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Sammanfattning  
Vilka klienter öppenvårdsbehandlare möter i behandling av våld i parrelationer och hur de 

arbetar med dem är föga utforskat tidigare. Både internationell och svensk forskning har 

fokuserat på behandling av institutionaliserade våldsutövare och har då fått annorlunda 

resultat än vad föreliggande studie fått.  

 

Denna kvalitativa studies syfte var att undersöka behandlare inom öppenvårdens upp-

fattningar och erfarenheter av att arbeta med våldsutövare i parrelationer. Sju behandlare från 

olika organisationer intervjuades. Behandlarna arbetade på liknande sätt med våldsutövarna. 

Via etablerade individfokuserade metoder och andra arbetssätt i stil med dikter och meditation 

var behandlarnas bild att de flesta våldsutövare uppnådde en positiv förändring. Förändringen 

sågs som påverkad av mellanmänskliga processer och behandlarna beskrev relationen till 

klienten som viktig för utfallet av våldsbehandling. Behandlarna beskrev hur våldsutövarna 

mådde mycket dåligt och generellt hade våldserfarenheter från barndomen i olika former. 

Samtliga behandlare beskrev dock, till skillnad mot tidigare studiers resultat, att våldsutövare 

generellt är till synes välfungerande pappor som tillhör olika sociala klasser, åldrar och har 

olika sysselsättning. Studiens resultat pekar på vikten av behandling utanför en myndighets-

kontext, där de som inte haft kontakt med myndigheter tidigare kan våga söka sig för en 

förändring. Studiens resultat belyser även vikten av att bryta våldsbeteendet genom fler 

insatser till våldsutövare samt förebyggande arbete.  J 

Nyckelord: Våld i parrelationer, behandlare inom öppenvården, genus, miljöpsykologi, 

organisationens påverkan, människosyn. 
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Abstract 
What kind of clients the outpatient therapists are encountering within the area of partner 

violence and how they work with them are scarcely explored. Both international and Swedish 

research has focused on treatment in institutions, and their results differ from this study.  

 

This is a qualitative study which purpose was to explore therapists, within outpatient organi-

zations, experiences and understanding of domestic violence offenders within couple 

relationships. Seven therapists from different organizations where interviewed. The therapists 

had similar work procedure within the treatment. Though established individual therapy 

methods and other methods such as poems and meditation where the therapist view that most 

of the patients reached positive change. The change where seen as affected by interpersonal 

processes and the therapists described the relationship with the client as important for the 

outcome. The therapists described how the patients were feeling bad overall and most of them 

had experience of violence in their childhood. All of the respondents described, in controversy 

to prior studies, that violent offenders overall are seemingly well functioning dads of different 

social class, ages and occupations. The result of this study empathies the importance of 

treatment outside of an authorial context, where patients who have no previous history with 

the authorities dare to seek treatment. The result of this study also enlightens the importance 

of stopping the violence through more different kinds of therapy and preventional social 

work.    

Keywords: Domestic violence, outpatient therapists, gender, environmental psychology, 

organizational effects, view of man.  
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Inledning 
Våld i parrelationer är ett fenomen som orsakar många problem, både för de inblandade och 

för samhället i stort eftersom det kräver mycket av samhällets resurser. Våldet kan medföra 

både psykiskt och fysiskt negativa konsekvenser för den utsatta, såsom posttraumatiskt 

stressyndrom eller frakturer. Våldet får inte endast direkta effekter utan konsekvenserna av 

det kan sträcka sig över generationsgränser (NCK, u.å, a). Barn som bevittnar våld har bland 

annat mer psykiska problem än andra barn, men kan också anamma aggressiv konflikt-

hantering (Broberg et al, 2010), vilket även kan förklara varför många av de som utövar våld 

själva bevittnat våld som barn (Isdal, 2001). Utöver alla de negativa konsekvenser våldet 

medför innebär våld i parrelationer dessutom en kränkning av den utsattes mänskliga 

rättigheter (Socialstyrelsen, u.å). I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

framkommer det i artikel 3 att varje enskild människa har rätt till "liv, frihet och personlig 

säkerhet" (FN, 2008:3). 

Att utöva våld mot andra har länge ansetts vara en brottslig handling i Sverige, brottet nämns 

redan på 1300 talet i den yngre Västmannalagen (Häthén & Kjellström, 1986). Att utöva våld 

i nära relationer har dock haft en särställning. Före 1864 var det exempelvis lagligt för en man 

att slå sin fru i uppfostringssyfte och innan 1965 ansågs våldtäkt inom äktenskapet juridiskt 

sett inte vara ett övergrepp (SOU, 1995:60). 1998 ändrades Brottsbalken (SFS, 1962:700) och 

en paragraf om brott mot en närstående eller tidigare närstående person, så kallad grov 

fridskränkning infördes (SFS, 1998:393). Att utsättas för våld tycks generellt vara vanligt, 

även om statistiska studier i Sverige i närtid varierar i resultat så uppger cirka 10 % av 

kvinnorna och männen i Sverige utsatthet för fysiskt våld. Psykiskt våld tycks vara ännu 

vanligare, cirka 40 % har upplevt detta oavsett kön (Lövestad & Kranz, 2010; Frenzel, 2014; 

Hradilova Selin; 2009).    

I kontrast till ovanstående statistik är antagandet om att kvinnor är överrepresenterade som 

offer för våld i nära relationer det förhållande som lagstiftningen och det sociala arbetet är 

organiserat kring (Lövkrona, 2001). Även om det finns skillnader i hur våldets riktning 

beskrivs benämns det generellt som ett omfattande problem. I ett betänkande till regeringen 

benämns våld i nära relationer som ett folkhälsoproblem (SOU, 2014:49). I betänkandet 

framkommer vikten av att arbeta förebyggande och att fånga upp våld i nära relationer så 

tidigt som möjligt samt lägga större fokus på våldsutövarna (a.a.). Regeringen har gett ut en 

nationell strategi där våld ska förebyggas genom att arbeta med våldsutövarnas uppfattningar 

om maskulinitet samt motverka normaliseringen av våld hos män generellt (Regeringen, 

2017). Den nationella strategin grundar sig i det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet i vilket 

det uppges att "Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till 

kroppslig integritet" (Regeringen, 2016 s113). Ett närliggande exempel på hur en kommun 

kan arbeta utifrån det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är Örebro kommuns handlingsplan 

mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (Örebro kommun, 2017). 

Gällande insatser till förövare framhäver Örebro kommun att motiveringsarbetet med 

våldsutövare behöver stärkas, då insikt om problemet och öppenhet att ta emot hjälp är viktigt 

för att stödet ska fungera. Insatser till våldsutövare är det bästa sättet att motverka våldet 

enligt kommunen (a.a.).  

Trots politiska ambitioner är bidragen till relevant forskning på området knapp och få resurser 

finns till behandling av våldsutövare idag utöver enstaka projekt menar Åberg (2014). 

Socialstyrelsen (u.å.) skriver att våldsutövare i nära relationer har rätt till insatser för att bryta 

sitt beteendemönster. Brottsförebyggande rådet (2010) skriver att just behandling av 
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förövarna är centralt för att motverka våldets konsekvenser på lång sikt. I Sverige har det 

sedan slutet av 80-talet funnits öppenvårdsbehandling av våldsutövare både från kommunala 

och idéburna verksamheter (Eliasson, 2000). Enligt Socialstyrelsens utvärdering (2010) har 

öppenvårdsbehandling en positiv effekt på kort sikt. Utvärderingen visade även att männens 

psykiska hälsa och känsla av sammanhang förbättrades samt att missbruksproblematiken 

reducerades hos de som missbrukade. Socialstyrelsen påpekar dock att det behövs mer 

forskning på vilka som är de verksamma faktorerna i behandlingen. Akoensi med flera (2012) 

har undersökt effekten av behandling av våldsutövare i Europa och pekar på att det är oklart 

vad som fungerar och för vem. 

Internationellt sett tycks forskningen på behandling av våld i parrelationer ofta inriktas på 

behandling i fängelser med fokus på individuella egenskaper hos våldsutövarna (jfr Bowen et 

al 2008; Kernsmith 2006; Polaschek et al 2009; Stalans & Seng, 2007). Forskningen inom 

våld i parrelationer har enligt Jansson (2016) hittills främst förklarat våldet på antingen 

individ- eller samhällsnivå med begrepp som rör barndomserfarenheter eller socioekonomiska 

resurser exempelvis. Jansson själv har studerat behandling av våld i parrelationer i Sverige 

och förklarar hur en begränsad tillgång på resurser som anses manliga kan orsaka våld. 

Jansson (a.a.) drar liksom Bowen med flera (2008), Kernsmith (2006) Polaschek med flera 

(2009) samt Stalans och Seng (2007) sina slutsatser baserat på studier av våldsutövare som 

befinner sig på institution. Är det klienter med samma problematik som behandlare möter 

inom öppenvården? Om inte, finns det andra orsaker till våld hos de klienter som genomgår 

behandling utanför kriminalvården, än de som forskningen pekar på baserat på en institution-

ell empiri? Vilka skulle de verksamma komponenterna kunna vara inom öppenvårdsterapi? 

Svaren på dessa frågor är av relevans för de inom socialtjänsten som förväntas arbeta med 

våld i parrelationer, för forskningen inom socialt arbete, för politiker som tar beslut kring 

samhällsproblemet och för de som kan komma att drabbas av våld om inte samhällets insatser 

mot våldet är effektivt. 

För att få svar på ovanstående frågor räcker det inte med att endast undersöka våldet ur 

utövarna och offrens perspektiv eller ur ett samhällsperspektiv, vilket enligt Jansson (2016) 

dessutom redan gjorts i stor utsträckning. Det som är av intresse är att undersöka vad som 

händer när faktorerna på individnivå och samhällsnivå möts i en insats. En behandlare kan ses 

som den skärningspunkt där samhällets kunskap om våld och våldets utövare möts. Vilka som 

möts och vad som händer i det mötet ur ett behandlarperspektiv är vad denna studie syftar till 

att undersöka.  

Syfte och frågeställningar 
Denna studies syfte är att undersöka behandlare inom öppenvårdens uppfattningar om och 

erfarenheter av att arbeta med personer som utövar våld i parrelationer. 

 Hur arbetar behandlare med klientgruppen? 

 Vilka uppfattningar har behandlarna om våldsutövare? 

 På vilket sätt möjliggör eller begränsar det organisatoriska sammanhanget behandlar-

nas uppfattningar och erfarenheter? 

Bakgrund och definitioner 

Lagrum och föreskrifter 

I Socialtjänstlagens, SoL, (2001:453) första kapitel står det att socialtjänsten ska främja bland 

annat människors sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Socialtjänsten ska frigöra 

och utveckla enskildas och gruppers egna resurser med hänsynstagande till människors ansvar 
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för sin och andras sociala situation. Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för den 

enskildes bestämmanderätt förutom när det är fråga om vård av unga och missbrukare i 

undantagsfall. Vård av våldsutövare ska således ske på frivillig basis och med syfte att ge 

social trygghet, exempelvis till en familj som förstörs av våld. Vidare syftar en insats till att 

utveckla våldsutövarens resurser, resurser som behövs för att kunna tillförsäkra de som 

påverkas och utövar våld en skälig levnadsnivå i enighet med SoL 4:1§. Vidare kan stöd till 

våldsutövare kunna ge barn en trygg uppväxtmiljö fri från våld i enighet med SoL 5:1§. 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att ge våldsutsatta den hjälp de behöver enligt SoL 

5:11§. Socialstyrelsen (2010) skriver följande: "Enligt regeringen har socialtjänsten ansvaret 

för att ta ett helhetsgrepp om våldet i nära relationer och se till att alla i familjen får den 

hjälp och det stöd som de behöver" (s. 3).  Hjälpen kan ges via bistånd eller service. Om ser-

vice står i 3:1, 6§§ SoL och till service räknas insatser som är allmänt utformade, riktade till 

en generell målgrupp och kan fås inom öppna verksamheter. Är insatsen anpassad till en 

enskilds behov och förutsätter någon form av prövning av behovet kan stöd ges via bistånd 

(Socialstyrelsen, 2015 a). Sammanfattningsvis är behandling av våldsutövare inom öppen-

vården socialtjänstens ansvar och behandlingen kan ges som bistånd eller service. 

Våld i nära relationer och parrelationer 

Socialstyrelsen (2015 b) delar upp våld i nära relationer i fem olika kategorier: Fysiskt- att 

exempelvis bli fasthållen, slagen eller sparkad. Sexuellt- till exempel våldtäkt eller andra 

sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till. Psykiskt- såsom hot 

eller förlöjliganden. Socialt- att exempelvis bli hindrad från att umgås med sina vänner eller 

delta i sociala aktiviteter. Materiellt eller ekonomiskt- att få sina personliga tillhörigheter 

sönderslagna eller försättas i ekonomisk beroendeställning exempelvis (a.a.). Socialstyrelsen 

(2010) nämner en ytterligare form av våld, latent våld. Om latent våld skriver Roks (u.å. a) 

"Våldet behöver till slut inte ens utövas, utan det räcker att både kvinnan och mannen vet att 

om hon inte fogar sig så kan han ta till våld och skapa fysisk smärta, rentav döda henne". 

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, (2014) har begreppet nära relation inte en vedertagen 

förklaring. Nära relation kan innebära bland annat partnerrelationer, syskonrelationer eller 

relationer över generationsgränser. Våld i nära relationer är med andra ord ett flertydigt 

begrepp, därför används begreppet parrelation i denna studie för att avgränsa våldet till en 

specifik form. Begreppet våld i nära relation används dock i detta arbete när källorna anger att 

det är våld i nära relationer i allmänhet som åsyftas.  

Våldsutövare  

Med begreppet våldsutövare avses i litteratur- och forskningsöversikten och den teoretiska 

ramen alla de som utövar våld i en parrelation. I resultat och analys samt diskussion åsyftas de 

våldsutövare som intervjupersonerna inom öppenvården mött i behandling. Litteratur om 

ämnet använder ibland orden män och våldsutövare synonymt. När sådan litteratur används i 

denna text kommer begreppen användas synonymt liksom författarna menat, därmed inte sagt 

att våldsutövare i parrelationer uteslutande kan sägas vara män. 

Behandlare inom öppenvården 

Med behandlare inom öppenvården menas i denna studie de yrkesverksamma personer som 

arbetar behandlande med våldsutövare i parrelationer utanför en institutionell miljö. 

Öppenvård kan ses som just icke- institutionell vård. I denna text är öppenvård som ges inom 

ramen för socialt arbete det intressanta, men det finns ingen allmänt vedertagen definition av 

öppenvård inom just socialt arbete i Sverige. Med begreppet kan menas både åtgärdande och 

förebyggande insatser som inte är heldygnsvård (Socialstyrelsen 2006). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL, (1982:763) 5§ kan öppenvård anses vara vård som inte ges under 

intagning. I denna studie syftar öppenvårdsbegreppet till de insatser som finns för vålds-
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utövare utöver vård inom någon form av institution. Det innebär både behovsprövad och icke 

behovsprövad behandling som kan fås utan intagning. Behandlare både i och utanför 

socialtjänstens behovsprövade biståndsinsatser är därmed av intresse och är inkluderade i 

både urval och begreppets betydelse i denna studie.   

Studiens avgränsning 

Denna studie är en uppsats på C- nivå i socialt arbete vilket medför begränsningar både i tid, 

resurser och vad som är möjligt för studenter att undersöka. På basis av detta har urvalet av 

informanter begränsats. Behandling av våld i parrelationer är ett stort forskningsområde, inom 

vilken slutsatser och teorier pekar åt olika håll (Jansson 2016; Socialstyrelsen 2010). I denna 

studie avgränsades området till behandlares bild av våldet och arbetssätt på basis av luckor i 

tidigare forskning och det behov av kunskap som studier och rapporter pekar på finns (jfr a.a.) 

Litteratur- och forskningsöversikt 

I avsnittet nedan framförs en del av den forskning och litteratur som finns inom området för 

våld i parrelationer, våldsutövare och behandling. Översikten är baserad på både svenskt och 

internationellt material och syftar till att ge en överskådlig och relevant bild av vad som 

tidigare framkommit i böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. När internationella 

studier och litteratur används anges det land författarna utgår ifrån när de skriver. Det som 

framställs nedan ger, förutom en bild av forskningsområdet, en möjlighet att återkoppla denna 

studies empiri till intressanta delar av tidigare forskning och litteratur. De olika underrubriker 

som ingår under avsnittet är våldsutövare, förklaringar till våldet och vilka som utövar det, 

kategoriseringar av våldsutövare, synsätt på våld och våldsutövare, behandlingsmetoder samt 

behandlare.  De olika avsnitten är tänkta att ge underlag att jämföra både det behandlarna 

beskriver att de möter för klienter samt vad de har för arbetssätt.  

