ju mycket högre tröskel för att ta sig in på 
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psyket. Då är det ju verkligen ”psyko”, då blir ju mansbilden helt kass. Nej det försvårar ju saken 

mycket mer alltså. Jag kanske inte är som genomsnittsmannen i och sig, för jag var verkligen 

motiverad jag hade bestämt mig så det kanske nästan hade kunnat heta psyket. Men generellt så 

tror jag att det är mycket svårare. Herregud att gå in på, det måste vara jäkligt svårt där folk sitter 

och gungar för att ta bilden av gökboet, liksom nej.” (Mr D) 

 

Vilken typ av verksamhet det rörde sig om var inte det enda som påverkade utan vart den låg 

menade männen. Det var dock inte samtliga män som menade att det var ett problem men att det 

innebar en högre tröskel åtminstone första gången. 

 

   ”Om det legat vid polishuset eller vid Tingsrätten, jag går förbi där varje dag, till exempel i den 

miljön. Det har väldigt stor betydelse vart det är någonstans. Det hade varit svårare tror jag om 

det hade legat vid polisen för den är jag inte bekant med om man säger så. Det är nog ingen 

tillfällighet att vi befinner oss här, det skulle ju kunna vara kontor eller lägenheter här. Jag har ju 

bilden av vem jag är etiketten behöver inte vara så skarp i början liksom.” ( Mr T) 

 

Männen beskrev att de inte gärna ville skylta med att de skulle gå till en mansmottagning eller 

liknande. En möjlig tolkning är att de inte ville att andras bild av dem själva skulle förändras. Här 

är det en kombination av inre motivation i form av undvikande av skamkänslor samt yttre 

motivation i form av att undvika fördömande från andra (Revstedt, 2002). Tolkningen att det inte 

är socialt accepterat att vara en man som behöver gå till en mansjour eller att gå till psyket växer 

fram ur männens berättelser. Det säger någonting om hur männen uppfattar den sociala 

verkligheten och om hur de menar att en identitet kan förändras i andras ögon om de upptäcker att 

de är en ”sån” man (Alvesson & Deetz, 2000). 

 

5.5.2 Vilka personer männen möter och hur de påverkar 

Det fanns andra faktorer som påverkade huruvida männen kände sig bekväma med att söka hjälp 

eller inte. Enligt männen var det av betydelse vilka som möter dem när de väl söker upp 

behandlingen. Att det blir ett möte mellan två människor och inte mellan klient och behandlare. Att 

den person de möter har en positiv attityd och tro på att det går att lösa de problem männen har 

ansågs viktigt. Det krävs en slags avdramatisering för det är ett tufft ämne som i samma slag inte 

ska bagatelliseras. Att möta människor som var specialister på mäns våld mot kvinnor och att 

känna att de var engagerade var viktigt. Under intervjuerna framkom att läkare och vita rockar 

skrämde bort männen och att det blev för mycket fokus på att det var något som inte stod rätt till. 
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Dessa uttalanden säger något om de stereotyper som finns gällande psyket (Alvesson & Deetz, 

2000). 

 

    ”Man vill ju gå till folk som bara sysslar med det här som är speciellt intresserade. Det hade 

inte varit lika kul att sitta mitt emot dig som nu om du hade haft en vit rock med massa pennor i va 

med pannlampa. Jaha du, ser ju här med din hjärna här, det är ju fan helt tomt inte undra på att 

du är dum i huvudet liksom. Det är inte kul va. Utan mer det här löser vi, du är inte ensam min 

vän./…/Man sitter och tar en kopp kaffe lite mer lättsamt samtidigt som det är ett väldigt allvarligt 

ämne för det är det ju.” (Mr D) 

 

Huruvida det var män eller kvinnor som möter dessa män i behandlingen kunde ha viss betydelse 

menade männen. Det var ingen av männen som hade något emot att träffa en kvinna under 

behandlingen utan snarare att det var positivt. I både den enskilda intervjun och i fokusgruppen 

framgick att de hade mött både kvinnliga och manliga behandlare. Deras erfarenheter var goda och 

de menade att det var viktigt att en kvinna var med för annars kunde nog språket bli för grovt om 

inte annat. Den kvinnliga behandlaren kunde även föra in ett feminint perspektiv och på så vis få 

männen att se det på ett annat sätt. Däremot menade någon av männen att det var viktigt att de 

mötte en man initialt. Dessutom skulle det nog vara negativt om det enbart var kvinnor för det 

skulle göra det svårare att berätta vad som hänt.  

 

5.5.3 Ideal om vad som är manligt kan stå i vägen för männen. 

Någon av männen menade att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors syn på behandling. 

Han menade att steget var längre för en man att uppsöka behandling än det var för en kvinna. Det 

är den manliga självbilden som inte överresstämmer med att gå i behandling menar männen. 

Machomannan har enligt någon av männen svårare att gå i terapi och de löser sina känslomässiga 

problem med alkohol i större utsträckning.  

 

   ”En riktig karla karl har nog svårare för att ta steget … det är möjligt att det är lika svårt för en 

kvinna. En man med en självbild som är väldigt manlig och chargongen är hård och skämten är 

grova så har man nog väldigt svårt att i ett sånt sammanhang säga att jag har aggressionsproblem 

och jag måste nog ta tag i dem./…/istället för att gråta så dricker de sprit, Jag har väldigt svårt för 

att gråta å andra sidan men jag är inte den person som jag var för ett år sedan jag har ju släppt 

mina ideal helt om hur man ska vara och inte vara som jag hade varit för ett år sedan. Det är 

mycket skönare och friare.” ( Mr D) 
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Enligt männen kan det finnas män som blir slagna men då de är fysiskt starkare blir det nog inte 

lika alvarligt och det nog inte så vanligt menar de. Dessutom menar någon av männen att det kan 

vara skillnad för en man att bli misshandlad även om det är av en man för det visar att han är svag 

fysiskt vilket inte är manligt Skulle en man bli slagen menade man att det nog skulle vara ännu 

svårare för honom att söka sig till ett behandlingsalternativ eftersom det inte står i samklang med 

att vara manlig menade man. 

 

   ”Visst kan det finnas kvinnor som slår. Men om det var svårt att gå hit och ha slagit kan jag ju 

bara tänka mig hur svårt det kan vara att vara man och ha blivit slagen och söka hjälp. Då om du 

har en gnutta manlighet kvar så flög ju den ut genom fönstret. Det måste ju vara jättesvårt.” (Mr 

D) 

 

Bilden av hur en man bör vara kom inte bara från männen själva utan även kvinnorna kunde ha en 

bestämd uppfattning om hur en man skulle vara för att vara en riktig man. Under intervjuerna så 

framkom det att det fanns önskemål från respektive att inte tala om att mannen gjorde göromål i 

hemmet som framstår som mer kvinnliga enligt idealen. Det är med andra ord inte bara männen 

som sitter fast i hur en man skall vara utan även kvinnorna har ett behov att hålla en fasad utåt där 

mannen beskrivs på ett traditionellt sätt. Att marknadsföra behandling för män på mindre 

konventionella sätt kan vara en väg att nå dem. Kanske att ha en slogan som säger att man är en 

riktig karl om man går i behandling. Männens resonemang om skillnader mellan män och kvinnor 

förstärker bilden av att både kvinnor och män är instängda i våra könsroller. En av männen nämner 

att han är mycket friare nu när han inte behöver leva upp till de klassiska mansidealen. Det framgår 

under intervjuerna att männen hindras i sin motivation då de påverkas av samhällets normer om 

hur män skall agera i vissa situationer. Det är normer i macrosystemet som hindrar männen att ta 

steget att gå behandling då det inte är manligt att söka behandling (Bronfenbrenner1979). I samma 

system sätts de normer upp som gör att männen riskerar att utsättas för juridiska sanktioner när de 

överträder lagarna genom att använda våld. Uttalandena säger något om vilka normer som blir 

viktiga och berättelserna bör tolkas utifrån vad de åstadkommer (Alvesson & Deetz, 2000). Här får 

normerna av vad som anses manligt ett övertag över de normer som säger att det är olagligt att 

bruka våld. Att männen riskerar att förändra andras syn på dem och att de ska se dem som 

omanliga skrämmer tydligen männen. 
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5.6 Effekter av behandlingen  

I det avslutande avsnittet kommer behandlingens effekt på männen lyftas fram samt att männen får 

en möjlighet att förmedla något till andra män i deras position. 

 

5.6.1 Aggressionskontroll och förbättrad självbild 

Männen beskriver olika effekter av behandlingen. En gemensam sak är att de inte bygger upp ilska 

över småsaker längre. De kunde hantera sin ilska bättre och att de hade mer tålamod.    

 

   ”Idag sitter jag ju inte och skriker åt andra trafikanter längre, det gjorde jag ju förut, herregud 

jävla idioter.  Va fan; något som är så lite man snurra på den där jävla snöbollen större och 

större, helt av egen kraft och vilja egentligen. Man vill bara göra den större och blir bara mer och 

mer förbannad för något som bara var en liten grej. Man kunde inte släppa den ventilen förut, att 

något som var jättelitet blev jättestort. Min bägare är tom idag och är det något så dunstar det 

bort idag. Jag har lärt mig hur man tömmer bägaren, vad man skall fokusera på och lägga möda 

på, man lägger annars en massa energi på att bli förbannad på någon.” (Mr D) 

 

Den egna självbilden förändrades hos männen efter behandling och behovet av att vara macho 

hade minskat menade någon av männen. Samtidigt kunde de ge intrycket av att de kände en oro 

över att mansidealen inte förändrats speciellt mycket. Inte bara männen förändrades under 

behandlingen utan även de personer som fanns runt männen. Det var inte alla i omgivningen som 

hade ansett att det var nödvändigt för mannen att gå i behandling initialt men att deras åsikt hade 

ändrats när de sett en förändring. Förutom insikt om problemet hade de nu även en insikt om 

problemets vidd. Det var inte bara det fysiska våldet som hade fått konsekvenser för de drabbade 

utan även det psykiska våldet.  

 

   ”Långsamt så bryter du ju ner en person genom vad man säger.” (Mr D) 

 

Huruvida de faktiskt har förändrats kan vi inte veta utan dessa beskrivningar säger snarare något 

om deras subjektiva uppfattning om att de har förändrats (Alvesson & Deetz, 2000). Att männen 

upplever att de manliga idealen inte har förändrats säger något om den verklighet de upplever i 

idag. 
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5.6.2 Råd till andra män i liknande situation 

Männen menade att det är de män som inte tar sig till behandlingsalternativet som bäst behöver 

hjälpen och det är där resurser behöver satsas. Dessa män behöver hjälp att komma över tröskeln 

för när de väl gjort de ha de kommit halvvägs menar männen. Männen önskade att fler tog chansen 

att påverka sitt liv till det bättre. Om de fick chansen att säga något till en man som stod inför valet 

så ville de att han skulle ta chansen för han hade allt att vinna och inget att förlora. 