Våldsutövare 

Bergström och Rudkvist (2006) skriver att brottsstatistiken ringar in våldsutövare som män 

med erfarenheter av familjevåld, missbruk och kriminalitet. Författarna menar att män med 

dessa erfarenheter syns i statistiken för att de är ideala förövare i förhållande till samhällets 

syn på vilka samhällsgrupper som är moraliskt klandervärda. Att männen döms kan också 

bero på att de uppfyller negativa kriterier såsom missbruk. Sannolikheten för att bli fälld och 

få kontraktsvård ökar då jämfört med om han istället varit exempelvis en välbärgad man utan 

social problematik. Resonemanget stärks enligt författarna då fall av våld i nära relationer ofta 

handlar om att ord står mot ord. Mannens ord väger svagare om de ovan nämnda egen-

skaperna finns (a.a.).  

Laing och Humphreys (2013) utgår ifrån en australiensk kontext och skriver att det inte råder 

någon tvekan om att män generellt är förövare och kvinnor generellt är offer i fall av våld i 

parrelationer. Den bild statistiken ger av att män och kvinnor ungefär är lika representerade 

som offer menar författarna beror på att våldsutövare tenderar att skylla sitt eget våld på 

andra. När våldsutövare tillfrågas i enkätstudier om de är utsatta för våld svarar de generellt 

jakande. Laing och Humphreys pekar därför på att våldsutövare måste ses i relation till att de 

även upplever sig som offer och därför överlappar gruppen 'offer' och gruppen 'förövare' till 

viss del varandra. Laing och Humphreys (2013) och Allen (2013) menar att de slutsatser som 

vissa forskare drar, om att män och kvinnor är lika utsatta men att det inte syns i statistiken på 

grund av att män inte vågar prata om sin utsatthet, är felaktig. De menar att det är felaktigt då 

de studier som gjorts på mäns utsatthet visar att män snarare tenderar att prata med någon om 

våldet i större utsträckning än kvinnor. Allen (2013), som utgår från en irländsk kontext, 

menar att även om det finns kvinnor som utövar våld i parrelationer så är våldet annorlunda. 
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Våldet kvinnor utövar har en mindre kontrollerande form, är inte lika ofta dödande och inger 

inte lika starka känslor hos den våldsutsatta då denne inte blir lika rädd. 

Murrel, Christoff och Henning (2007) har studerat amerikanska män som utövar våld i nära 

relationer och deras studie visar att ju mer våldsutsatta männen var som barn, desto mer våld 

använde de själva. Kernsmith (2006) kommer, i sin amerikanska studie av våldsutövare som 

är åtalade för våld i nära relationer, fram till att tidiga erfarenheter av våldsutsatthet, 

exempelvis av föräldrar, är statistiskt signifikant i förhållande till rädsla och hotsökande i nära 

relationer. Vidare visar studiens resultat att majoriteten av våldsutövare i nära relationer inte 

är våldsamma utanför hemmet. Kernsmith skriver att dessa två slutsatser detta gäller för både 

våldsutövande kvinnor och män.   

Förklaringar till våldet och vilka som utövar det 

Nutida svensk statistik och internationell forskning visar att både män och kvinnor utsätts för 

våld i nära relationer, både av kvinnliga och manliga partners (Dobash & Dobash, 2004; 

Nybergh 2013). För att förklara detta finns de som å ena sidan menar att både män och 

kvinnor är ungefär lika frekventa i sitt våldsanvändande mot varandra och att, även om våldet 

tar sig olika uttryck, så är det symmetriskt. Å andra sidan finns de forskare som menar att 

våldet är asymmetriskt och att män utgör den stora majoriteten av förövarna (Lövestad & 

Krantz, 2012; Dobash & Dobash, 2004; Åberg, 2014). Den senare ståndpunkten är den som 

tycks vara mest etablerad i Sverige och den utgångspunkt som FN:s kvinnokonvention utgår 

ifrån, liksom svensk lag (Jansson 2016; Socialstyrelsen, u.å.; NCK, u.å. b; jfr Nilsson & Löv-

krona, 2015).  

Sarnecki (2008) skriver att ca 90 % av misstänkta våldsbrott i Sverige begås av manliga 

förövare. I våld i nära relationer har männen generellt låg social status, missbruksproblem och 

psykisk ohälsa. Våldsutövande kvinnor har samma karakteristika, därför menar Sarnecki att 

män och kvinnor bör behandlas likadant. Amato (2012) har gjort en statistisk analys av fångar 

i USA. Benägenhet för våldsbrott i nära relationer förklaras inte främst av etnicitet, 

religiositet, civilstatus, utbildning, ålder eller tidigare kriminalitet inom familjen. Istället var 

det män som passade in i maskulinitetsnormen men som upplevde problem med att få sin 

maskulinitet bekräftad som hade högre våldsbenägenhet. Jansson (2016) skriver hur en 

begränsad tillgång på resurser som anses manliga såsom pengar och inflytande kan trigga 

våld. Jansson har gjort en studie i Sverige och kommit fram till att våld måste ses som ett 

utfall av samspelet mellan faktorer på olika nivåer. Ur ett kognitivt perspektiv handlar det om 

barndomserfarenheter av våld och den socialisation detta innebär. Ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv handlar det om att våldsutövare har en hög känslighet i interaktioner för emotioner 

såsom skam och stolthet men har svårare att känna skuld - en känsla som kan minskas genom 

ansvarstagande. Slutligen ökar faktorer på samhällsnivå, såsom att män förväntas vara i 

maktpositioner och inte uttrycka svaghet, risken för användandet av våld i parrelationer (a.a.).  

Gottzén (2013) pekar på att våldets orsaker finns på olika nivåer men inkluderar, utöver de 

nivåer Jansson (2016) nämner, även en interaktionsnivå där destruktiva relationsmönster kan 

mynna ut i våld. Gottzén skriver vidare att även om maskulinitetsnormer medverkar till våld 

så är det i interaktioner normer skapas och förhandlas, därför är de våldsutövandes 

umgängeskrets och dess attityder även av relevans för att förstå våld. Gottzén menar även att 

skam är en central känsla i våldsutövandet. Skamkänslor är kopplade till jaget och medför 

reella eller föreställda hot mot relationen till signifikanta andra. Undertryckt skam kan ta sig 

uttryck i våld. Hos män undertrycks skam särskilt då den känslan kräver att otillräcklighet 

erkänns, något som anses omanligt (a.a.).  
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Eliasson (2000) har skrivit en bok om sina erfarenheter av behandling av våldsutövare i 

parrelationer i en ideell kontext. Eliasson menar att våld i parrelationer inte uppkommer på 

grund av bristande normer och värderingar. Våldet uppkommer då en rädsla finns som 

drivkraft, en rädsla för att bli övergiven, sedd som svag, tappa kontrollen över sina känslor 

eller att misslyckas. En skör självkänsla och osäkerhet i en relations stabilitet ökar sårbarheten 

inför våldsanvändande, liksom problem i kommunikationen. Problemen kan handla om att 

mannen känner att han inte blir lyssnad på eller känner sig verbalt underlägsen vilket leder till 

att känslor av oro och besvikelse inte får utlopp i kommunikationen. Känslan av existentiell 

osäkerhet är ytterligare en faktor som bidrar till risken för våld. En befogad eller föreställd oro 

för att bli övergiven eller sviken är en annan riskfaktor, ofta baserad på tidigare erfarenheter. 

När oron inte är förankrad i verkligheten utan är ett resultat av bristande kommunikation och 

låg självkänsla blir hotbilden mot ens säkerhet svårkontrollerad. Våld leder ofta till negativa 

känslor såsom skuld, förtvivlan och ånger i efterhand för mannen. Upprepat våld sker när 

våldet inte får tillräckligt påtagliga konsekvenser eller då han själv upplevt att våldet var den 

andres ansvar enligt Eliasson. Att handla mot sin egen moral kräver verklighetsförnekande 

genom starka psykologiska försvarsmekanismer, som lägger skulden utanför en själv. Ju fler 

våldstillfällen som uppkommer, desto starkare försvar krävs, vilket ofta innebär att 

våldsutövaren hamnar i en ond cirkel. Våldet blir en ventil för att kompensera sina 

tillkortakommanden, alltså brister som kan uppkomma både i och utanför relationen. Eliasson 

skriver att interaktionen i våldssituationer till en början ofta trappas upp av verbala 

förminskningar av den andre. I dessa bråk kan även den som sedan utövar mest våld själv bli 

utsatt för både psykiskt och fysiskt våld. I och med detta samspel eller eget agerande 

försvinner faktorer som motverkar våld, såsom empati och kärlek. Liksom i krig görs ett 

successivt omänskliggörande av den andre, tills våld mot denne inte är mot en medmänniska 

utan någon som förtjänar våld (a.a.)………………………………………………………… 

 

Isdal (2001) skriver om att det går att uttyda fyra gemensamma nämnare i våldets natur. Det 

kan ses som hierarkiskt, att våld används som upprätthållande av makt och hierarkiska 

strukturer. Vidare som intellektuellt, alltså målinriktat och smart. Våldet triggas av känslor 

men utförs av förnuftet och är kontrollerbart. Isdal menar att hans uppfattning skiljer sig mot 

de flesta andra som utgår från att våld handlar om sjukdom, svårigheter att kontrollera 

impulser, brist på kontroll, personlighetsdiagnoser et cetera. Ett tredje gemensamma nämnare 

är effektivitet. Med det menar Isdal att med våld uppnår våldsutövaren det den vill, det är 

mindre resurs- och tidskrävande än att hantera situationer på annat sätt. Den sista nämnaren 

Isdal beskriver är att våld förstås cykliskt. Det innebär att våldet är ett återkommande 

fenomen hos våldsutövaren. Det är vanligt att utövaren själv varit direkt eller indirekt utsatt 

under barndomen för våld av omgivningen, exempelvis av fadersgestalter. Att vara utsatt för 

våld menar Isdal leder till att man känner otrygghet i vuxenlivet samt upplever dålig tillit till 

sig själv och stark negativitet till livet som i sin tur leder till att man börjar använda våld.  

Kategoriseringar av våldsutövare 

Göransson, Järvholm Andersson och Kwarnmark (1988) refererar till psykologen Johan 

Cullbergs indelning av våldsutövare i följande kategorier varav de två första är män som 

förutom våldet i nära relationer inte är kriminella i övrigt:  

1. Män som begår enstaka misshandel eller som hotar med våld. Misshandeln sker ofta i 

samband med alkoholkonsumtion och starka känslor. Det är män som i akuta situationer kan 

översvämmas av tidigare bortträngd aggressiv problematik.  

2. Män som återkommande misshandlar sin partner och har en splittring i sin personlighet, där 

den våldsamma och hyggliga sidan är särskilda.  
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3. Sexualsadistiska män som är tidigt känslomässigt störda.  

4. Män som gör sig skyldiga till svåra upprepade våldsbrott. De har ofta ett alkoholmissbruk 

och är psykiskt störda eller hjärnskadade med psykopatisk karaktär.  

Eliasson (2000) skriver att de män som utövar våld inte generellt är känslokalla, empatilösa 

och har avvikande normer kring våld. Män som utövar våld har inte heller uteslutande 

problematiska uppväxter med våldsamma omsorgsgivare och/ eller psykiatriska diagnoser. 

Män i öppenvårdsbehandling är enligt Eliassons erfarenhet män med både hög och låg social 

status och de flesta lever ett tillsynes ordnat liv. Den gemensamma nämnaren är sårbarhet i 

relationer till andra. Skälet till att männen söker hjälp är oftast att våldet medfört tvång eller 

hot om tvång i form av polisanmälningar eller skilsmässa exempelvis. Lundgren, Heimer, 

Westerstrand och Kalliokoski (2001) har som slutsats i sin statistiska studie åt BRÅ att det 

inte är vanligare att män i lägre sociala skikt, med alkoholproblem, i arbetslöshet eller med 

patriarkal bakgrund är förövare av våld mot kvinnor.   

Synsätt på våld och våldsutövare  

Åberg (2014) skriver om hur samhället ser på våldsutövare. Offer associeras oftast med en 

kvinna och våldsutövare med en män. Männens våldsbeteenden normaliseras eller patalogi-

seras, alltså sjukförklaras. De förväntas känna skuld men det finns samtidigt ingen tilltro till 

att de kan förändra sitt beteende. Utgångspunkter i behandling bör vara att sätta våldet i sitt 

sammanhang och göra det verkligt för våldsutövaren. Att vara kriminell bör skiljas från att 

begå kriminella handlingar. Vidare menar Åberg att motverka skuld och skamkänslor är en 

viktig utgångspunkt liksom att framhäva förändringsmöjligheter istället för att patalogisera. 

Åberg skriver vidare om grundantaganden behandlare generellt har i mötet med våldsutövare. 

Dessa antaganden är bland annat att problemet ses utifrån könsstrukturer, att ansvaret för 

våldet ligger på förövaren, att våldet hos förövaren inte är okontrollerbart utan har ett syfte för 

denne samt att förövaren har ett eget driv och motivation för att förändra sig. Åberg förklarar 

att bemötandet av våldsutövare länge utgått från föreställningen om att män inte eftersöker 

vård, stöd och hjälp och därmed har instanserna för denna klientgrupp varit bristfällig. Fokus 

har varit på offren för våldet vilket gjort att kompetensutvecklingen om våldsutövarna i olika 

yrkesgrupper varit trög. På grund av otillräcklig kunskap i kombination med ekonomiska 

förutsättningar har kommunerna inte kunnat erbjuda tillräcklig vård och stöd i Sverige (a.a.).  

Behandlingsmetoder 

Att våldsutövare inte är behandlingsbara är en uppfattning som Åberg (2014) beskriver finns i 

allmänhet. Allen (2013) och Laing och Humphreys (2013) refererar till en amerikansk studie 

där fyra olika former av behandlingars effektivitet undersöktes. Resultatet tyder på att 

majoriteten av män minskade eller slutade använda våld efter behandling, även om det finns 

en minoritet av mycket farliga män där behandlingen inte tycks förändra våldsbenägenheten. 

Allen (2013) utgår från en amerikansk kontext och skriver att i arbetsmetoder med vålds-

utövare behöver partners eller ex-partners engageras i behandlingen separat från den 

våldsutövande för bästa effekt. Gruppterapi tycks vara den mest effektiva behandlingen enligt 

Allen, när den riktas tydligt mot av våldsutövaren ska ta ansvar för våldet. Duluthmodellen är 

den mest etablerade gruppbehandlingen, en behandling över en lång tidsperiod som ämnar 

förändra åsikter om könsroller och inkluderar många olika samhällsaktörer (a.a.). Austral-

iensiska Laing och Humpreys (2013) pekar på att behandling av våldsutövare behöver ske i en 

kontext där förövaren hålls ansvarig för sitt våld och där fokus ligger på familjens säkerhet 

(a.a.). Jansson (2016) skriver om hur sociala band som skapar skam eller stolthet enligt 

författarens egen studie kan användas för att förstå hur en terapeutisk relation kan leda till 
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förändring. Janssons slutsats är att i behandling av våldsutövare är terapeuten och den tera-

peutiska alliansen viktig för att våldet ska upphöra. 

Åberg (2014) skriver att det generellt finns tre olika sätt för behandlare att arbeta med våld i 

nära relationer. Det är antingen intraindividuellt inriktat och fokuserar på bakgrundens 

påverkan på individen. Perspektivet får kritik för att det lägger för mycket fokus på att 

individen ska kontrollera sin aggressivitet istället för att motverka orsakerna till den. Det 

andra arbetssättet är inlärningspsykologiskt och fokuserar på att förändra det inlärda 

beteendet. Individinriktningen i de två arbetssätten medför ett fokus bort från de konsekvenser 

våldet får under behandlingstiden menar Åberg. Det tredje är socialpsykologiskt och 

fokuserar på våldets kulturella sammanhang, interaktioner och ekonomins påverkan på 

individen till exempel. Åberg förespråkar att våldet bör ses som att det utförs i en kontext där 

män förväntas dominera och ta kontroll, då blir framförallt gruppbehandling mer effektiv. Det 

är i gruppbehandling fördelaktigt att inte utgå ifrån att männen är medvetna om sin makt och 

vad män i grupp kan reproducera för våldsbejakande strukturer (a.a.).   