 

”Vad har du att förlora?” (Mr M) ” Ta chansen ta tillfället/…/ Till och med mer vad har du att 

vinna? Kanske en tröskel, vet ju inte vilka han kommer träffa här, farliga personer och när du har 

kommit över den där tröskeln sen kommer du att vinna på det här. Du kommer inte att ångra dig, 

det skulle jag säga. Jag kan ju inte säga att någon av dem som varit med här har ångrat sig. ” (Mr 

T) 

 

Det framkom även att utan vilja till förändring är det ingen ide att uppsöka en behandling. Männen 

menade att mannen bör fråga sig själv om han är nöjd med situationen som den är idag. Männen 

menade att det inte skulle vara helt enkelt att förmedla vinsten av att gå i behandling då ingen av 

männen skulle vilja gå ut offentligt och prata i nuläget i alla fall. Det krävs mycket av den person 

som skulle kunna förmedla budskapet menade männen. 

 

   ”Trovärdigheten det är väl alltid bra om det är en person som själv har varit med, som vet vad 

han pratar om. Men då måste man ju våga göra det också. Det krävs en del mod. Det bygger då på 

att man går ut så och berättar. En riktig kändis kanske, jag tänker på Bengt Bedrup som gick ut för 

40 år sedan, TV kändis sportjournalist nykter alkoholist” (Mr T). 

 

På frågan om de hade kunnat ställa upp på intervjun innan de gick i behandling blev svaret att de 

hade de troligtvis inte kunnat göra.  

 

   ”Nej det tror jag inte. Jag är så bekväm i det här nu för det har gått bra för mig. Det går skitbra.  

Jag har löst mina problem, jag är en mycket bättre människa nu och när jag tänker tillbaka va fan 

höll jag på med. Satt och kolla på fotbollsmatcher och blev förbannad när det inte gick som jag 

ville, hade liksom inte tänkt på det förut. Just de här sakerna att prata om hur man har varit vilket 

gör att man kan. Det är jätteallvarligt men det måste sättas in i ett sammanhang där det görs 

möjligt att prata om det. Att sitta på lika höga stolar mitt emot varandra till skillnad från ett möte 

där någon sitter bakom ett stort skrivbord” (Mr D) 
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Männen kunde se att de kunde hantera sin ilska och aggression bättre nu efter behandling samt att 

självbilden påverkats. De kunde alla skriva under på att en man som går i behandling har inget att 

förlora utan allt att vinna på det men att det krävs att det finns en vilja. Det är inte helt enkelt att 

prata om problemet generellt vilket gör att det kan vara svårt att nå de män som så väl skulle 

behöva hjälpen. Våld mot kvinnor är ett skam- och skuldbelagd område som inte kan talas om 

förutom till dem som är initierade.  Vi samtalade länge och väl om hur man skulle kunna nå andra 

män. Kanske krävs det en kändis som någon man sa likt Bengt Bedrup som gick ut med att han var 

en man som tidigare hade varit våldsam mot sin respektive. Det kanske krävs att det är en man som 

man absolut inte skulle kunna vänta sig menade männen. Dessa uttalanden säger något om dessa 

mäns socialt delade erfarenheter (Alvesson & Deetz, 2000). De visar hur svårt det är att nå dessa 

män och att skammen är ett påtagligt hinder hela vägen igenom. 

 

6. AVSLUTANDE ANALYS  

I analysen fann jag genomgående att männen problematiserade skammen och skulden. En tendens 

blir tydlig och det är att männen hamnar i en situation där det krävs både inslag av morot och 

piska, där det finns en känsla av att det går att undvika piskan och möjligt att nå moroten. Ett annat 

inslag som inte var lika tydligt från början är rädslan i olika avseenden. I följande text beskrivs ett 

alternativt betraktelsesätt på deras beskrivningar om motivation till att gå i behandling.  

 

6.1 Balans mellan vinster och förluster samt rädsla påverkade motivationen 

Det krävs en vinst för männen eller att männen kunde undvika eventuella förluster, skador eller 

skuldkänslor för att bli motiverade. Männen behövde uppleva att de hade möjligheter och 

förmågor att uppnå dessa vinster eller att undvika förlusterna. Skulle de undvika förlusten helt 

genom att kvinnan förlåter dem utan att de ansträngt sig skulle det dock leda till minskad 

motivation. Om de däremot hamnar i en situation där de redan förlorat allt tappar de också 

motivationen menade männen. Berättelserna kan nämligen tolkas som att männens motivation till 

att gå i behandling minskade om kvinnan valde att lämna honom helt. Jämförelser med när våldet 

intensifieras visar att det är just i separationsfasen våldet ökar och då på grund av att mannens vilja 

att värna om kvinnan minskar. Här kan vi se en liknelse mellan bevarandet av relationen och den 

ökade motivationen till att gå i behandling med minskad risk för användning av våld om relationen 

bevaras. En möjlig tolkning är att mannen kan motiveras att gå i behandling i ett stadium där han 

fortfarande värnar om relationen. Skulle han däremot själv valt att lämna kvinnan är det sannolikt 

att han inte kommer att vara så motiverad om inget annat påverkar honom i den riktningen. Ett 
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annat faktum är dessutom att våldet ökar eller att tröskeln till att använda våld blir lägre om 

mannen vet att det inte finns någon risk att bli upptäckt (Eliasson, 2000; Hearn, 1998). Risken eller 

rättare sagt frånvaron av risk ökar våldet och här kan vi se det omvända när det finns en risk för att 

det får konsekvenser att motivationen att göra något åt det ökar. Finns det en risk att kvinnan väljer 

att lämna mannen ökar det hans motivation att gå i behandling. Det krävs med andra ord en balans 

mellan risk för förlust och chans till möjliga vinster, där varken risken eller chansen kan uteslutas.  

   Genomgående fanns det beskrivningar av rädsla oavsett om det rörde sig om en rädsla att förlora 

partnern eller en risk för att andras syn på dem skulle försämras. Med andra ord kan man se 

männens beskrivningar som en rädsla för att inte bli socialt accepterade, en rädsla att inte bli sedda 

som riktiga män. Männen beskriver bland annat en rädsla för att skämmas inför andra. Genom att 

exempelvis skylla på alkoholen kunde männen undvika för stor förlust när det gäller just skammen 

men samtidigt uppnå en vinst genom att tröskeln till behandling blev lägre. Forskningen visar att 

det vanligtvis är rädslan som är drivkraften bakom våldet. Mannen är rädd för att tappa kontrollen, 

bli lämnad, att inte duga, att framstå som svag eller att misslyckas (Eliasson, 2000). Det är 

intressant att se att det även är rädslan som är en drivkraft till att finna motivationen för 

behandling. Rädslan för att bli övergiven av sin partner, att inte bli ansedd som en bra person, att 

framstå som svag inför barnen exempelvis eller att misslyckas inför bland annat de andra männen 

som går i behandling. Männens självbild lyfts fram i berättelserna och männen lägger stor vikt vid 

vad andra tänker om dem. Det är viktigt för dem vad andra människor anser om dem. Enligt Per 

Isdal (2001) upplever en man med dålig självbild och en man som är oerhört beroende av feedback 

från omgivningen vanmakt lättare än andra. Dålig Självbild är i sig inte tillräckligt för att våld ska 

uppstå menar forskare men att personen har svårare att klara svårigheter i livet (Wahl, 1987). 

Forskningen visar sig att särskilt de män som är våldsamma tenderar att ha låg självkänsla och ett 

starkt beroende av bekräftelse från andra. Dessa män har även i större utsträckning dålig 

självkänsla i kombination med rädsla för att bli avvisade eller en tro att andra inte finns där för 

dem (Mahalik, Aldarondo, Gilbert-Gokhale & Shore, 2005). Med den forskningen i bakgrunden är 

det inte svårt att se att rädslan för att bli lämnad får stort utrymme när det gäller männens 

motivation. Att de lyfter fram omgivningens stöd som viktig och att de till och med är förvånande 

över att de får stöd blir även det lättare att förstå då vi har tidigare forskning att luta oss mot. Att de 

har en rädsla för att bli avvisade beskriver männen på olika sätt då de exempelvis inte vill träda 

fram för att hjälpa andra män i samma situation och att de inte gärna vill berätta för vem som helst 

att de går i behandling för våld mot sin närstående. 

 



 38 

7. DISKUSSION 

I denna del görs en sammanfattning av vad studien fått för resultat och hur resultatet kan ha 

påverkats av vald metod. Resonemangen kommer att knytas till tidigare forskning och vald teori. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det krävs förutsättningar för ett nå en insikt om problemet. 

Samtidigt är ett villkor för att nå motivation till förändring att mannen ser sitt eget ansvar. 

Anledningarna kan däremot skilja sig något åt mellan männen, även om partnern fanns med i 

samliga av dessa fyra männens berättelser. Empati för partner och barn kan enligt männens 

berättelser väcka motivation samt att männen inte ville förlora relationen till dem. Dessutom 

underlättar det om det finns information, stöd, lyckade förebilder, känsla av att var behövd av 

andra män i samma situation samt att det inte står för många praktiska hinder i vägen oavsett om 

det är geografiskt avstånd eller brist på tid. Avslutningsvis kan ickehierakiska möten där männen 

inte blir dömda av omgivningen lyftas fram som en viktig faktor för att hjälpa männen att våga ta 

steget. En kombination av yttre och inre motivation framträder i männens berättelser. 

 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Urval 

Syftet med studien var att undersöka männens motivation till att gå i behandling. Det var dock bara 

en viss typ av män jag inriktade mig på och det skulle vara personer som faktiskt gick i 

behandling. Huruvida de kommer att förändras efter avslutad behandling besvarar inte min studie. 

Jag har endast gjort intervjuer med fyra män som själva har tagit beslutet att gå i behandling. Det 

har inte väckts åtal mot någon av männen gällande den misshandel som varit bakgrunden till deras 

behandling. Det finns med andra ord en risk att de män jag studerat tillhör en viss kategori män. 

Kanske rör det sig här om män som är förhållandevis mer motiverade än män generellt är i den här 

gruppen män. Det blir samtidigt svårt att göra jämförelser med andra studier där män som dömts 

till vård har ingått. För jämför vi med tidigare studier så visar de att de män som går i behandling 

skiljer sig från andra män då de i dessa studier är dömda män och som i regel har 

missbruksproblem samt att de förekommer i kriminalregistret företrädesvis (Bergström & 

Rudqvist, 2006). Man bör ha i åtanke att det finns en möjlighet att det krävs mer än att enkom 

misshandla en kvinna i en nära relation för att bli dömd och det är inte alla män som blir aktuella 

för behandling trots en dom (Bergström & Rudqvist, 2006). I studien visade det sig dock att det var 

någon av männen som var anmälda till polisen men i inget fall var åtal väckt. Då studien består av 

endast fyra informanter kan den endast göra anspråk på att ha intern validitet. Att de blev så få 

beror till viss del på att valet att endast välja de som går i behandling begränsade. Det faktum att 

behandlarna av olika skäl inte ville förmedla kontakten med männen bidrog till att det var svårt att 
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komma i kontakt med dessa män. Skälen kunde vara etiska där de inte ville utsätta männen för 

upprepade undersökningar då de hade fått förfrågningar från andra universitet och högskolor. 