ATV är ett behandlingsprogram för våld i nära relationer som används i hela Norden (Isdal & 

Råkil, 2002). ATV utgår från kognitiv beteendeterapi vilket är en behandlingsform som under 

de senaste två decennierna visat sig vara särskilt effektiv som behandlingsmetod enligt 

chefspsykologen för programmet i Norge, Per Isdal (Isdal & Råkil, 2002). ATV tillhanda-

håller behandlingsprogram anpassat efter individen själv men det finns en grundstruktur i 

behandlingsprogrammet utifrån fyra olika faser i gruppterapi vilka är: 1) att prata om våldet, 

där klienten får förståelse för vad våld är och hur det utövas, 2) att prata om ansvar där 

klienten får förståelse för sin egen del i våldet, 3) att prata om sammanhanget för våldet där 

klienten får förståelse för hur våldet har uppstått och varför det finns 4) att prata om våldets 

verkan och konsekvenser där klienten får förståelse för vad våldet gör med denne själv och 

andra. Gruppterapi är även verksamt då männen får utbyta erfarenheter med varandra och 

finna nya insikter (a.a.).  

Duncan, Miller, Wampold och Hubble (2010) skriver att i allmänhet finns fyra faktorer i 

behandling som påverkar om en förändring sker. Dessa är klientfaktorer och faktorer utanför 

behandlingen såsom egna resurser inom klienten och utanför såsom socioekonomisk status. 

Vidare är modeller och tekniker av relevans, olika tekniker och terapeutiska inriktningar har 

generellt samma effekt så det är inte titeln på tekniken eller komponenter inom den som avgör 

om förändring sker. Det som framförallt avgör är klientens och terapeutens tilltro till tekniken. 

Den terapeutiska alliansen är vidare central för att uppnå förändring, relationen är fem till sju 

gånger viktigare än metoden. Därför är det viktigt att lyssna in klienten och börja där hen är 

för att kunna hjälpa. Terapeuten i sig, och hur hen använder de ovan nämnda faktorerna är 

slutligen viktigt för att förändring ska ske (a.a.).  

Behandlare 
Iliffe och Steed (2000) skriver att behandlares upplevelser i behandlingen av våldsutövare är 

ett forskningsområde som inte ägnats särskild mycket uppmärksamhet. I Iliffe och Steeds 

studie från Australien dras slutsatsen att historierna behandlarna får höra påverkar dem i form 

av sekundär traumatisering, förändringar i tankesättet om sin egen säkerhet, världsbild och 

könsrelaterade maktstrukturer (a.a.). Israeliska Bailey, Eisikovits och Buchbinder (2012) 

menar liksom Iliffe och Steed att tidigare forskning och litteratur fokuserat lite på behandlare 

av våldsutövare och sett behandlarnas yrkesroll som något separat från privatlivet. Bailey med 

flera skriver att de i sin studie sett att de manliga behandlarna har gemensamma uppfattningar 

om maskulinitet, egen manlig identitet, klienterna och aggression generellt. Behandlarna 

kände både samhörighet och en ovilja att sammankopplas med de våldsamma männen. De 
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kände även att arbetet påverkade deras egna parrelationer då de ifrågasatte sitt eget beteende 

och agerande som manliga partners och fäder (a.a.).  

Pringle (1995) skriver hur det sociala arbetet är könssegregerat med män i myndighets-

utövande eller psykologiskt nära yrkesroller och kvinnor i behandlande och omhändertagande 

arbeten med kvinnor och barn. Vidare att den ökade tillgången på behandling av män 

fokuserar på att hjälpa dem kontrollera sig istället för att jobba med de underliggande 

maskulinitetsnormer som orsakar våld. Pringle menar att män slår sina partners både på grund 

av social stress och för att deras makt är vacklande. Författaren menar att det framförallt är ett 

noga valt beteende i en social kontext där män är överordnade kvinnor. Män som jobbar med 

män behöver därför uppmärksamma maskulinitetsnormer, i sin position som just män kan 

detta få en god effekt (a.a). Sammanfattningsvis har det i genomgången av studier och 

litteratur på området framkommit olika perspektiv på hur våld och våldsutövare samt hur 

behandlare kan arbeta med och påverkas av våldet. I avsnittet ovan har aktuell forskning och 

litteratur presenteras med hänsyn till studiens syfte och forskningens aktualitet i en svensk 

kontext.  

Teoretisk ram 
För att förstå hur behandlare inom öppenvårdens uppfattningar och erfarenheter ser ut inom 

området för våld i parrelation har nedanstående teorier använts. Teorierna är organisation-

steori, miljöpsykologi, genus och människosyner. Det mest relevanta delarna av teorierna som 

är användbara utifrån forskningssyftet kommer att presenteras. Ambitionen var att nedan-

stående teorier tillsammans skulle utgöra en bred förståelsegrund på både individ-, 

organisations- och samhällsnivå. Organisationsteori var en utgångspunkt i denna studie då det 

organisatoriska sammanhanget var av intresse och utgjorde den tredje frågeställningen. 

Miljöpsykologi lades till den teoretiska ramen under intervjuperioden då behandlarnas 

berättelser inspirerade till en teori som kunde förklara deras utsagor om sina klienter utifrån 

den miljö behandlingen sker i. Genusteorin har funnits med från början i studien, plockats 

bort, men sedan lagts till igen efter att samtliga intervjuer genomförts då teorin upptäcktes 

vara relevant utifrån hur behandlarna beskrev könsfördelningen av klienterna. Människosyner 

var en av alla teorier som övervägdes från början och som fått stanna kvar då den hjälpt till att 

förstå behandlarnas syn på klienternas förändringspotential.  

Organisationsteori  

Behandling av våldsutövare sker inom organisationer. För att en organisation ska fungera 

behöver människorna inom den sträva efter gemensamma mål och syften (Svensson, Johns-

son & Laanemets, 2008). Gemensamma mål och syften samt grundläggande värderingar 

beskrivs enligt Axelson och Thylefors (2005) som den centrala kärnan i en organisation. I 

denna studies kontext kan detta innebära att det enligt teorin behöver finnas en samsyn mellan 

behandlarna och den övriga organisationen de arbetar i. Författarna beskriver en modell för 

hur en organisation är uppbyggd och fungerar i förhållande till omvärlden utifrån fyra 

subsystem, exklusive den centrala kärnan, vilka är:  

 Det ekonomiskt tekniska - Metoder som används, hur man arbetar samt resurser i form 

av ekonomiska medel, material och kunskap. 

 Det administrativt strukturella - Den övergripande uppbyggnaden av organisationen i 

form av rutiner och regler, rollfördelning, maktaspekten och uppgjorda planer. 

 Det informativt beslutsfattande - Funktionen av information och beslutsfattande, det 

rörliga inom en organisation. 
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 Det mänskligt sociala - Interaktioner och relationer samt dynamik och drivkrafter 

mellan människorna inom organisationen.  

Det ekonomiskt tekniska subsystemet kan ses i förhållande till hur verksamheten är 

finansierad, om den är ideell eller kommunal, vad organisationen har för utrustning och den 

kompetens personerna inom verksamheten har enligt Axelson och Thylefors (2005). Då denna 

studie undersöker organisationens begränsande och möjliggörande av arbetet med våld i 

parrelationer kan begreppet användas för att förstå skillnader i resultatet baserat på 

organisationernas utrustning eller hur de är finansierade exempelvis via svaren på frågor 

angående detta till intervjupersonerna. Axelson och Thylefors förklarar att det administrativt 

strukturella subsystemet kan förstås som hur ledningen ser ut och påverkar organisationen, 

hur ramarna för arbetet ser ut samt vem som gör vad och hur. I denna studie användes 

begreppet först för att ställa frågor kring ledning och ramar. Men begreppet kan även 

användas för att förklara skillnader och likheter i intervjumaterialet baserat på intervju-

personernas direkta utsagor eller i förhållande till de lagar som beskrivs i avsnittet bakgrund. 

Det informativt beslutsfattande subsystemet kan som begrepp hjälpa till att förstå arbetet inom 

organisationerna som intervjupersonerna jobbar åt via frågor och svar rörande exempelvis 

beslutsfattande. Det mänskligt sociala subsystemet kan hjälpa till att analysera hur stämningen 

är på arbetsplatsen och hur personalen interagerar med varandra spelar för roll för 

behandlarna. De olika subsystemen samverkar med varandra och genom balans mellan dessa 

med en helhet som är adaptiv till omvärlden blir en organisation välfungerande i förhållande 

till de som är i kontakt med den. Att organisationer är olika uppbyggda medför att det finns 

mer eller mindre välfungerande organisationer, beroende på hur subsystemen fungerar med 

varandra och i sin helhet i förhållande till omvärlden (a.a.). Genom att ställa frågor som kan 

fånga den centrala kärnan i de olika organisationer behandlarna arbetar inom är tanken att 

med hjälp av denna teori fånga på vilket sätt det organisatoriska sammanhangen möjliggör 

eller begränsar behandlarnas arbete beroende på organisatoriskt sammanhang. Ovanstående 

begrepp ger glasögon genom vilka olika delar av en organisation kan ses och sättas i relation 

till den egna organisationen och andra. 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att inom organisationsteori finns ett 

begrepp som kallas organisatoriska fält. Organisatoriska fält kan beskrivas som det gemen-

samma område där olika organisationer befinner sig och arbetar inom. Det sker ofta att 

organisationerna inom fältet behöver samarbeta med varandra, såsom Socialtjänst och Krim-

inalvård då de upprättar vårdprogram för klienter. Varje organisation har sin struktur och sina 

resurser, ramar och riktlinjer för arbetet som i sin tur påverkar arbetet (a.a.). Organisations-

teori är sammanfattningsvis relevant i denna studie utifrån att ambitionen är att förstå bland 

annat för varför behandlare arbetar på ett visst sätt, hur behandlare tänker och vad de gör inom 

organisationen utifrån de organisationsbundna förväntningar och förutsättningar som finns.  

Miljöpsykologi 

Inom miljöpsykologin förstår man människors beteenden som påverkade av den fysiska 

miljön (Westlander, 1999). Teorin förklarar att den fysiska och sociala miljön påverkar 

varandra på ett dynamiskt sätt. Det finns miljöer som både är av natur och av människan 

skapat men att alla miljöer och sammanhang människan verkar inom alltid har ett socialt och 

kulturellt syfte för denne. Utifrån miljöpsykologins premisser fastslår Westlander att det är av 

relevans att man analyserar omgivningen individen ingår i, med syftet att förstå varför vissa 

beteenden uppträder i vissa sammanhang. Olika miljöer har olika roller och dessa roller 

påverkar bland annat attityder, upplevelser av bekvämlighet, tillfredsställelse med mera (a.a.). 

I behandling av våldsutövare möts behandlare och klient i en fysisk miljö. Enligt 
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miljöpsykologin är det då av relevans att analysera hur denna miljö kan påverka beteenden, 

attityder och upplevelser. 

Genus 
Connell (2008) beskriver hur genusordningen i samhället består av tre delar. Dessa delar 

består av olika relationer där en könsbaserad maktordning i samhället kan grundas. Den 

förstnämnda delen handlar om relationer byggda på makt och att samhället är uppbyggt på att 

män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. På så vis präglas alla relationer av denna 

maktobalans. Den andra är människors relation till produktionsförhållanden där manliga och 

kvinnliga sysselsättningar är uppdelade och generellt ger män mer resurser. Den sista delen 

benämner Connell som katexis, begreppet innebär män och kvinnor förväntas vara emotionellt 

knutna till varandra ett särskilt sätt. Connell skriver vidare att genusordningen medför att det 

finns en inbyggd försvarsposition i att vara född som man, detta för att behålla den rådande 

maktordningen. Då makten inte är självklar finns en spänning där somliga män vill stödja 

feministiska reformer medan andra kämpar, medvetet eller omedvetet, mot dem. För att 

upprätthålla ett såpass stort maktövertag krävs våld. Genusordningen tjänar således på att 

tillskriva män naturligt våldsamma tendenser och kvinnor det motsatta. Åberg (2014) skriver 

att könsmaktsstrukturer där maskulinitet är överordnad femininet medför att pojkar omedvetet 

utvecklar dominansbeteenden som lägger grunden för våld i nära relationer. Angelöw, 

Johnsson och Stier (2015) skriver också om detta och hur den manliga könsnormen leder till 

att män lär sig hantera konflikter med våld. På så vis kan sannolikheten för att en man ska 

använda våld i en nära relation anses öka jämfört med en som uppfostras till kvinna. I relation 

till arbetet med våldsutövare kan denna teori anses relevant för att förstå hur våld kan växa 

fram och upprätthållas av samhällsstrukturer. På basis av detta kan det arbetet behandlare av 

våld gör och en förståelse för deras beskrivning av sin målgrupp eller klientgrupp relateras.  

Connell (2000) redogör för att genusordningens makthavare, männen, inte följer en enda 

genusmall för att upprätthålla makt. I olika samhällen finns olika sorters manligheter och även 

inom samhällen och grupper finns olika sorters maskuliniteter. Det finns en inbyggd hierarki, 

en hegemoni, inom dessa maskuliniteter där exempelvis medias bild av den mest åtråvärde 

mannen speglar den mest åtrådda formen av manlighet. En fysiskt stark heterosexuell man 

med en fördelaktig etnicitet i sin kontext med makt och kontroll är generellt åtråvärd. Att visa 

sig svag, prata känslor och vara omhändertagande anses oattraktivt och feminint. Genus 

skapas bland annat genom identifikation med den förälder som är av samma kön (a.a.).   

Aboim (2010) beskriver tre olika kategorier av maskulinitet; de åtråvärt maskulina enligt 

normen, de som bara gör genus och agerar inom ramen för normen och de som agerar emot 

den hegemoniska maskuliniteten som gaymän eller feministmän. Aboim poängterar att 

familjen och de nära relationerna inte bör ses som en plats i könsmaktsordningens periferi, 

utan som kärnan i den. Författaren menar att det genusbaserade självet till större delen är 

formad och förändringsbar i det privata, såsom i de nära relationerna, och i spänningen mellan 

de nära relationerna och det offentliga. På så vis kan maskuliniteter som formas av 

våldsamma ideal både skapas, förstärkas och förändras med hjälp av nära relationer och 

interaktioner utanför familjen (a.a.). I relation till denna studie skulle det behandlarna berättar 

om sitt arbete kunna relateras till maskuliniteter och behandlarna ses som ett spänningsfält till 

eller i det offentliga på olika sätt.    

Människosyner 

Henriksen och Vetlesen (2013) skriver att hur vi ser på och förstår de människor vi möter 

bland bestäms av vår människosyn. Hermerén (1994) skriver att människosyn är en 

benägenhet att handla eller tänka et cetera baserat på hur människor anses vara beskaffade. 
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Människosynsbegreppet kan användas för att förstå utifrån vilka premisser människor ser vad 

som hindrar andra människor att leva ett gott liv och hur de kan hjälpas att uppnå det liv de 

vill ha enligt (Thorsén, 2008). Människosynen är på så vis relevant för att förstå hur 

behandlarna ser på och arbetar med förändring.  

De människosyner som varit till hjälp för att förstå behandlarnas uppfattningar i denna 

uppsats är för det första den psykoanalytiska. Den psykoanalytiska människosynen beskrivs 

av Thorsén (2008) som att allt är orsaksbetingat och har kausala samband i psyket. 

Barndomen är viktig för det vuxna jagets beteende. Psyket har olika medvetandenivåer och 

människan är av naturen egoistisk eftersom att vi drivs av att tillfredsställa våra lustar. 

Människan har vidare olika psykiska försvarsmekanismer som hjälper oss rättfärdiga 

handlande så vi kan behålla en tillfredställande självbild (a.a.). Ett exempel på en 

försvarsmekanism är förnekelse, att vi förnekar fakta om oss själva. Ett annat exempel är 

förskjutning vilket innebär att vi tillskriver andra sådant vi själva inte vill kännas vid hos oss 

själva (Persson, 2007). I en våldsutövarkontext skulle detta innebära att skulden till våldet 

tillskrivs någon annan eller att våldet förnekas. Vidare finns den humanistiska 

människosynen, vilken utgår ifrån att människan har en fri vilja, men även att människan föds 

god och har ett förnuft enligt Thorsén (2008). Den humanistiska människosynen kan innebära 

att våldsutövare ses som att de har en medfödd godhet och en förändringskapacitet utifrån att 

de har ett förnuft och en fri vilja. Vidare nämner Thorsén en interaktionistisk människosyn 

som handlar om att vi påverkas starkt av andras reaktioner. Vi uppfattar oss som målinriktade, 

med ett separat jag. Den materiella omgivningen är ram och påverkar vårt handlande enligt 

denna människosyn. En interaktionistisk människosyn skulle i studiens kontext kunna 

innebära att behandlare ser vikten av att arbeta med våldsutövarens interaktioner och 

materiella kontext för att uppnå förändring. Jeffner (1989) skriver att när människosyner ska 

studeras behöver helheten beaktas. Det är inte så att människor har en enhetlig människosyn, 

så en analys av människosyn kan inbegripa oförenlighet. Statens medicinsk-etiska råd (1994) 

skriver att den behandling hjälpare föreslår kommer vara beroende av människosynen, då 

människosynen handlar om vad drivkrafterna anses vara bakom mänskligt handlande.  