Dessutom har jag själv inte haft någon kontroll över vilka män som valts ut i studien utan det har 

gjorts av respektive behandlingsalternativ. Nackdelar med att kontakten sköttes av behandlarna är 

att det finns en möjlighet att de valde män som de visste var motiverade. Å andra sidan bjöds alla i 

fokusgruppen in som gick i behandling och behandlarna hade ingen kontroll över vilka som valde 

att delta. De män som valde att delta i exempelvis fokusgruppen, vilket inte var alla i den gruppen, 

kanske är de män som är motiverade av andra skäl än de som valde att inte delta. Lämpligt antal är 

fyra till sex personer menar Wibeck (2000). Då de två behandlarna deltog i fokusgruppen kan det 

möjligen ha kompenserat antalet men samtidigt deltog de inte i samtalet mer än på slutet då 

informanterna gavs möjligheten att ge feedback på eventuella tolkningar. 

 

7.1.2 Kvalitativa intervjuer och fokusgruppintervjuer 

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuer minskas intervjuarens kontroll och påverkan på 

informanterna. Fokusgruppsintervjuer kan även resultera i en kaotisk datainsamling som i sin tur 

kan leda till svårigheter att analysera de åsikter som lagts fram då de korsar varandra (Kvale, 

1997). Det transkriberade materialet gav dock inte upphov till dessa problem utan de tre männen 

svarade en efter en på samma tema och det var möjligt att skilja dem från varandra. Det fanns en 

acceptans för tystnad hos männen, behandlarna och intervjuaren, var och en inväntade att den 

andre talat klart. Det förhållandet att männen fått berätta fritt utan styrning har förmodligen lett till 

att vi gått mer på djupet. De män som deltog i fokusgruppsintervjuerna hjälpte nog varandra för de 

fick någon annans berättelse att relatera till. En annan skillnad mellan fokusgruppsintervjun och 

den enskilda intervjun är nog att den enskilda intervjun gick ännu mer på djupet än vad 

fokusgruppsintervjun gjorde. Samtidigt var behandlarna med under fokusgruppsintervjun vilket de 

inte var under den enskilda intervjun. En risk med fokusgruppsintervjuer är att deltagarna svarar på 

ett sätt som gör att de blir accepterade av övriga i gruppen att de bara säger det som är socialt 

önskvärt (Wibeck, 2000). Upplevelsen under fokusgruppsintervjun var att det fanns en tillåtande 

atmosfär och de kunde ha olika åsikter om vad som motiverade dem. Det faktum att intervjuaren 

var av ett annat kön än informanterna kan påverka menar Wibeck (2000). Samtidigt menade 

männen att de ser positivt på att möta kvinnor i behandlingssituationen och då troligt även i 

intervjusituationen. Troligen hade det varit svårare att intervjua män som inte mött kvinnor i 

behandlingssituationen för de menade själva att de nog inte hade velat möta en kvinna initialt.  En 

fördel i studien är dock att det även gjorts en individuell djupintervju vilket ger möjlighet att 

triangulera - jämföra data. Här visade det sig att innehållet i svaren inte skiljde sig åt nämnvärt 
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förutom att svaren blev något fylligare i djupintervjun. I en fokusgruppsintervju går det inte att 

hinna med lika många frågeställningar på samma tid som i en enskild intervju så det kan ha 

påverkat (Robson, 2002). Samtidigt hävdar Wibeck (2000) att fokusgruppsintervjuer är mer 

ekologiskt valida genom att de visar mänskliga tendenser att diskutera olika ämnen i grupp. Om 

det hade varit möjligt skulle det varit önskvärt att göra fler enskilda intervjuer och gärna en 

fokusgruppsintervju till för de olika intervjuformerna gav trots allt lite olika resultat. I 

fokusgruppsintervjuerna kunde männen få stöd av varandra och hjälp att hitta ord medan i den 

enskilda intervjun blev mannen mindre störd i sin tanke och vi nådde mer djup speciellt när det 

gällde könsskillnader. 

 

7.1.3 Intervjuarens och kontextens betydelse 

Det är svårt att urskilja vilken effekt intervjuaren och intervjusituationen har haft på männen. Tror 

dock att erfarenheten hos intervjuaren av arbete inom kriminalvården hjälpte för att förhålla sig 

neutral till de svar som gavs. Männen kunde fråga om synen på män som varit våldsamma mot 

sina respektive och då de fick svaret att dessa män ser ut som män i allmänhet gav det nog en viss 

effekt. Har nog intagit en avvaktande roll för att bereda plats för männen samtidigt som mitt 

engagemang i dessa frågor har visat sig. Det faktum att vi befann oss i de lokaler som de vanligtvis 

är i när de går i behandling har troligen haft en positiv effekt och gjort att männen har kunnat 

öppna sig mer än de annars skulle ha gjort. Vi drack kaffe och kunde skämta under delar av 

intervjun vilket troligen lättade upp stämningen och gjorde det mindre dramatiskt att dela med sig 

av sina tankar och erfarenheter. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Microsystemet påverkade mannens motivation samt insikt om ansvar. 