Metod 
Denna studie har en kvalitativ ansats utifrån kunskapsanspråket som syftet med studien har. 

Syftet är att undersöka och förstå behandlares uppfattningar och erfarenheter av att arbeta med 

våldsutövare i parrelationer inom öppenvården i Sverige. Widerberg (2002) skriver att 

kvalitativ forskning framförallt söker ett fenomens innebörd och mening för någon till 

skillnad från kvantitativt inriktad forskning som kan sägas söka ett fenomens förekomst och 

generella samband. Då denna studies forskningsfråga är inriktad på behandlares uppfattningar 

om fenomenet våld i parrelationer är en kvalitativ ansats en logisk inriktning då innebörden 

för ett fenomen och det individuella arbetssätten kring det hos behandlare är det som kunskap 

söks om. 

Området öppenvårdsbehandlares bild av och arbetssätt med våld är som nämndes i 

inledningen inte ett väl utforskat område. Teori lämplig för tolkning valdes därför slutgiltigt 

efter datainsamlingen då det var svårt att på förhand veta vad intervjumaterialet skulle 

innehålla. I svensk kontext finns en avhandling från Jansson (2016) att inspireras av, även om 

syftet med den studien inte var detsamma som denna. Internationellt sett hittades inga studier 

med samma inriktning som denna uppsats, Illife och Steed (2000) berör området men 

fokuserar på hur behandlarna själva påverkas av våldet. Ändock krävdes någon förkunskap 

för att veta vad som var relevant att fråga om, därför är den tidigare forskningen och 

litteraturen i denna studie bred och bitvis teoretisk, för att redovisa vad som fick oss att ställa 
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de frågor som finns bifogade i intervjuguiden. Men även för att ha så mycket kunskap på 

området som möjligt att förstå vårt resultat med. Teorier för analys letades fram innan 

datainsamlingen men ändrades och valdes slutgiltigt efter att all data var insamlad. Studiens 

slutledande ansats är därför med andra ord abduktiv. Abduktion är ett vanligt förhållningssätt 

inom vetenskapen där en ständig växelverkan finns mellan teori och empiri, de tillåts testa 

varandra (Fejes och Thornberg, 2009). Den abduktiva slutledningsförmågan valdes då det var 

ett sätt att skapa en bred förståelse och samtidigt inte missa relevanta delar i empirin som med 

en alltför snäv teoretisk ram kunnat förbises. Särskilt eftersom området som nämns ovan inte 

är särskilt utforskat. 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

För att studera behandlarnas bild av våld i parrelationer och behandlarnas arbetssätt på det vis 

som denna studie syftar till krävs en vetenskapsteoretisk inriktning med fokus på förståelse av 

den bild behandlarna ger. När en studies syfte är att få tillgång till informanternas egen bild av 

ett fenomen är en hermeneutisk ansats att rekommendera enligt Fejes och Thornberg (2009). 

Det ansågs logiskt att anamma en hermeneutisk ansats i detta arbete, där fokuset ligger på just 

förståelse. En hermeneutisk ansats möjliggör således ett fokus på det som är studiens syfte. 

Att utgå från informanternas egen bild av ett fenomen innebär dock att en redan tolkad värld 

tolkas igen, vilket enligt Gilje och Grimen (2004) kan leda till missuppfattningar om ett 

fenomen. Samtidigt är människors egen bild av fenomen av intresse för samhällsvetenskapen, 

då bilden säger något unikt om föreställningarna kring det. Föreställningar som sedan väg-

leder vårt tänkande, handlande och våra känslor. Författarna anser att en dubbel hermeneutisk 

ansats, att både utgå ifrån den värld människor själva beskriver men även rekontextualisera 

deras berättelser är fördelaktigt i studier om människor ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv 

(a.a.). Eftersom studieobjektet i denna uppsats är just människors berättelser om upplevelser 

och arbetssätt i förhållande till ett samhällsfenomen var den dubbla hermeneutiken den 

utgångspunkt som ansågs mest användbar. 

Vidare är grundantaganden i hermeneutiken enligt Widerberg (2002) följande; mening skapas, 

framträder och kan bara förstås i sitt sammanhang. All förståelse bygger på någon form av 

förförståelse varigenom vi kan betrakta fenomen och alla tolkningar föregås av vissa 

förväntningar eller förutfattade meningar. I tolkning och förståelse är helheten beroende av 

delarna och vice versa. Enligt Starrin och Svensson (1994) kallas samspelet mellan helheten 

och delen den hermeneutiska spiralen. Vidare skriver författarna att hermeneutiken ser 

människan som intentionell, vi menar och vill något i våra utsagor och handlingar. På så vis är 

utsagor av vikt för att förstå någon och således passar en hermeneutisk ansats väl ihop med 

datainsamlingsmetoden i denna studie. Mer om detta i avsnittet om datainsamlingmetod. En 

annan hermeneutisk utgångspunkt är att även om vi existerar inom givna villkor såsom att 

andra människor, vår uppväxt eller miljö sätter ramar för möjliga handlingsalternativ så är det 

är på basis av hur vi tolkar vår omvärld som vi agerar enligt Starrin och Svensson (a.a.). Hur 

behandlarna tolkar våld och sina klienter är med en hermeneutisk ansats därför av intresse för 

att förstå hur de sedan agerar. Den utgångspunkten är en förutsättning i denna studie för att 

uppnå dess syfte och förstå hur uppfattningar och erfarenheter i intervjupersonernas arbete 

hänger ihop. Denna studie utgår sammanfattningsvis från en hermeneutisk vetenskaps-

teoretisk inriktning. Intervjupersonernas svar tolkades och rekontextualiserades därför i 

relation till teori men även i relation till det som framkom i behandlarnas egna berättelser, 

meningar och ord.  

Förförståelse 

Enligt Widerberg (2002) bör forskare med ett hermeneutiskt perspektiv redogöra för sin egen 

förförståelse och sina egna förväntningar. På så vis blir kunskapen som forskaren producerar 
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mer transparent och därigenom ökar möjligheten till tillförlitlighet. Författaren till en text 

påverkar texten och förståelsen av fenomenet mot bakgrund av förförståelsen författaren har 

(a.a.). För att försöka förstå på vilket sätt vi som författare kan påverka texten har en 

diskussion förts kring vilken förförståelse vi har som är relevant för ämnet behandling av 

våldsutövare i parrelationer. Till att börja med har vi båda erfarenhet av kontakt med 

personer som erfarit våld inom familjen via vår verksamhetsförlagda utbildning som var på 

socialtjänstens enheter för utredning av barn och familj samt familjehem. Vi båda arbetar 

även i skrivande stund på dessa enheter. På arbetsplatsen har vi främst träffat män som ansetts 

vara eller har varit våldsutövande pappor och deras närstående.   

Vidare har vi båda erfarenhet av att gå och leda kurser i sexualkunskap och genus via ideella 

föreningar såsom riksorganisationen för kvinnojourer, Roks. Roks (u.å. b) skriver på sin 

hemsida ”Roks vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Nu gör män 

ofta så. Därför finns skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig 

man”. Erfarenheten inom dessa organisationer tänker vi medför att förförståelsen kring ämnet 

låg i linje med den ena sidan i forskningen som menar att våld i nära parrelationer utövas av 

män mot kvinnor. Vår bakgrund medför även en svårfrånkomlig genusblick på problematiken. 

Vidare är vår förförståelse präglad av de teorier vi anammat under utbildningens gång och 

tidigare uppsatser på området. Dessutom har vi båda erfarenhet av arbete på tjejjour respek-

tive kvinnohus, dessa organisationer arbetar uttalat feministiskt och var anknutna till tidigare 

nämnda Roks.  

Slutligen har vi i vår förförståelse med oss berättelser från bekanta och människor vi mött i 

ovan nämnda organisationer som främst matchar bilden av män som svårmotiverade förövare 

i fall av våld i parrelationer. Dock har vi även med oss historier om män som varit offer för 

psykiskt och fysiskt våld i heterosexuella relationer som tillsammans med den tidigare 

forskningen och denna studies empiri gett oss en mer nyanserad bild av fenomenet i dags-

läget. 

Urval 

Enligt Nilsson (2014) är fler än tio personer att rekommendera i en kvalitativ undersökning, 

vilket var ambitionen i denna studie. Begränsningar i urvalsramen gjordes sedan geografiskt i 

relation till den tidsram och de resurser studien hade. Urvalsramen var samtliga behandlare 

inom öppenvård för våldsutövare inom närliggande län, både inom kommunala verksamheter 

och frivilligorganisationer. Kontakt togs med fjorton verksamheter via mejl (se bilaga 1) och 

telefon. Urvalet av intervjupersoner var samtliga frivilliga ur dessa verksamheter, slutligen sju 

stycken behandlare från sju olika organisationer. I urvalsramen inkluderades fler kommunala 

verksamheter i mindre städer än andra verksamheter. De svarade dock i mindre utsträckning 

på våra kontaktförsök som fortlöpte flera dagar i veckan under en månads tid. Slutligen 

tackade intervjupersoner från kommunala verksamheter i två större städer och tre mindre 

kommuner samt två ideella organisationer i större städer ja. Begränsningen av intervju-

personer gjordes baserat på studiens syfte, därför kan urvalet anses vara ett målstyrt urval. 

Med denna urvalsform var tanken att en tillräckligt stor variation av behandlarna skulle fås för 

att kunna svara på frågeställningarna. Bryman (2011) skriver att målstyrda urval, alltså urval 

med direkt hänvisning till forskningsfrågan, är vanligt i kvalitativa studier. 

Litteratursökning och datainsamlingsmetod 

Den tidigare forskningen och litteratur på området samlades in via tre olika databaser 

tillgängliga via universitetets bibliotek samt genom DiVa. Sökord som valdes var för att ge 

varierande inriktningar på studier. Orden var exempelvis family violence och domestic 

violence vilket är begrepp som används av olika teoretiska inriktningar på området. Vidare 
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söktes studier med sökorden therapy, offenders eller synonymer till dessa begrepp. Böcker 

söktes i universitetsbiblioteket både via sökord såsom våld och genom att läsa igenom alla 

titlarna i de avdelningar som hade relevant litteratur såsom socialt arbete och genus-

avdelningen vid mer än ett tillfälle med en månads mellanrum.    

Studiens empiriska material samlades in via halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Widerberg (2002) skriver att kvalitativa intervjuer är dynamiska och i intervjun kan 

informantens uppfattning om ett fenomen framkomma. För att uppfattningarna ska fram-

komma fullt ut är den kvalitativa intervjuns styrka att intervjuaren kan ställa följdfrågor och 

på så vis utveckla intervjupersonernas uppfattningar relativt obegränsat av den egna 

förförståelsen av problemet. Widerberg rekommenderar därför en semistrukturerad intervju-

metod när syftet är att få förståelse (a.a.). Då förståelse är ambitionen i denna studie utifrån en 

hermeneutisk ansats blev valet av datainsamlingsmetod kvalitativa intervjuer i semistruktur-

erad form. Nilsson (2014) skriver att semistrukturerade intervjuer är lämpliga när det saknas 

grundläggande kunskap om fältet och information behövs som grund för vidare teoribildning. 

Som nämnts tidigare är behandlare inom öppenvårdens bild av våldsutövare och sina 

arbetsmetoder ett sparsamt utforskat område. Kvalitativa intervjuer valdes samman-

fattningsvis som metod i relation till tidigare forskning, studiens frågeställningar och 

vetenskapsteoretiska ansats. Nilsson (a.a.) skriver vidare att halvstrukturerade intervjuer är 

lämpliga för studentuppsatser. Nilsson skriver även att halvstrukturerade intervjuer är 

lämpliga när svaren ämnar till att jämföras. Just jämförande var ambitionen med empirin för 

att kunna svara på frågeställningarna och se vilka likheter och skillnader som fanns i 

behandlarnas berättelser. 

Konstruktion av intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 3) är utformad för att fånga de aspekter av fenomenet som är av 

intresse för studien och för att uppsatsskrivarna, som är oerfarna intervjuare, skulle hålla sig 

till ämnet och påverka intervjupersonernas svar i så liten utsträckning som möjligt. 

Intervjuguiden är konstruerad utifrån fyra teman; bakgrundsfrågor, arbetssätt, klienter och 

avslutande frågor. Tanken med bakgrundstemat var att först och främst få en generell bild av 

vem intervjupersonen var men även att leda in personen på intervjuns ämne. Ett exempel på 

en fråga inom temat bakgrundsfrågor är "Hur kom det sig att du började arbeta med detta?". 

Tanken med temat arbetssätt var att få information om hur behandlaren arbetar med klient-

gruppen och vilka erfarenheter personen fått, utifrån frågeställning ett i denna studie. Ett 

exempel på en fråga inom tema två är "Arbetar du utifrån några särskilda metoder?". I tema 

tre om klienterna var tanken att samla in empiri om hur de ser på sina klienter, utifrån fråge-

ställning två i denna studie. En intervjufråga som ställs i tema tre är "Hur har din bild av den 

klientgrupp du arbetar med förändrats sedan du började arbeta med detta fram tills nu?". Det 

sista temat avslutande frågor skapades utifrån att avrunda intervjun samt samla ihop lite 

avslutande reflektioner från intervjupersonen om området och tankar om framtiden. Den sista 

fråga som ställs i intervjuguiden är "Finns det något du vill tillägga?". Den avslutande frågan 

användes för att kontrollera om det var något det inte frågats om som kunde ha varit av 

relevans samt att låta intervjupersonen få tillägga något den inte fått sagt.  

Genomförande 

Kontakten med behandlarna påbörjades via sökningar på internet på behandling av våld eller 

liknande formuleringar. På så vis hittades de ideella organisationerna och kontaktuppgifter till 

dem. De kommunala organisationerna nåddes främst via chefer, servicecenter eller hand-

läggare inom socialtjänsten inom de kommuner som kontakt togs med. Intervjuer genom-

fördes i samtliga fall enskilt på intervjupersonernas arbetsplats, de fick själva välja plats och 

tid. Intervjuerna genomfördes vecka 15-18 och intervjuerna tog cirka 50 minuter. Innan 
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intervjun gavs i pappersform ett missivbrev till behandlarna (se bilaga 2) där studiens syfte 

och dennes rättigheter att bland annat avbryta sin medverkan anges.  

Bearbetning och analys av intervjuer 

Intervjuerna spelades in och transkriberades kontinuerligt, där text under transkriberingens 

gång färgmarkerades baserat på vår förförståelse från tidigare forskning, teori och 

gemensamma och särskilda nämnare hos intervjupersonerna. Text från transkriberingen lades 

in tabeller där empirin kort kategoriserades för att få en mer översiktlig bild över materialet. 

Utifrån denna bild plockades teorier bort och lades till allt eftersom. Materialet från 

intervjuerna analyserades sedan via kategorisering och sedan med tolkning. Fejes och 

Thornberg (2009) beskriver att dessa metoder, kategorisering och tolkning, är tillämpliga i en 

kvalitativ analys. Starrin och Svensson (1994) skriver att i en analys med den hermeneutiska 

cirkeln pendlar forskaren in och ut i det insamlade materialet tills mest rimliga förståelsen 

fåtts. En hermeneutiskt inriktad forskare bör också systematiskt pröva olika tolkningar (a.a.). 

När allt intervjumaterial var insamlat och transkriberat gjordes den slutgiltiga analysen. 