Resultaten i min studie överensstämmer i stora delar med tidigare forskning vilket gör att vissa 

delar kan sägas ha generaliserbarhet. Det krävs enligt männen en form av uppvaknande där 

mannen väljer att han inte vill agera som tidigare. Här kan vänner, barn, flickvän och polisen vara 

några exempel på dem som får mannen att vakna och se sitt ansvar. En förutsättning är att mannen 

ser sig själv för den han är och ett villkor för att kunna gå vidare med andra ord att se sitt eget 

ansvar. För alla männen i min undersökning var en motivationskälla att få en förbättrad relation till 

sina barn eller/och partner. Här är det yttre motivation i form av social acceptans och att undvika 

att förlora relationen med sin partner eller barn som blir tydlig. Det krävdes att någon förutom 

mannen själv eller kvinnan reagerade för att mannen skulle se sitt ansvar, vilket enligt männen var 

en nödvändighet. Ser vi till vad forskare och praktiker anser så överrensstämmer dessa resonemang 
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med deras. De menar att det är mycket viktigt att få männen att inse att de är ansvariga för våldet 

(Cavanaaugh, Dobash, Dobash & Lewis, 2001; Isdal 2001; Eliasson, 2000). Det har dock rört sig 

om personer som finns i mannens omedelbara närhet och inte om myndighetspersoner i första 

hand. Framförallt i microsystemet har det har funnits signifikanta andra som har påverkat männen. 

Det har rört sig om personer som den misshandlande mannen själv träffar och umgås med t.ex. 

familjen och nära vänner (Bronfenbrenner, 1979). Det förhållandet att det är närstående i 

microsystemet som får störst betydelse för motivationen är identiskt med tidigare studier (Hearn, 

1998; Eliasson 2000; Scott & Wolfe 2003; Gadd & Farall, 2004).  

 

7.2.2 Insikt, empati, förmåga att förändras samt möjlig vinst krävdes. 

Resultaten i studien överrensstämmer med tidigare forskning i form av förnekelsen och 

överflyttandet av ansvar vilket är vanlig hos de här männen initialt. Resultatet blir att handlingen 

blir mer acceptabel samt att de undviker skam och skuldkänslor (Cavanaaugh, Dobash, Dobash & 

Lewis, 2001; Enosh & Bushbinder, 2005). Dessutom ger resultaten vid handen att männen efter ett 

tag börjar visa empati för våldets konsekvenser vilket överrensstämmer med tidigare forskning där 

man delat in förändringsprocessen i olika faser. Förnekande inledningsvis, medvetandegörande 

och empati för att sedan övergå till en annan syn på sig själv där den fjärde fasen innebär en vilja 

att förändras (Scott & Wolfie, 2003; Scott, 2004). Männen lyfte även fram att det krävdes att de 

kände att de hade möjligheter och förmågor att förändras, vilket enligt forskning visat sig påverka 

motivationen till förändring (Dagirmanjian, Eron, & Lund, 2007). Att se att man har förmåga och 

möjligheter att förändras, att ha hopp om att en förändring kan uppnås. Nyfikenhet om bakgrunden 

till varför våldet uppstår kan för någon man vara det som motiverar. Att se att även om det känns 

som tröskeln är hög så finns vinster på andra sidan. En insikt om att behandling inte bara är till för 

att omgivningen ska må bättre utan att mannen själv ska kunna vara stolt över sig själv och slippa 

skam- och skuldkänslor. Här rör det sig snarare om inre motivation i form av att uppnå mål, få 

insikt och att undvika känslor av skam och skuld (Revstedt, 2002). Min studie visar inte att det har 

krävts att männen har blivit åtalade eller dömda för att de skall bli motiverade att välja behandling. 

Tidigare forskning lyfter fram just häktning och starka interventioner som en bra väg för att nå 

dessa män (Rae, 1995;Cavanaug, Dobash, Dobash & Lewis, 2001; Taylor Browne, 2001). Enligt 

forskningen kan det vara en startpunkt i processen och dock inte en intervention som verkar över 

tid (Lewis, Emerson Dobash, Dobash & Cavanagh, 2001). Huruvida dessa män skulle ha varit 

påverkade av ett åtal kan vi inte veta utan att det har räckt med andra påverkansformer. Dessutom 

har information om behandlingsmöjligheter i det så kallade exosystemet (Bronfenbrenner 1979) 
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lyfts fram i studien som en hjälp när man väl tar steget, vilket inte har varit ett tydligt inslag i den 

forskning som studerats.  

 

7.2.3 Macrosystemets inverkan  

Studien visar att männen inser att alkoholen inte ensamt är orsaken till våldet, men att alkoholen 

kan leda till mer våld, helt i enlighet med den forskning som gjorts i Canada (Naumburg 1998). 