Tillvägagångssättet var att det skapades ett dokument som delades in efter kategorier 

inspirerade av ord och meningar från behandlarna. Indelningen gjordes separat först och sedan 

jämfördes våra tolkningar. Via denna analysmetod var ambitionen att mönster i behandlarnas 

uppfattningar skulle fås fram som mer än en person kunde uppfatta. Kategorierna var 

exempelvis syn på förändring, arbetssätt, miljö, syn på våld och människosyn. Dokumentet 

skrevs ut i tre exemplar, en för varje frågeställning, och färgmarkerades efter relevanta gem-

ensamma och särskilda uppfattningar. Inspirerade av materialet i förhållande till teori under 

analysens gång söktes det efter enstaka ord i transkriberingsdokumentet såsom kön, 

skam/skäms, makt, process och barn. Inte förrän olika tolkningar prövats tills de mest 

sannolika sparats och analysen var färdigskriven formulerades teoriavsnittet slutgiltigt. 

I resultat och analysavsnittet används citat, i vissa av dem har stycken klippts bort och då 

markerats med hakparentes. Citaten har redigerats för att, där det är möjligt utan att ta orden 

ur ett förklarande sammanhang, ta bort ta bort irrelevant text i sammanhanget och koncentrera 

citaten. Där svarets sammanhang är relevant har frågan tagits med i texten. Hur de personer 

som intervjuats benämns i texten beror på i vilket sammanhang det som sägs lyfts fram. I de 

fall det inte hänvisas generellt till intervjupersonerna eller behandlarna används benämn-

ingen informant för när de beskriver sina uppfattningar om klienterna, och respondent när de 

beskriver sitt eget arbete eller organisation. Sammanfattningsvis användes teori baserat på den 

generella kunskap som fanns om området som ram inför intervjuerna, för att inte uppfinna 

hjulet igen. Semistrukturerade intervjuer samt den beskrivna analysmetoden öppnade sedan 

upp för att se andra mönster och en annan förståelse än den på förhand givna i tidigare 

forskning. Med detta tillvägagångssätt var ambitionen att ge en så korrekt återspegling av 

behandlarnas värld och deras uppfattning av de klienter de möter som möjligt. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (1990) skriver att samhällets medlemmar har rätt att kräva att väsentlig 

forskning bedrivs. Samtidigt har alla rätt till integritet och skydd mot otillbörlig insyn, för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning enligt Vetenskapsrådet. Inför varje 

vetenskaplig undersökning skall därför göras en avvägning av forskningens nytta i förhållande 

till de eventuella negativa konsekvenser forskningen kan få för intervjupersonerna eller tredje 

part (a.a.). I denna studie har valet av metod och forskningsfrågor delvis styrts av 

individskyddskravet. Eftersom att kunskap om hur behandlarna jobbar i praktiken hade varit 

av relevans och observationer hade kunnat ge kunskap om detta. Då behandlingen främst sker 

individuellt och det som behandlas är känsligt bedöms inte värdet av forskningen vara 

tillräckligt för ett sådant metodval. Våldsutövare som grupp anses vara extra känsliga för 
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skamrelaterade känslor (Gottzén 2013; Jansson, 2016) och därför finns skäl att anta att 

individer kan lida men om någon utomstående utan terapeutiskt syfte sitter med och lyssnar 

på berättelser om skamrelaterade händelser, såsom våld mot en närstående kan tänkas vara. 

Att observera hade även kunnat ge negativa konsekvenser i förhållande till den terapeutiska 

alliansen, särskilt då den är känslig för ett alltför stort maktövertag (jfr Jansson, 2016). 

Maktövertag är något som kan tänkas infinna sig när en tredje part närvarar. Det finns 

slutligen inget som talar för att behandlarna i sig skulle lida men. Frågorna ställdes generellt 

så att ingen individs förhållanden hamnar i fokus, detta så integriteten för de behandlade 

förblev intakt i största möjliga mån. 

Vidare skriver Vetenskapsrådet (1990) om de fyra etiska krav som ställs på forskare i relation 

till de som deltar i en studie. De etiska kraven är samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet handlar om att medverkan i en 

studie ska vara frivillig, detta krav hänger ihop med informationskravet. Om informations-

kravet skriver Vetenskapsrådet att alla medverkande ska få information om studiens syfte och 

villkoren för deras medverkan. I denna studie var all medverkan frivillig, detta informeras alla 

eventuella deltagare om både muntligt och skriftligt samt att de kunde avbryta sin medverkan 

närhelst de önskade. De behandlare som medverkade gavs även information om syftet med 

studien. Om konfidentialitetskravet skriver Vetenskapsrådet att uppgifter om medverkande 

ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. 

Vetenskapsrådet skriver vidare att nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in i 

en studie inte ska användas i annat syfte än det som uppgivits. I denna studie gavs behand-

larna fingerade namn redan i transkriberingen, i vilken kommun de arbetade utelämnas från 

texten samt andra möjligtvis känsliga uppgifter direkt kopplade till intervjupersonerna. 

Ljudinspelningarna från intervjuerna sparades endast på USB liksom transkriberingarna efter 

att uppsatsen godkänts. Handskrivna anteckningar angående intervjupersonerna förvaras 

säkert. Eftersom att behandlare inom öppenvården som arbetar med våldsutövare är en grupp 

som känner varandra i stor utsträckning redovisas behandlarna i resultat och analysdelen inte 

var för sig med hänsyn till konfidentialitetskravet. Uppgifterna som framkommer i inter-

vjuerna kommer inte att användas i annat syfte än det vetenskapliga syfte som uppges i denna 

text och som delgetts intervjupersonerna. 

Metoddiskussion 

I denna studie har få problem stötts på, de metoder som valdes har varit användbara i 

förhållande till undersökningsområdet. Den avslutande frågan om responden vill tillägga 

någon ytterligare information gav den sortens information som eftersträvades -nya perspektiv 

och tankar. Den sista intervjufrågan gav således väsentlig information som annars skulle 

missats. Något annat som har varit till studiens fördel är att den är utförd av två uppsats-

skrivare vilket kan tänkas stärka att resultaten kan tolkas på samma sätt, av åtminstone mer än 

en person.  

Denna studie är dock inte fri från svagheter. Ett exempel på något som skulle kunnat göras 

annorlunda är att försöka kontakta öppenvårdsbehandlarna direkt. Om kontakten inte gått via 

deras chefer, skulle säkerligen fler relevanta intervjupersoner från de kommunala 

verksamheterna kunna nås. I fem kommuner svarade inte cheferna under en månads tid vilket 

medförde att inga behandlare deltog från de kommunerna. Det kan även ses som en svaghet 

att målet för antalet intervjupersoner som metodlitteraturen rekommenderar inte uppnåddes, 

då det istället för tio slutligen blev sju stycken intervjupersoner. En annan svaghet är att en 

öppenvårdsbehandlare fick ingå i urvalet som inte direkt arbetade med våld. Personens 

erfarenheter och uppfattningar av våldsutövare visade sig trots det vara intressanta, därför 
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inkluderades intervjun. Dock används den intervjun inte ensam för att poängtera något resultat 

och exkluderades från analysdelen om arbetsmetoder i våldsbehandling. 

Gällande empiriinsamlingen skulle det kunnat läggas till en ytterligare kontrollfråga om vilka 

klienter de möter i förhållande till sexuell läggning och kön. Avsaknaden av en fråga om 

sexuell läggning och kön upptäcktes redan vid den första intervjun då informanten självmant 

berättade om kön. Frågan lades därför till i efterhand för samtliga intervjupersoner. Frågan om 

vetenskapsutveckling bortprioriterades i de senare intervjuerna för att göra tidsutrymme för de 

mer relevanta frågorna. En ytterligare reflektion som kan göras är om planeringen av tids-

åtgång för intervjuerna. Intervjuerna beräknades ta 30 minuter men de tog i praktiken mellan 

45 och 60 minuter. Behandlarna själva hade gett intervjun en timmes utrymme och på så sätt 

fick intervjun ta den tid som behövdes för att få svar på intervjufrågorna.  

Tillförlitlighet och äkthet 

Genom att ha redogjort för förförståelsen i denna studie är förhoppningen att det både skett en 

egen insikt om med vilken ingång tolkning gjorts samt att andra ska förstå utifrån vilka 

förutsättningar analysen skett. Genom att ständigt ifrågasätta teori och tidigare forskning samt 

visa på diversiteten i intervjumaterialet är ambitionen att inte försöka styra materialet åt något 

särskilt håll. Alla behandlare har tillfrågats om de vill ha en kopia av studien när den blivit 

godkänd, vilket visserligen inte ger samma tillförlitlighet som en respondentvalidering skulle 

gett. Det innebär dock att konsekvensen av att exempelvis förvrida någons svar blir mer 

påtaglig. Ambitionen är att studien ska ge behandlarna förståelse för sitt arbete och dess 

kontext men även ge medel och kunskap om vikten av behandlarnas sociala arbete. I så stor 

utsträckning som möjligt har en öppenhet för alternativa tolkningar hållits och en noggrannhet 

med att dubbelkolla så behandlarnas ord förstås på ett rimligt sätt i sitt sammanhang i 

transkriberingsdokumentet. Genom arbetets gång en medvetenhet försökt erhållas kring att det 

redan är en tolkad värld som tolkas. Behandlarnas bild eller tolkningen av den inte detsamma 

som en korrekt återspegling av ”verkligheten”. Det behandlarna ser och upplever och hur det 

kan förstås är ändock av relevans utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.  

Resultat och analys 
Följande avsnitt inleds med en kortfattad presentation av intervjupersonerna och deras 

organisationer, sedan följer en analys av intervjumaterialet utifrån centrala teman som funnits, 

vilka används som rubriker. Informationen i analysen har tagits fram genom att ha tematiserat 

och kategoriserat intervjumaterialet vilket beskrivs närmare i metodavsnittet ovan. Sedan har 

citat valts ut för att de tydligast illustrerar olika poänger men utsagor förklaras och samman-

fattas även i löpande text för ökad läsbarhet och förståelse. I kommande avsnitt presenteras 

först intervjupersonerna som grupp, sedan behandlarnas uppfattningar och erfarenheter av 

våldsutövare, därefter deras arbetssätt och slutligen hur det organisatoriska sammanhanget 

påverkar behandlarnas bild av fenomenet.   

Intervjupersonerna är sju manliga behandlare av varierande ålder. En behandlare är över 60 

år, tre är i femtioårsåldern och tre i fyrtioårsåldern. Fem av dem arbetar i kommunala 

verksamheter, två i större städer och tre i mindre kommuner. Två behandlare arbetar i ideella 

organisationer i större städer. Intervjupersonerna har arbetat med våldsutövare i mellan fyra år 

till i över 30 år. Flera av dem har varit med och startat verksamheter för våldsutövare i sina 

kommuner från grunden. Utbildningarna varierar, två har gymnasial omsorgsutbildning med 

vidareutbildningar inom behandling och två har psykologiskt inriktad universitetsexamen. 

Majoriteten har dock socionomexamen endast eller i kombination med andra utbildningar. 

Behandlarnas tjänster är olika utformade, en del arbetar heltid med behandling av vålds-
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utövare medan fyra av dem även arbetar med annat. En av dem arbetar för tillfället med 

behandling inom öppenvården och möter våldsutövare men arbetar inte specifikt med 

behandling av våldet. Behandlarna beskriver generellt sina organisationer som att de ger dem 

en frihet i val av behandlingsmetoder och stämningen på arbetsplatsen som god. Flertalet av 

dem anser att deras verksamhet skulle behöva utökas för att möta behovet av behandling.   

Uppfattningar om våldsutövare 

Välfungerande heteromän med våldsbakgrund 
Behandlarna har i stor utsträckning ett gemensamt perspektiv på våld och våldsutövare men 

det finns även vissa skillnader i uppfattningarna. Den starkaste gemensamma nämnaren i 

behandlarnas uppfattningar är att klienterna är män i heteroförhållanden. Tre av infor-

manterna uppger dock att de har mött enstaka kvinnliga våldsutövare i parrelation. En av dem 

berättar att det i ärenden med kvinnliga våldsutövare har handlat om våld i samband med vård 

av äldre partners med demens eller liknande. Den andra informanten beskrev att han mött 

kvinnliga våldsutövare i de ärenden där det funnits dynamiskt våld där båda parter utövat våld 

mot varandra. Den tredje att de kvinnor han mött i behandling har varit möjliga att arbeta med 

på samma sätt som våldsutövande män. En informant berättar att han har mött manliga 

våldsutövare som ingår i en destruktiv relation där det förekommer våld åt båda håll. En 

behandlare har mött en manlig våldsutövare som varit i en homosexuell relation. Ingen har 

mött någon i behandling som uttalat definierar sig som något annat än man eller kvinna.   

Som nämnt i inledningen finns en polarisering kring hur man ser på våldsutövare, antingen är 

män och kvinnor utsatta i samma utsträckning eller så är männen överrepresenterade som 

förövare. I intervjuerna har det framkommit av behandlarna att män är överrepresenterade 

som klientgrupp och det våldet behandlarna möter är nästintill uteslutande mot kvinnliga 

partners. Att samtliga informanter beskriver sin klientgrupp som främst eller uteslutande män 

kan bero på att behandlarnas organisationer generellt riktar sig mot män. Mer om detta under 

rubriken Behandlingskontextens påverkan. En annat sätt att förstå den skeva representationen 

i våldsbehandling är med hjälp av följande citat från den sjätte intervjupersonen som säger att 

"männens våld blir kraftigare och ger mer konsekvenser". Han menar alltså att konse-

kvenserna är större när en man utsätter en kvinna för våld än tvärt om.  Allen (2013) skriver 

att i de fall där män blir utsatta för våld av sina kvinnliga partners är våldets konsekvenser 

lindrigare och ger upphov till lägre dödlighet, kontroll och rädsla än mäns våld i 

heteroförhållanden. Överrepresentationen kan således även bero på att kvinnornas vålds-

beteende inte uppdagas på samma sätt då konsekvenserna blir mindre allvarliga. Det är 

möjligt att kvinnorna inte söker hjälp i behandlarnas verksamheter om beteendet inte får 

påtagliga konsekvenser i form av exempelvis grövre fysiska skador hos männen. Psykiskt 

våld beskrivs dessutom av informanterna som svårare att förstå generellt. En behandlare säger 

såhär: "Psykisk misshandel är ju svårare. [..] psykisk misshandel handlar ju om att, det är en 

som sa att om man kallar sin fru fula ord, så... Och det är det ju, men han menar att han inte 

gjorde det och då har han inte psykiskt misshandlat henne" (IP2). En annan informant menar 

att det är lätt för alla att använda psykiskt våld omedvetet i relationer. Om våldet kvinnor 

utövar får mindre uppenbara konsekvenser blir det kanske inte lika uppenbart att hon behöver 

söka hjälp och av den anledningen är det möjligt att behandlarna möter så få kvinnor. Å andra 

sidan kan det vara så att gruppen våldsutövare är till större delen män och av den enkla 

anledningen möter behandlarna främst män. Sammanfattningsvis är det inte så att någon av 

forskningens motpoler har ett uppenbart större förklaringsvärde i behandlarnas upplevelser 

och erfarenheter.    

Om det är så att intervjupersonerna i denna studie möter män för att män i större utsträckning 

utövar våld i parrelationer, kan det förstås med hjälp av genusteori. Connell (2008; 2002), 
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Aboim (2010) och Angelöw, Jonsson och Stier (2015) samt Åberg (2014) skriver att det finns 

typiskt inlärda manliga attribut såsom att inte prata om sina egna känslor eller andras. Connell 

(2008; 2002) skriver också att våld lärs ut till pojkar som ett sätt att hantera konflikter. 

Behandlarna beskriver generellt att en stor del av deras arbetssätt i våldsbehandling handlar 

om icke-aggressiv konflikthantering, vilket beskrivs mer ingående i avsnittet Ostrukturerade 

arbetssätt. Som ovan nämnda författare beskrivit är våld och ett ointresse för känslolivet är en 

del av ett manligt genus, varpå intervjupersonerna kan möta män främst för att män generellt 

lärt sig att våld är ett manligt sätt att lösa konflikter på. Det kan ses som att informanterna 

möter män som har problem med att de är normativt manliga. I intervjuerna beskriver 

informanterna att deras klienter har svårt att uttrycka sina känslor och reagerar med våld 

utifrån en känsla av att vara i maktunderläge, exempelvis: "[…] ´jag känner igen att när hon 

gör det här med mig, då känner jag mig dålig, nedtryckt, maktlös eller någonting' och då, då 

svarar man med aggression" (IP5).  De normativt manliga egenskaperna som ovan beskrivits 

kan tänkas ställa till det i nära relationer där känslor behöver hanteras och diskuteras samt 

tolkas och bemötas av andra. Att de manligt normativa egenskaperna som behandlarna 

beskriver blir problematiska kan förstås utifrån att det är just normativt feminina egenskaper 

behandlarna hjälper männen att ersätta dem med. En av informanterna beskriver egenskaperna 

såhär:  

 
Och då när man träffar en partner som kan mentalisera och kan prata om sina känslor, och 
om mina känslor så blir det liksom... hon pratar språket och jag pratar inte språket och så 

slutar det med att jag bara blir sittande tyst och bara blir överkörd och det går inte, och då 

brinner säkringsskåpet och då smäller det liksom (IP5).  