Det är vanligt att alkohol används som en ursäkt till våld menar forskare (Cavanaaugh, Dobash, 

Dobash & Lewis, 2001). Precis som forskningen visar så bekräftar männen att alkohol och droger 

inte ensamt ligger till grund för våldet men att det kan användas som en socialt godtagbar ursäkt 

(Eckhart, 2007). Det är i macrosystemet våra normer sorteras och det är möjligt att det finns en 

större acceptans för våldet från omgivningen om det sker under alkoholberusning.  De värderingar 

och förväntningar vi har på andra ryms inom macrosystemet och dessa har ett inflytande på 

mannen enligt Bateson (1998) och Naumburg (1998). Under intervjuerna har även könsskillnader 

lyfts även om det inte har varit på agendan från början i studien. Resultaten ger vid handen att 

kvinnor och män drabbas olika av våldet vare sig de är förövare eller offer. Kanske är det som 

Migliacco (2002) är inne på så att män och kvinnor som är våldsamma är mer lika än de är olika, 

men att som männen säger våldet får olika konsekvenser beroende på kön. Männens beskrivningar 

visar en sund attityd till kvinnors och mäns könsroller men det är svårt att veta om de har haft den 

bilden från början eller om de blivit påverkade under behandlingen. I en av männens berättelser 

framgår det att han är den som tar hand om de mesta hushållsarbetet men att det inte har påverkat 

honom i våldsutövandet mot sin respektive vilket även Scott (2004) är inne på. En bild framträder 

dock där det är svårt för mannen att göra sig fri från de manliga idealen. Männens tankar stämmer 

överens med Rae´s (1995) slutsatser som går ut på att både män och kvinnor är förlorare i ett 

ojämlikt samhälle. Slutligen kan vi se att riktiga män inte söker behandling då det precis som 

Mendoza & Cummings (2001) är inne på inte är förenligt med mansrollen. Här finns olika 

hänsynstagande som måste göras för att underlätta för män att söka hjälp och ändå bevara sin 

själbild som män helt i enlighet med forskningen om manlighet (Schaub & Williams 2007; 

Mahalik, Good & Englar-Carlsson 2003). 

 

7.2.4 Exosystemet påverkade men i mindre utsträckning än microsystemet  

Hjälp på vägen har varit att de hade information om vart de skulle vända sig för att få behandling. 

Det finns dock ingen entydig bild från männen om hur de fick kontakt med 

behandlingsalternativet.  Till skillnad från resultaten tidigare om att den närmaste släkten eller 

närmaste vännerna som påverkat männen är det här snarare myndighetspersoner och journalister 
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som givit männen informationen. I något fall har även dessa personer försökt påverka männen att 

söka hjälp Det rör sig inte om den närmaste kretsen i form av familj och vänner utan mer om det 

system som skulle kunna kallas exosystemet (Bronfenbrenner 1979). I övrigt visar resultaten att 

kvinnan, barnen och närmaste släkten är de som påverkat männen mest i deras beslut att gå i 

behandling. Samtliga män i min studie hade stöd från sin partner och några även från släkt och 

vänner. Med utgångspunkt i systemteorin (Bateson 1998; Bronfenbrenner 1979) så är det 

genomgående så att microsystemet med andra ord deras närmaste familj som påverkar männen. 

Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan kontakten med partnern och att mindre 

kontakt ökade motivationen och vice versa (Scott & Wolfe 2003). Om mannen kände att det fanns 

en risk att kvinnan lämnade honom verkade det öka motivationen, vilket stämmer med Jeff Hearns 

(1998) slutsatser. Stödet hos partnern och signifikanta andra som svärmor samt vänner påverkade 

männens motivation vilket stämmer med undersökningar som gjorts tidigare (Gadd & Farall, 

2004).  

 

7.2.5 Behandlingsgruppens betydelse 

Utöver stödet hos partnern och släkten så spelade de övriga männen i behandlingsgruppen en stor 

roll för dessa män. Att andra i gruppen hade lyckats blev en sporre att själv lyckas. Det faktum att 

man gick i en grupp gjorde det svårare att kliva av för det skulle ha varit ett misslyckande både 

inför sig själv och gruppen. Männen kunde även se att de behövdes av de andra männen och att det 

rörde sig om ett ömsesidigt beroende av varandra. Här ser vi en kombination av yttre och inre 

motivation i form av att klara de mål som även andra i gruppen klarat och på så vis undvika ett 

fördömande från andra (Revstedt2002). Det finns en önskan att göra rätt och att hjälpa andra samt 

att bibehålla de sociala banden de har med gruppen, vilket överensstämmer med tidigare 

undersökningar (Gadd & Farall, 2004). Det verkar som att männen av gruppen fick det 

medmänskliga stöd som lyfts fram som viktigt i andra studier (Eliasson, 2000). Vinsterna med att 

gå i behandling för männen var att lära sig hantera sin ilska/aggression, få en bättre självbild, 

bevara relationen till kvinnan och barnen samt att de slapp må dåligt vilket de vittnade om att de 

gjorde efter våldet. 

 

7.2.6 Svårigheter och möjligheter 

Svårigheter på vägen var att det inte alltid var lätt att lösa det praktiska med barnaktiviteter 

exempelvis. Stoltheten var ett stort hinder för männen ville inte att det skulle komma ut till andra 

att de var en sån där man som slog sin kvinna. Skammen och skulden är ett stort hinder för 

männen. Hade det inte funnits särskild behandling hade de nog inte valt att gå till exempelvis 
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psyket. Att lägga en mansmottagning intill polismyndighet, tingsrätt eller socialtjänst kunde enligt 

männen inverka negativt på motivationen att gå dit. Den inre motivationen att undvika skam och 

skuldkänslor är en faktor som tas stor hänsyn till bland samtliga män i min undersökning. Den 

behöver inte nödvändigtvis var negativ utan kan ses som ett tecken på att mannen känner ånger 

inför sina handlingar enligt forskningen (Scott & Dankwort, 2002). Männen menar dock att det 

underlättar om det går att bevara anonymiteten och att det inte behöver basuneras ut att de går i 

behandling för våldsamt beteende. Ser vi till forskningen så mår vi människor sämre om vi blir 

sedda av andra på ett sätt som inte stämmer överens med vår egen bild (Dagirmanjian, Eron, & 

Lund, 2007). Det manliga idealet var ett annat hinder på vägen och det var inte helt förenligt med 

att vara man att dessutom gå i behandling. Dessa resultat stämmer överens med de tendenser som 

tyder på att män som ser sig själva som ”riktiga” män generellt är mer negativa till terapi eller med 

andra ord att det inte är förenligt med mansrollen att gå i terapi/behandling (Mendoza & 

Cummings, 2001). Vad som är manligt är socialt konstruerat och någon av männen menade att 

deras manlighetsideal hade förändrats under behandlingen. Behandlarna hade lagt vikt vid 

manlighetsideal i den pågående behandlingen vilket man bör enligt forskningen (Mahalik, Good & 

Englar-Carlsson, 2003).  

 

7.2.7 Framtida forskning och folkhälsopolitiskt arbete 

Förhoppningsvis har informanternas upplevelser och erfarenheter som har beskrivits i studien 

möjlighet att bidra till forskningen om hur män som utövar våld mot närstående kan finna 

motivation. Önskvärt är att de genom att dela med sig av sina historier kan förbättra chansen för 

fler män att uppsöka behandling. Analysen av resultaten ledde fram till en transformativ 

omvärdering, en alternativ förståelse (Alveson & Deetz, 2000). Det krävdes en balans mellan 

vinsterna av att gå i behandling och eventuella risker för förluster om männen avstod från 

behandling där ingetdera kunde uteslutas. Det krävdes med andra ord både en möjlig vinst och en 

möjlig risk för förluster. Rädsla visade sig också i denna analys vara en drivkraft bakom 

motivationen likt drivkraften bakom våldet enligt tidigare forskning (Eliasson 2000; Mahalik, 

Aldarondo, Gilbert-Gokhale & Shore, 2005). Tolkningen av materialet tyder på att det rör sig om 

män som förmodligen har eller har haft en svag självbild vilket skulle behöva studeras ytterligare. 

Samtliga män lyfter andras syn på dem som ett hinder och då även när det gäller att träda fram för 

att hjälpa andra män. Därför skulle det vara intressant att studera omgivningens syn på män som är 

alternativt har varit våldsamma mot sin respektive. I ett folkhälsopolitiskt sammanhang krävs det 

nog ett arbete på bred front där man arbetar med attitydförändringar. Att allmänheten har en insikt 

om att dessa män bär ett ansvar för våldet men att de samtidigt har ett värde som människor. Det 



 45 

krävs att samhället och kan göra en skillnad på handlingen som är brottslig och den man som utför 

våldet, att skilja på sak och person. Önskvärt skulle vara om man fördjupade sig i möjliga vägar för 

dessa män att om inte slippa skam och skuldkänslorna åtminstone inte behöva känna dem så starkt 

som dessa män beskriver. Samtidigt som de får hjälp med att se skillnaden mellan hur de önskar 

vara och hur de faktiskt är. På det individuella planet med mannen är nog den svåraste nöten att 

knäcka hur vi får till en insikt hos mannen, utan att för den skull väcka mannens försvarspositioner 

vilka minskar förändringsviljan. Här kan forskning som gjorts över hur vi får andra att inse att de 

inte handlar i enlighet med deras egen självbild bidra. Forsknings som exempelvis lyfter fram att 

människor blir motiverade till förändring när de upptäcker att deras bild av dem själva inte 

överensstämmer med hur de agerar och hur andra ser på dem samt att de känner att de kan agera i 

linje med den bild de har av sig själva vara till viss hjälp (Dagirmanjian, Eron, & Lund, 2007). Det 

krävs omfattande forskning om hur man når dessa män och där behöver det röra sig om både män 

som söker behandling på frivillig väg och under hot om fängelsestraff. Svårigheterna att etablera 

kontakt med informanter i denna grupp män bör inte göra det mindre värt att försöka göra fler 

kvalitativa studier framöver. Då det rör sig om en kombination av inre och yttre motivation där den 

yttre i dessa mäns berättelser inledde förändringsviljan skulle det behövas göra fler djupgående 

intervjuer och då gärna även med de kvinnor som männen levt med eller lever med. Då det är 

microsystemet som verkar ha haft störst inflytande för männen i studien så är det nog motiverat att 

göra studier där man kombinerar intervjuer med männen och deras närmaste omgivning.  Det krävs 

fler studier angående männens motivation och samtidigt studier som visar om dessa män lyckas 

med sina behandlingar. Vilka män är det som lyckas och hänger det ihop med deras motivation? 

Vilka hinder fanns på vägen för de män som inte lyckades? Att studera de män som hoppar av 

behandlingen skulle vara intressant men samtidigt kanske oetiskt då andra forskare menar att de då 

får chansen att ytterligare distansera sig från sitt ansvar för våldet (Hearn, 1998). Vad som blir 

viktigt i sammanhanget är att problematisera huruvida motivation kan vara konstant över tid. Om 

mannen initialt är motiverad behöver det inte betyda att han kommer lyckas med behandlingen lika 

lite som det kommer att innebära att han inte hoppar av behandlingen. En hög motivation kan 

innebära orealistiska förväntningar och vara ett tecken på att mannen tror att det finns en enkel 

lösning på problemet. Det kan vara så att en lägre motivation ställer upp mer realistiska 

förväntningar, vilket i sin tur gör att risken för att hoppa av behandlingen minskar. Det skulle 

krävas flera studier där man tittar på männens motivation i olika faser för att se om det finns några 

skillnader över tid och vad som i så fall påverkat den.  
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