 

Utifrån genusteorin är det viktigt för könsmaktsordningen att män och kvinnors egenskaper 

ses som separata. Att behandlarna på detta vis tolkas jobba mot könsnormer betyder att de kan 

ses som den tredje gruppen av maskuliniteter som Abiom (2010) skriver om, de feministiska 

männen. En av behandlarna uttrycker sitt arbete som just feministiskt inriktat: ………….. 

 
Mannen har på något sätt rätt att göra såhär utifrån att han är man och partnern är kvinna. 

Så, det finns ett… på något sätt ett godkännande. Och det får man inte glömma bort. Om 

jag säger att jag har lärt mig det… men det finns där hela tiden och det får man aldrig 

någonsin glömma bort. Och, det ska ju också in i rummet när man jobbar med det. Att jag 
som behandlare också måste ha ett, vad ska man säga… ett feministiskt perspektiv (IP 5).  

 

En annan behandlare uttrycker sina tankar om könsnormer genom att säga följande: "95 

procent av allt våld utövas av män. Så det är könsrelaterat om något" (IP 1). Oavsett om det 

är medvetet eller inte kan alltså behandlarnas berättelser om hur de ser på och arbetar med 

våld förstås som att de agerar såsom feministiska maskuliniteter i sitt arbete. 

 

Hur kommer det då sig att behandlarna inte möter alla som är normativt manliga i samhället? 

Jo, det tycks finnas andra faktorer som utgör en grund för att partnervåld kan uppkomma. 

Samtliga intervjupersoner uppger att männen de möter i behandling har en bakgrund av våld i 

barndomen, antingen i skol- eller familjemiljö. Kopplingen mellan bakgrund av våld i 

barndomen och att utöva våld i nära relation är något som även berörs i tidigare forskning och 

litteratur av bland annat Kernsmith (2006), Murrel, Christoff och Henning (2007), Jansson 

(2016) samt Isdal (2001). En av intervjupersonerna uttalar sig på följande vis om hur klienter 

han möter kan reflektera över sin bakgrund: "Jag lovade mig själv att jag aldrig skulle göra 

som min pappa, men nu sitter jag här" (IP4). Att våld föder våld är en stark uppfattning alla 

informanterna har. Våldet beskrivs som inlärt utifrån familjetraditioner eller som en kon-

sekvens av att ha upplevt sig nedtryckt under uppväxten, vilket skapat frustration. Utifrån 
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vetskapen om att våld förs vidare inom familjegenerationer är det fyra behandlare som 

betonar vikten av att utveckla behandlingsinsatser för hela familjen. För barnen föreslås både 

egen terapi men även mer förebyggande arbete inom skolan. Att våld förklaras vara inlärt 

utifrån familjetraditioner kan förstås utifrån det Connell (2000) åsyftar med att genus skapas 

utifrån identifikation av förälder med samma kön som en själv. Connells teori kan i denna 

studies kontext förstås som att de män som är våldsutövare har en bakgrund av att deras pappa 

skapat genus utifrån att vara våldsam och att beteendet på så vis blivit inlärt. 

 ………………………………………….

Samtliga behandlare beskriver männen de möter som välfungerande både socialt och 

ekonomiskt, de uppger att de främst möter män som har barn och familj och någon form av 

sysselsättning. En informant uppger att männen ofta har höga utbildningar. En annan 

informant uttrycker sig om att männen är vältaliga. Två av behandlarna framför att männen är 

trevliga, varav en av dem påpekar att de inte ger intrycket av att vara våldsamma och att det 

därför inte går att se på någon att den är våldsutövare. En av intervjupersonerna säger att få av 

våldsutövarna han möter har andra problem än själva våldet. Behandlarna beskriver generellt 

att männen de möter är på olika nivåer i samhället kulturellt, ekonomiskt, åldersmässigt, 

utbildnings- och yrkesmässigt. Således ger behandlarnas bild inte underlag till att kategorisera 

våldsutövare utifrån sociala eller ekonomiska faktorer. Mer om detta i diskussionen.   

 

Missbruk och våld 
Två av behandlarna arbetar primärt med missbruk och beroende, våldsbehandling är för dem 

en av många arbetsuppgifter. Av dessa två behandlare beskrivs våldet vara sammankopplat 

med missbruk på så sätt att våldet är en av missbrukets konsekvenser och om missbruket 

behandlas upphör våldet därefter. Av övriga intervjupersoner framför en att dennes verksam-

het inte tar emot personer i aktivt missbruk och därför inte möter den klientgruppen i 

våldsbehandling. Samma person säger att han heller inte ser att alkohol är ett bekymmer rent 

generellt. En annan informant berättar att han möter vissa klienter som är i missbruk men att 

de utövar våldet när de är i nyktert tillstånd. Det finns en av intervjupersonerna som har en 

lång erfarenhet av att arbeta med missbruk men som sedan många år tillbaka enbart arbetar 

med våldsutövare och han säger såhär: "Man får ju frågan 'det måste vara missbrukare å 

sånna här?'. Nej, det är inte det som är grunden i det. Det är ett väldigt spektra på nivåer 

inom samhället som det handlar om" (IP 4).  

 

Att uppfattningarna om förhållandet mellan missbruk och våld skiljer sig mellan informant-

erna kan bero på att deras verksamheter är organiserade olika. Båda behandlarna vars 

verksamheter främst syftar till att behandla missbruk- och beroende ser en koppling mellan 

våld och missbruk. De resterande behandlares verksamheter som istället syftar till att i första 

hand eller endast till att direkt behandla våldsutövare beskriver inte någon koppling mellan 

våld och missbruk. Axelson och Thylefors (2005) skriver att den centrala kärnan i en 

organisation är dess mål och syften. Utifrån organisationsteori om den centrala kärnan i en 

organisation kan det förstås att de behandlare som arbetar primärt med missbruk och beroende 

mot behandlare som arbetar primärt med våldsutövare ingår i organisationer som har skilda 

syften och mål därför möter olika klientgrupper. Dels innebär det att behandlarna inom 

missbruksorganisationerna möter färre våldsutövare än de organisationer som har huvudsyftet 

att möta våldsutövare, då de inte är deras huvudklientgrupp. Behandlare med det primära 

syftet att behandla våld kan därför förstås att de inte möter missbruk på samma sätt, en av 

organisationerna har som ovan nämnt till och med uteslutit den klientgruppen ur sin 

verksamhet. Skillnaderna innebär att de olika inriktningar verksamheterna har smalnar av 

vilken klientgrupp de möter på olika sätt, som därefter påverkar hur de uppfattar sina klienter.  
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Makt och kontroll ur ett genusperspektiv 
Tre av sju behandlare menar att maktlöshet eller känsla av att vara i underläge är riskfaktorer 

till att bli våldsutövare. För att återta makten och kontrollen i relationen menar de att våld 

används som ett maktmedel. Fem av intervjupersonerna pratar om makt eller kontroll i 

förhållande till våldsutövning varav tre av dem nämner könsmaktsstrukturer och hierarki i 

parförhållanden. Uppfattningen behandlare har av att våldet har att göra med maktlöshet är 

något som återfinns även i tidigare forskning och litteratur. Bland annat Isdal (2001), Amato 

(2012) och Eliasson (2000) skriver om att känslan maktlöshet är något som kan trigga män att 

utöva våld i nära relation. Behandlarnas uppfattningar, om att våldsutövning i parrelationer 

har att göra med att vilja ha ett maktövertag, kan förstås med hjälp av Connells (2008) 

genusteori. I Connells teori om den tredelade kärnan i könsmaktsordningen handlar en av de 

tre delarna om just relationer mellan kvinnor och män som präglas av att män har makt över 

kvinnor. Önskan om makt från enskilda män över enskilda kvinnor, vilket kan ses som ett 

gemensamt drag i behandlarnas berättelser, blir ett mönster och en del av en omedveten 

strävan för männen som grupp att bibehålla en könsmaktsordning. Våldet blir alltså ett 

omedvetet sätt att upprätthålla maktstrukturer utanför den enskilda relationen på. 

En behandlare resonerar kring männens medvetenhet kring våldet och han uttrycker sig om att 

männen har kontroll över sina handlingar, trots att de inte tar på sig ansvaret för det. 

Möjligheten till impulskontroll förklarar intervjupersonen såhär:  

 
Det är inte så att 'jag kan inte hävda mig, jag blir förbannad och ser rött och vet inte vad 

jag gör' men mm, om du bli förbannad på festen och två timmar senare så tar du ut det på 
din fru, då har du ju ganska mycket kontroll. Då är det ju inte så att man fylls med raseri 

och det rinner över, och jag kan inte göra någonting, utan då har jag ju fortfarande 

kontroll (IP5). 
 

Samma intervjuperson uttrycker sig även om att våldet är effektivt, att mannen får det han vill 

av att utöva våld såsom att slippa konflikter, få mat när han kommer hem, slippa tjat och få ha 

sex när han vill. En annan behandlare säger att våldsutövarna är smarta, de vet vad de gör när 

de utövar våldet. Att våldet är effektivt och smart är även något Isdal (2001) uttrycker sig om 

när han skriver om de gemensamma nämnarna för våldets natur. Isdal framför att männen vet 

om vad de gör, att de har ett förnuft och att våldet medför positiva konsekvenser för honom 

själv. Det kan även förstås som att behandlarna, som pratar om att våldet används som ett sätt 

att få som man vill, utgår från en psykoanalytisk människosyn. Människosynen innebär bland 

annat att man ser på människan som egoistisk och som drivs av att tillfredsställa sina lustar 

(Thorsén, 2008). Behandlarna uttrycker uppfattningar om att våldsutövaren ser bortom de 

negativa konsekvenser som blir för andra av våldet och ser istället till sig själv och sina behov 

såsom sex, mat och maktövertag. Detta synsätt på klienterna motsägs dock om behandlarnas 

citat ses i sin helhet och i en större kontext, vilket utvecklas vidare i kommande analysavsnitt.  

 

Män som mår dåligt och skjuter ifrån sig ansvaret för våldet 
En annan gemensam uppfattning informanterna har är att våldsutövarna inte ser sin egen del i 

våldet och upplever sig inte ha ansvar för det. Alla behandlare uttrycker sig på något sätt om 

att männen inte förstår sitt våld i sin helhet. Två informanter uppfattar att många män endast 

ser på våld som fysiskt och att det psykiska, socialt kontrollerande och latenta våldet är för 

abstrakt för dem att förstå initialt. Tre av behandlarna uttrycker sig om att männen har en 

ofördelaktig uppfattning av sig själva, antingen att de tror väldigt lågt om sig själva eller att de 

blåst upp en bild av sig själva som inte stämmer överens med verkligheten. En av inform-

anterna förstår det som att männen har en rationell förklaring till varför våldssituationen finns, 

att det är på grund av bråk med sin partner som eskalerat. Om detta skriver även Gottzén 
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(2013), att dysfunktionella relationer är riskfaktor till att utöva våld. En uppfattning fyra av 

behandlarna har är att männen ofta skyller sitt våld på sin partner. En av dem förklarar hur 

dynamiken mellan ett par kan fungera i förhållande till vem som tar ansvaret:   

 
För ofta så tar kvinnan ansvar för mannens våld så dels att mannen säger att 'varför gör du 

såhär med mig? Varför tvingar du mig att vara elak?' och sånna saker men också det att 

det är kvinnan som försöker dona med barnen och se till att det inte ska… att man inte 
ska synas när det händer och ingen ska få reda på det. Det är ofta kvinnan som är 

drivande i att mannen ska få hjälp för sina problem så. Så ofta så tar kvinnan rätt så 

mycket ansvar för mannens våld. Och mannen är… blir lite barn i det så och blir 
omhändertagen utav kvinnan fast han är… fast han slår henne. Vilket är väldigt konstigt 

(IP5).  

 

Fyra av behandlarna uttrycker sig om att männen skyller ifrån sig våldet på andra eller att de 

förnekar våldet. Ovan citerad behandlare säger att en man kan hota sin partner med kniv och 

trots den tydliga våldshandlingen "totalförneka" att han gjort något. En annan av informant-

erna säger: "Det är ett genomgående drag, hos de flesta då. Det gör att de skyller mera 

problemen på andra då än sig själv egentligen då. Vill inte se, utan försöker provocera ut och 

lägga ut det på andra för att försöka lindra och neutralisera smärtan och konsekvenserna om 

vad de har gjort" (IP3). Att behandlarna i studien har en uppfattning om att männen har 

psykiska försvar för att hantera våldet kan ses som att behandlarna utgår från en 

psykoanalytisk människosyn. Inom den psykoanalytiska människosynen menar man att 

människors beteende har en grund i deras psyke, exempelvis att man använder sig av 

försvarsmekanismer som ett sätt att rättfärdiga sitt handlande på för att upprätthålla sin 

självbild (Thorsén, 2008). Utifrån att behandlarna uttrycker sig om förnekelse och förskjut-

ning kan det ses som att de beskriver våldsutövarnas förnekande och ansvarsförskjutning som 

försvarsmekanismer. 

 

Sex av de sju behandlarna ser en gemensam nämnare i att de män de möter har svårt att 

hantera antingen sina egna känslor, andras känslor eller både och. Två av behandlarna pratar 

om att männen har svårt att sätta sig in i någon annans situation och förstå dennes synvinkel - 

att mentalisera. Tre av informanterna uppger att männen har problem att hantera och förstå sin 

ångest och tre uppger att ilska är en annan vanlig känsla männen har svårt att förstå sig på. En 

av intervjupersonerna pratar om mentalisering hos männen på detta sätt:  

Man kan inte säga, “när du säger såhär då blir jag ledsen” […] utan det här sparar man på 

sig och så slutar det med när hon kommer hem sent tionde gången så blir man oxtokig 

istället. Att man har jättesvårt att känna av vad är det som händer, sätta ord på att jag blir 
arg, jag blir ledsen, jag känner mig inte viktig för dig, eller det här är roligt eller vad det 

nu är. Och likadant så kan man kanske ha svårt att känna av - vad hände med dig nu i det 

här? Blir du arg på mig nu, nej du är ledsen? Så det blir missförstånd för att man inte har 

fått träna på att mentalisera för man är liksom dåligt anknuten överhuvudtaget (IP5). 

Vidare inom temat uppger sex av sju av behandlare att männen verkar uppskatta att bli 

lyssnade på. En informant säger att männen kan tycka att det är skönt att möta någon som inte 

dömer eller värderar dem. En av behandlarna förstår det som att det för många män är väldigt 

nytt att prata med någon. En annan informant uttrycker sig såhär: "För det här är ju nån form 

av dimension som inte har funnits med för att den här mannen har inte fattat sig på och pratat 

om relation och känslor så mycket förut" (IP5). Att behandlarna upplever att det för många är 

nytt att prata med någon och tycker det är skönt att bli lyssnade på kan tolkas bero på 

genusnormer i samhället. Connell (2000) skriver om hur manlighet enligt genusordningen 

skär sig mot att kopplas ihop med att uttrycka känslor och vara svag, vilka är feminint 
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anknutna attribut. En man ska ha distans från sina känslor och vara stark enligt normen. En 

konsekvens av maskulinitetsnormerna kan då bli det behandlarna uppfattar, att männen tycker 

att det är nytt att både kunna öppna upp sig samt bli lyssnade på i. Eftersom att de enligt 

normen inte är något de som män borde ägna sig åt. Men att prata känslor är något de är i 

behov av enligt IP 5 med flera.  

 

En uppfattning som återfinns hos samtliga informanter är att klienterna inte mår bra. Många 

behandlare uppger att klienterna känner skam och skuld över sig själva samt är pressade och 

rädda inför att komma till behandling. Två stycken uttalar sig om att männen är i kris. Två 

andra intervjupersoner menar att det är viktigt att skilja på handling och människa, att en 

människa inte är de handlingar denne gör. Att separera mellan människan från sina handlingar 

menar även Åberg (2014) är viktigt i behandling. De uppfattningar behandlare har kan förstås 

som att behandlare har en empatisk förmåga och ser människan bakom våldet. Nedan citeras 

tre olika behandlare utifrån hur de uppfattar klienten som människa: 

 

Man blir berörd av det som sker då när man träffar klienten. Det kan vara rätt så jobbiga 

grejer ibland. Det är tufft, de sitter i en svår situation många. De är ganska låga när man 

träffar dem också, de mår inte bra. Utan de är i en rätt så svår livssituation" (IP1). 
 

... har samlat på sig erfarenheter och sådär och, och jag ibland får man sådär 'hur fasen 

kan du jobba med det där?' och 'han är ju ett riktigt svin'. Eller hon, eller sådär. Men jag 

tänker inte så alltså! Ibland undrar jag vad jag håller på med… man undrar ju själv så, hur 
kan jag inte tycka någonting om det här, bli arg eller… Men jag blir inte det alltså […] 

Jag vill tro gott om människor (IP2).  

Att man kan känna för de här killarna, sympati, eller att man känner med dem att de tagit 

ett stort steg i och med att de kommer hit. Det är bra gjort […] fastän de har sett att sina 

föräldrar runt om, eller papporna som inte har sökt hjälp, så har dem tagit hjälp själva 
(IP3). 

 

Av det som framkommer i ovanstående citat kan det förstås att behandlarna har en 

humanistisk människosyn. Den humanistiska människosynen består enligt Thorsén (2008) av 

att människan har en fri vilja, ett sunt förnuft och till grunden är god. En av behandlarna säger 

uttryckligen att han tror gott om sina klienter. Av resterande intervjupersoner kan det förstås 

att de har en grundläggande humanistisk människosyn i och med att de uttrycker empati för 

dem samt skiljer deras våldshandlingar från dem som människor. Trots att behandlarna till 

största del uppfattar klienterna på ett humanistiskt sätt finns det även andra skildringar som 

görs. 

 

En behandlare delar ovanstående citerade behandlares synsätt men uttrycker sig om att det 

även finns vissa män som slår av ren sadism eller psykopati. En annan behandlare beskriver 

våldsutövare i parrelationer som kobror och pitbulls. Behandlaren menar att en pitbull som en 

man som genomsnittligt är trevlig och behaglig men att hans våld triggas igång i situationer 

då han känner sig hotad. Behandlaren beskriver kobran som en kall person som utövar sitt 

våld hela tiden, som bortser från att andra tar skada av hans beteende och som saknar 

empatisk förmåga. Behandlares förklaring av en pitbull kan förstås mot Göransson med fleras 

(1988) kategorisering ett och två där att mannen å ena sidan har en behaglig och trevlig sida 

men å andra sidan kan triggas igång i sina aggressioner och sitt våld. Enligt Göransson med 

flera finns även två kategorier av psykiskt eller känslomässigt störda våldsutövare. Inom 

denna kategori kan man tolka in beskrivningen av kobramannen, en person som är 

genomsyrande kall och känslomässigt störd. De beskrivningarna två av behandlarna gör av 
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den psykopatiska våldskaraktären kan inte härledas direkt till någon människosyn men kan 

förstås i förhållande till Åbergs (2014) indelning av behandlare och den kategorin som ser 

våld som ett intrapsykologiskt problem. 

 

Vilja och mottaglighet påverkar förändringsmöjligheten 
Våld i parrelationer beskrivs av tre behandlare som ett komplext problem. Fem av behand-

larna säger att de ser på förändring som en process. Samtliga uttrycker sig om att 

behandlingen inte är en så kallad quickfix utan behandlingen syftar till en långsiktig för-

ändring hos klienten, vilket tar tid. Fler än hälften av behandlarna reflekterar kring klienters 

mottaglighet som en faktor för förändring, de uppfattar att vissa bär på ett motstånd som 

försvårar förändringsmöjligheten. En av intervjupersonerna uttrycker sig om att de män som 

inte kan se sin egen del i våldet har svårt att uppnå förändring. Samma person menar att om 

mannen inte är mottaglig för förändring är det bättre att han får sitta i fängelse för att 

kortsiktigt bryta sitt beteende. En annan informant tycker likadant, att det är svårt att uppnå 

förändring ifall denne inte vill eller förmår att förändras. Att det finns en liten andel män 

som är oförmögna att förändras skriver även Allen (2013) och Laing och Humphreys (2013). 

De behandlare som bemötts av motstånd hos sina klienter förklarar dock att arbetet de gjort 

inte är lönlöst utan att de åtminstone har skapat förutsättningar för en förändringsprocess 

genom att, som en uttrycker det, ha "sått ett frö" (IP1). Sex av sju behandlare upplever att 

våldsutövare vill och kan förändras, men att det kan vara mer eller mindre svårt och ta olika 

lång tid. En av de som har högst tilltro till människors förändringsmöjligheter säger: "Men 

erfarenheten man har med sig, särskilt med det hära, är ju att ingen är hopplös. Det är en 

erfarenhet, att det är många man trott aldrig skulle gå men det är många som har 

motbevisat det" (IP7). En annan pratar om förändring på följande sätt, som får illustrera hur 

behandlarna generellt uttrycker sig: "Det är ju många som ändrar beteenden, radikalt, och 

hittar nya sätt att fungera på. Så det är roligt" (IP 3). Behandlarnas generella syn på 

förändring kan förstås som att de har en humanistisk människosyn eftersom att behandlaren 

tror på att klienten har ett sunt förnuft och möjlighet att kunna förändra sig. Enligt Thorsén 

(2008) är tron på ett sund förnuft och möjlighet till förändring typiskt för just den human-

istiska människosynen. 

 

Två informanter tror att männen behöver känna lugn och inre ro med sig själva för att uppnå 

förändring, två informanter säger att klienterna behöver finna nya förhållningssätt att 

fungera på för att lyckas förändra sig och en femte informant reflekterar kring att klienten 

har möjlighet att förändras när beteendet slår mot dennes värderingar. Två behandlare pratar 

om att förändring även kan tänkas ske utanför behandlingskontexten genom att mannen 

börjar våga öppna upp sig i andra sammanhang också inom sitt egna nätverk, såsom med 

vänner och partners. En annan utomstående faktor till förändring uttrycker tre av 

intervjupersonerna är männens barn som i sig självt motiverar dem, att om männen upplever 

sig svika sina barn kan de motiveras till att genomgå en förändring på grund av sin 

papparoll. I denna kontext kan människosynen förstås som att en del av behandlarna som 

tror på att männens interaktion med sina söner och döttrar kan påverka männens handlingar, 

att förändring sker även utanför våldsutövarens jag i samspel med andra. Mer om den 

interaktionistiskt präglade människosynen i avsnittet nedan. 

Behandlarnas arbetssätt 

Socialpsykologisk interaktion 
Förutom behandlaren som inte arbetade specifikt med våld, som förövrigt inte kommer 

refereras till i denna del av analysen, har alla behandlare individuella samtal med vålds-

utövare. Två intervjupersoner har även parsamtal ibland. Samtliga våldsbehandlare anser att 
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mer gruppbehandling vore bra. Två av behandlarna arbetar redan med grupper enligt ATV-

modellen och en av dem beskriver gruppbehandlingen som "otroligt, ofantligt dynamiskt. 

Det händer så mycket. [...] Att mannen har brytit igenom barriären, delar med sig, och så 

vidare. Och ändå lyssna, för det är ju det dom får göra. Lyssna." (IP4). Den tidigare 

forskningen på området tycks också peka mot att gruppterapi är ett effektivt sätt, till och 

med det mest effektiva sättet att arbeta med våldsutövare på, särskilt om arbetet tar avstamp 

i genusteori (Allen, 2013; Åberg, 2014). Just ATV-modellen utgår inte från genusteoretiska 

utgångspunkter (jfr Isdal och Råkil, 2002), vilket kan ses som en nackdel utifrån den tidigare 

forskning som generellt betonar vikten av att integrera samtal om genus som en del i 

behandlingen (Allen, 2013; Åberg, 2014). Utifrån behandlarnas önskan om att fler personer 

ska närvara i terapin kan konkluderas att intervjupersonerna generellt tänker sig att det 

händer något utvecklande när människor möts. De tänker således att i interaktion är det 

möjligt sätt att förändras, liksom ovan nämns i förhållande till våldsutövarna som pappor. 

Thorsén (2008) beskriver en interaktionistisk människosyn, som till viss del är tillämplig på 

intervjupersonernas syn på gruppbehandling. Behandlarna beskriver generellt hur andras 

reaktioner är relevanta för våldsutövarnas förändring av sitt beteende. De beskriver generellt 

inte, som Thorsén menar är en del av den interaktionistiska människosynen, hur den materi-

ella ramen påverkar beteendet. Åberg (2014) beskriver hur behandlare kan se på våld social-

psykologiskt men att fler aspekter än interaktion då vanligtvis tas med i förklaringen av våld 

hos behandlare, såsom samhällets påverkan på individen. En av behandlarna pratar om 

könsnormers påverkan och relevans för våldet, en annan pratar om samhällfaktorers 

påverkan; ......................................

IP 3: [...] Andra har ju andra svårigheter som bidrar till problematiken och så då. 
C: Vill du ge något exempel på vad det skulle kunna vara för svårigheter? 

IP 3: Svårigheter? Ja, utanförskap, arbetslöshet, ekonomi, självkänsla, isolering… 

Två intervjupersoner nämner samhällsekonomins påverkan på behandlingen. En annan 

intervjuperson pratar om att våld är könsrelaterat, en annan om könsroller. En intervjuperson 

talar om hur att bli anhållen kan påverka våldsutövaren så pass mycket att våldet upphör. 

Flertalet behandlare pratar om hur våldsutövarna skäms, tänker på vad andra tycker om dem 

och har därför inte pratat om våldet med någon tidigare. Det kan således ses som att de ser 

hur andras reaktioner och faktorer utanför terapin och utöver intrapsykologiska processer 

påverkar våldet och behandlingen av det. Intervjupersonernas uppfattningar av hur 

förändring kan uppnås och tankar i allmänhet om vad som påverkar människor skulle 

således kunna beskrivas generellt ha en socialpsykologisk inriktning. Det märks även i hur 

de, oavsett metod, betonar vikten av sig själva som verktyg i behandlingen. Metoden skulle 

alltså inte kunna skötas av en dator. Utifrån det behandlarna berättar kan det ses som att de 

menar att det i det mellanmänskliga samspelet sker viktiga processer som möjliggör 

förändring. Vidare på temat kan tilläggas att majoriteten av intervjupersonerna efterfrågar 

gruppbehandling med motiveringar där mellanmänskliga processer betonas i stil med 

”Grupp är ju otroligt, ofantligt dynamiskt.” (IP 4). Det är intressant i relation till de 

strukturerade arbetssätt som behandlarna utgår ifrån, som framförallt är intrapsykologiskt 

inriktade. Nedan följer tre citat från intervjupersonerna om det mellan mänskliga samspelet 

mellan klient och behandlare: 

Vi två ska göra ett jobb tillsammans. Att det går ut på det, ett utbyte, en reflektion. Att 

han har idéer och jag har idéer om hur man skulle kunna hitta förhållningssätt när det är 

läge för det, att prata om det. [...] Ganska många vill det eller har aldrig suttit i den här 
sitsen att sitta och prata med någon, tillsammans med mig då. Det är väldigt nytt för dem, 

för många av dem. Och de tycker att det är rätt så… de uppskattar det och tycker att det är 

bra att det är någon som lyssnar, att man reflekterar och funderar över det här (IP1). 
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[...] verkligen vara den som lyssnar på mannen när han kommer. Och bekräfta då, när du 

sa såhär, vad var det som hände då, så dom märker [...] Men just det här att när som 

känner att de blivit lyssnade på då är ingången öppen så att säga, det är oerhörd stor 
betydelse, då kan vi börja nånstans (IP4). 

Ja, det är att, många män tycker det är väldigt skönt att det faktiskt är någon som lyssnar 
på deras, deras del av historien… En del män tycker ju att det är svårt att få sin röst hörd 

gentemot socialsekreteraren och socialtjänsten. Det klart, många av dem känner sig som 

en bad guy utifrån det som har hänt. Men många av dem tycker det är väldigt skönt att 

komma hit och att det är någon som faktiskt lyssnar på dem, inte dömer dom eller 
värderar dom utan faktiskt lyssnar på vad de har att säga… det kan jag tycka att jag 

känner, eller har märkt (IP6).  

Dessa ovanstående utsagor kan tolkas som att behandlarnas ser att hur de bemöter klienter är 

av vikt för behandlingens utfall. Den terapeutiska alliansens relevans skriver även Jansson 

(2016) om. Jansson betonar hur terapeutiska relationer som arbetar med känslor av skuld och 

skam är viktigt, liksom det ovan-stående första citatet illustrerar då intervjupersonen berättar 

om hur männen tycker det känns skönt att ingen dömer dem. På så vis tycks det finnas 

gemensamma nämnare för behandlare inom öppenvården och den institutionella kontext 

Jansson (a.a.) undersökt.  

Strukturerade arbetssätt 

Fem av sju behandlare arbetar utifrån ATV, en metod med KBT-grund (Råkil & Isdal, 2002). 

Fyra av sju har utbildning i MI, alla utom en har KBT-utbildning. En är uttalat 

psykodynamiskt inriktad men fler använder psykodynamiska begrepp såsom starka försvar 

(IP 4). En av behandlarna använder transaktionsanalys i behandling, två är utbildade i 

metoden Caring dads. Ovanstående arbetsmetoder har sin utgångspunkt i att problem 

bearbetas på individnivå. Hur kan arbetsmetoderna förstås i relation till behandlarnas 

berättelser om vikten av sociala interaktioner och samhällets påverkan? Hur vi behandlar, 

tänker om och förstår andra är grunden till hur vi agerar mot andra. Hur vi agerar är på basis 

av människosynen vi har (Henriksen & Vetlesen 2013; Hermerén 1994; Thorsén 2008) Som 

tidigare konstaterats tycks behandlarnas människosyn generellt inte vara individuellt inriktad, 

utan snarare socialpsykologisk. Behandlarnas människosyn kan tänkas medföra att ingen av 

behandlarna använder sig strikt av en metod. De berättar om både hur de kombinerar 

ovanstående metoder, anpassar det efter person och applicerar koncept för gruppmetoder på 

individer. De berättar också om andra arbetssätt som valts att benämnas som ostrukturerade, 

vilket förklaras under rubriken nedan.  

Ostrukturerade arbetssätt 

Majoriteten av behandlarna pratar om vikten av att deras klienter lär sig fungerande sätt att 

hantera, förmedla och förstå sina känslor på. De hjälper dem med detta genom att förklara att 

känslor inte är farligt, de ”dör inte av ångest" exempelvis såsom IP 2 uttrycker det. Vidare 

uppmanas klienterna att använda sig av meditation och leva ett hälsosamt liv med sömn, 

motion et cetera för att må bättre. De flesta nämner också hur de lär klienterna fungerande 

konflikthantering och sätt att förstå och prata om andras känslor på olika sätt som inte är 

direkt sammankopplade med en av de strukturerade metoderna. De som inte använder ATV 

som metod informerar ändå om våld och arbetar med att våldsutövaren ska ta ansvar för 

våldet. Att ge en förståelse för våld berättar behandlarna att de gör genom att till exempel låta 

våldsutövarna beskriva våldshändelser i detalj och sedan koppla detaljerna till känslor. Utifrån 

genusteorin som Aboim (2010) skriver om kan arbete med maskulinitetsnormer inom familjen 

anses särskilt effektivt för att uppnå förändring i just normer hos en person. De normativt 

manliga egenskaperna behandlarna beskriver, såsom våldsam konflikthantering och oförmåga 
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att hantera och förstå känslor, skulle kunna kopplas till männens sätt att göra genus. De 

ostrukturerade arbetssätten behandlarna använder sig av kring förståelse av känslor blir 

således ett sätt att förändra skadliga maskulinitetsnormer och hjälpa männen bygga en ny 

manlig identitet baserat på andra normer och nya egenskaper kring exempelvis 

konflikthantering. På så vis hjälper behandlarna till att inte bara förändra en enskild relation, 

utan via arbetet med att förminska en av de tre delarna i könsmaktsordingen som Connell 

(2008) beskriver är det möjligt att de även påverkar samhället i stort. 

Ingen av intervjupersonerna beskriver att de har en exakt plan för samtalet i förväg. De 

beskriver generellt hur de låter klienten leda delar av samtalen, en av behandlarna säger även 

att "Man anpassar sig till situationen i rummet, därifrån bygger man tillsammans med den 

man träffar" (IP1). Vidare använder alla olika sätt att visualisera det de pratar om. Samtliga 

av behandlarna använder whiteboard på något sätt, en använder dikter och kort med 

känsloord. Dessa arbetssätt kan förstås som olika sätt att anpassa behandlingen efter person-

erna de möter och att få klienten att känna sig lyssnad på, som majoriteten av behandlarna 

betonar som väldigt viktigt. Att klienterna känner sig lyssnade på kan tänkas stärka 

behandlaren och klientens relation. Jansson (2016) kommer i sin studie av behandlare fram till 

att relationen är viktig för att våldet ska upphöra. Behandlarna tycks dela Janssons 

uppfattning, såhär säger exempelvis två utav dem: "Det är väl just det där att kunna skapa det 

goda samarbetet mellan sig och kan känna att det är möjligt att prata om allt" (IP3). "Det 

beror ju precis på hur man känner att man har alliansen. För personen kan ju vända på 

klacken och säga att den aldrig med kommer komma tillbaka igen. Eh, så för mig är det 

väldigt viktigt att man hittar någon slags… aa det här kan jag säga” (IP2). 

Sig själv som verktyg 

Majoriteten av behandlarna beskriver att det är viktigt att arbeta med sig själv för att kunna 

arbeta med andra på ett bra sätt. Att lära sig hantera sin egen ångest, sina egna våldstendenser, 

att träna, äta rätt, sova ordentligt samt få handledning och bolla med kollegor beskrivs gynna 

utförandet av ett bra jobb. En respondent nämner att det är en fördel att vara av arbetar-

bakgrund, en annan att ha erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Respondenternas utsagor 

handlar om att behandlarna ser sig själva som en viktig del i arbetet, detta ligger i linje med 

tidigare resonemang om att behandlarna har en intraindividuell syn och ser mer än bara 

individen som relevant för arbetet. Något intressant i relation till tidigare forskning är att 

behandlarna inte uppger sig bli påverkade privat i samma utsträckning som Ilife och Steed 

(2000) samt Bailey med flera (2012) menar är vanligt för behandlare inom parrelationer. De 

flesta respondenter svarar på frågan om hur arbetet har påverkat dem med att det gett dem en 

mer nyanserad bild av våldsutövare och en förståelse för komplexiteten i våldsutövandet. En 

nämner att arbetet fått honom att reflektera extra över sitt eget våld och hur lätt det är att 

exempelvis använda psykiskt våld. En del nämner också att de blir berörda men att de känner 

att det finns tillräckligt stöd av kollegor i sådana situationer. En av behandlarna uttrycker sig 

såhär angående kollegialt stöd: 

 
Man drar ett ärende som kanske skaver lite granna, som man har funderingar kring så får 
man det ur de andras perspektiv, input. Ibland kan man också ha de här mötena till att 

prata av sig lite grann, om man tycker det är ett jobbigt ärende som berör en på olika sätt. 

Förutom att vi har så kallat korridorssnack också, man rollar av, har möjlighet att gå in till 
en person om den är ledig och det är okej, att man bara pratar ett par minuter (IP 1).  

 

Att det ges utrymme i organisationen till att stötta varandra kan ses som att det mänskligt 

sociala subsystemet som Axelson och Thylefors (2005) skriver om motverkar att arbetet 

påverkar behandlarna så pass mycket som den tidigare forskningen visar. Att respondenterna 
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inte upplever sig bli påverkade kan förutom kollegors betydelse bero på att studierna är gjorda 

utanför svensk kontext där utbildningar och kulturella erfarenheter till exempel kan skilja sig 

och påverka behandlarnas upplevelser.  

Samtliga av behandlarna är män. Två av dessa reflekterar över hur det kommer sig att det är 

främst män som arbetar med våld varav en av dem säger "... eftersom att man är man, eller 

som jag är man, så blir det väldigt mycket att arbeta med våld överhuvudtaget, våld och 

aggressioner. Det blir så att, kvinnor tycker synd om, och män jobbar med missbruk eller med 

våld" (IP5). Han förklarar att hans kvinnliga kollegor inte haft med våld, aggressioner eller 

utåtagerande att göra överhuvudtaget och att det kan ha att göra med vilka förväntningar som 

finns på en utifrån. Den andra behandlaren uttrycker sig om att han fick sitt jobb på grund av 

sin utbildning men även för att han är just man. Att behandlarna beskriver arbetet som 

könsuppdelat kan förstås utifrån Connells (2008) användning av begreppet produktions-

förhållanden, som är en del av den tredelade genusordningen. Produktionsförhållanden 

innebär att människors sysselsättningar generellt är uppdelade efter kön (a.a.). I denna kontext 

innebär detta att män arbetar med män för att det finns produktionsförhållanden som talar för 

att män ska arbeta med våld och aggressioner och kvinnor med att ”tycka synd om” som IP5 

uttrycker. Connell (2000) skriver att det feminina attributet även är kopplat till att vara 

omhändertagande. Den könssegregering som finns i socialt arbete, där männen oftare arbetar 

inom mer psykologiskt och myndighetsutövande inriktade plattformar och kvinnor mer 

behandlande och omhändertagande, beskrivs också i tidigare forskning av Pringle (1995). 

Även om det uppfattas vara så pass segregerat mellan könen inom arbetsområdet behöver det 

nödvändigtvis inte vara negativt. En informant menar att män tycker att det är skönt att prata 

med en man, inte för att de håller med varandra utan utifrån att det kan ses som en bra 

förutsättning för att bygga en god relation i behandlingen. 

Behandlingskontextens påverkan  

Organisationen och lagrummens påverkan på erfarenheten 
Två av behandlarna arbetar ideellt i större städer, tre av dem kommunalt i mindre städer och 

två kommunalt i större städer. I en ideell organisation beskriver respondenten att de 

ekonomiska förutsättningarna påverkar tillgången på handledning och klienternas möjligheter 

att få en kontinuitet i behandlingen. Behandlarna inom den ideella verksamheten beskrivs inte 

heller uppmuntra klienter som börjar glida bort, då de är så osäkra på om verksamheten 

kommer kunna finnas kvar. Om detta säger han: "Det är ju en skam. En skam. Man hör ju hur 

dåligt folk mår, det är ju inte klokt att samhället får fungera på det här sättet. [...] ha så 

oerhört lite resurser, inga ekonomiska medel. […] Det är ju… det är ju… jag vet inte. Det 

finns inte ord för det" (IP3). Om ekonomins påverkan skriver Åberg (2014), att behandling av 

våldsutövare får knappa resurser och att finansiering till stor del sker i projekt. "Vi lever på 

bidrag [...]så man försöker hela tiden å samla på sig. Vi har hittat på olika projekt som vi har 

drivit och har fått projektmedel för det [...] vi gör jättemycket ideellt också" (IP 5). Det 

behandlarna i de ideella organisationerna beskriver är alltså inget unikt i förhållande till det 

Åberg (a.a.) skriver. Det kan även bero på de organisatoriska förutsättningarna just ideella 

organisationer har generellt. Eftersom att de ideella föreningarna är beroende av att de söker 

och får bidrag och de kommunala har en mer fast budget kan detta förklara varför 

ovanstående citerade behandlare beskriver ekonomin som en del av det som påverkar det 

dagliga arbetet medan de övriga kommunala behandlarna inte gör det. Utifrån Axelsson och 

Thylefors (2005) förklaring av organisationers subsystem kan det ses som att 

intervjupersonerna arbetar i olika ekonomiskt tekniska subsystem. Författarna beskriver att 

ekonomiskt tekniska subsystem bland annat innefattar hur verksamheten är utformad och är 

påverkad av ekonomiska medel. Det organisatoriska sammanhanget i form av det ekonomiskt 
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tekniska subsystemet kan ses som att det möjliggör och begränsar hur mycket verksamheten 

kan ägna sig åt annat än ekonomiska förehavanden, såsom våldsbehandling.  

En annan organisatorisk faktor är de olika organisatoriska fälten behandlarna befinner sig i. 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att ett organisatoriskt fält bland annat 

inbegriper de organisationer en verksamhet har ett tätt samarbete med. De ideella organisa-

tionerna i denna studie har en öppen ingång, klienter kan alltså ringa direkt till behandlarna 

och komma på samtal utan att registreras i en annan verksamhet. De kommunala 

verksamheterna har både öppen ingång och behandling via bistånd. En av de kommunala 

verksamheterna får endast uppdrag via socialtjänsten. I de kommunala verksamheterna 

beskriver två av behandlarna att de generellt går mot en biståndsanknuten ingång. En av dem 

berättar att en sluten ingång kan påverka mängden klienter negativt: 

[...] män som aldrig haft kontakt med polis eller socialtjänst eller nånting och så när dom 

ringer själva, då har det varit öppet, öppen ingång så att säga. Det kommer det vara till 
viss del nu framöver, när det nya sätts igång, men då kommer man ändå säga, vill du 

fortsätta så behöver vi göra det till ett biståndsärende och så. Och då blir man ju 

registrerad så att säga, inom. Och det här är ju känsligt. För många män speciellt (IP4) 

Hur kommunerna tolkar våldsbehandling, som service enligt 3:1, 6§§ SoL eller bistånd enligt 

4:1§ SoL kan således påverka vilka klienter behandlarna möter i sitt arbete enligt ovanstående 

citat. De olika ingångarna och att en del av de kommunala verksamheterna så tydligt har 

organisatoriska fält som präglas av samverkan med socialtjänst och polis kan tänkas påverka 

vilka män som söker sig till de olika organisationerna liksom citatet ovan men även citaten 

nedan kan belysa:  

Jag kan ju träffa en kille eller tjej här nere i fyrtiofem- femtio minuter och nästan få 

liksom släpa ut dom. Jag träffa ju dom när jag satt uppe på socialkontoret, och de satt i 
fem minuter, och benet bara hoppa, och vänt, ville bara gå ut, kolla bara på dörrn. Så, det 

är väldigt viktigt att sitta, som behandlare sitta utanför. För annars, man blir så starkt 

förknippad däruppe, med socialtjänst då rå (IP2). 

De här männen syns ju inte utifrån socialtjänsten eller psykiatrin eller någonting utan de 

går här (IP5).  

[...] för många människor är väldigt rädda för socialtjänst, det låter lite otäckt (IP7). 

Miljöns påverkan på erfarenheten 

Ovanstående citat kan även kopplas till miljöpsykologi. Westlander (1999) skriver att en miljö 

har ett socialt och kulturellt syfte och påverkar bekvämlighet, tillfredställelse och attityder. 

Utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv kan då klienternas attityder gentemot de organisa-

toriska miljöerna förklaras av att exempelvis socialtjänsten representerar något socialt och 

kulturellt som kan tänkas medföra en negativ känsla för klienten liksom IP 7 ovan menar. Att 

socialtjänsten representerar något som medför negativa känslor kan förklara att de som inte 

varit i kontakt med socialtjänsten innan söker sig till de ideella organisationerna liksom IP 5 

menar i citatet ovan.  

Utifrån premissen att olika subsystem samverkar med varandra skapas det genom balansen 

mellan dem en helhet som på olika sätt är adaptiv till omvärlden i förhållande till de som är i 

kontakt med den (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Vetskapen om att organisationer 

fungerar på olika sätt innebär att det finns mer eller mindre välfungerande organisationer, 

beroende på hur subsystemen fungerar med varandra i förhållande till omvärlden. I denna 

studie tycks det ekonomiskt tekniska subsystemet, var behandlingen sker rent fysiskt och den 

miljöpsykologiska påverkan detta har förklara hur väl organisationerna fungerar i förhållande 
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till omvärlden. I de ideella organisationerna och två av de mindre kommunala verksamheterna 

samt en av de större städerna är lokalerna diskreta och inte i synlig anslutning till någon 

myndighet. I en av de mindre kommunala verksamheterna och en av de större är kopplingen 

till myndighetsutövning påtaglig rent visuellt. I de mer diskreta och icke myndighetsanknutna 

kontexterna beskrivs våldsutövarna som att de inte haft särskilt mycket kontakt med myndig-

heter innan. På så vis är det kanske inte så märkligt att de våldsutövare de möter inom dessa 

verksamheter beskrivs som välfungerande: "Jag ser ju dom här välf ... till synes ser väl-

fungerande ut. Man har liksom, ah men, makt, ekonomi och nervärderar. Som att man är 

grandios på nåt vänster, mer så tycker jag att jag ser" (IP 2). En annan beskriver sin 

klientgrupp som: "[..] de flesta har ju studier eller arbetar iallafall. Det händer väl att det är 

några få som inte har arbete men det är inte så många som söker. Jag tror de känner för 

mycket utanförskap för att vända sig till hjälp tror jag." (IP 3) En tredje beskriver männen 

som: [...] om man jämför oss med socialtjänsten så får ju vi mer välfungerande män som tar 

sig hit. För man kommer hit på egen maskin, sådå, och de erfarenheter är som sagt att, jag 

hade ju hört innan att det är alla, det spelar ingen roll. Och det är verkligen alla (IP 5). De 

organisationer vars fält inte utifrån är tydligt sammankopplat med myndighetsutövning tycks 

således fånga en större målgrupp. På så vis kan de anses vara mer välfungerande i förhållande 

till sitt syfte. 

En av respondenterna som jobbar mer myndighetsanknutet säger "De kommer via 

socialtjänsten då, socialtjänsten bjuder in mig. På det sättet så är, är personen där så kan jag 

boka tid med mannen då som det ofta är. Eller att polisen hör av sig. De har en person på 

förhör då, som kanske är intresserad av att prata med någon (IP 1). På frågan om klienter 

självmant söker sig till verksamheten svarar han: "Jo det förekommer också men det är inte så 

ofta" När denne person sedan ska beskriva sina klienter säger han: "Alltså en hel del har ju 

också blivit utsatta för våld, i sin uppväxtmiljö [...] en del har missbruksproblem". Även om 

IP 1 sedan tillägger att det finns ”olika yrkeskategorier” som blir klienter hos honom 

beskriver han generellt inte klienterna som lika ”välfungerande” som exempelvis IP 5 som 

jobbar mindre myndighetsanknutet. Liksom dessa citat och citaten i stycket ovan illustrerar 

verkar miljön och organisationers subsystem påverka vilka våldsutövare som söker sig till 

behandlarnas verksamheter. Detta kan i sin tur sedan påverka hur behandlarna beskriver sina 

klienter. Utifrån teorin om att miljö och beteende påverkar varandra på ett dynamiskt sätt, kan 

denna studie ge förståelse för vilka människor behandlare möter som i sin tur påverkar vilka 

uppfattningar behandlarna får av sina klienter och våld i parrelationer. Den organisatoriska 

miljön kan på så vis sägas vara betydande för behandlares uppfattningar och erfarenheter av 

våld i parrelationer.  

Att städerna har olika storlek kan även påverka intervjupersonernas erfarenheter. Behandlarna 

i de mindre kommunerna träffade färre våldsutövare jämfört med de i de stora städerna. Att ha 

fler möten kan tänkas ge en bredare och annorlunda bild av våldsutövarna än de som mötte 

färre. I de mindre kommunerna beskrev informanterna dock inte sina klienter annorlunda från 

de som mötte fler. Det tycks finnas en relativt samstämmig bild av vilka män som utövar våld 

oberoende av kommunens storlek. Organisatoriska fält och myndighetsanknutna miljöer 

verkar istället vara det som kan ge en nyans åt hur klienterna beskrivs. Samstämmigheten 

innebär att de män som har kontakt med socialtjänst och polis och de män som inte har det 

ändå har gemensamma drag och kategorier som behandlarna uppfattar, såsom erfarenheter av 

våld och att de är heteromän.  

Slutsatser  

Intervjupersonerna beskriver sin klientgrupp som spridd men med vissa gemensamma drag, 

såsom att våldsutövarna är heteromän med en våldsbakgrund. Att behandlare uppfattar sina 
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klienter som heteromän kan förstås utifrån genusteori, normer kring maskulinitet medför att 

män generellt förväntas vara våldsamma och inte tränas i 'feminina' egenskaper såsom att 

förmedla och förstå känslor.  

Att de män behandlarna möter generellt beskrivs ha svårt att förstå, förmedla och hantera 

känslovärlden hos sig och andra kan ha sin grund i makulinitetsnormer. Våldsbakgrunden 

behandlarna beskriver klienterna har kan även kopplas till genusordningen, i form av att 

männen lär in sina maskulina förebilder, pappors, våldsbeteende. Våldsbakgrunden kan även 

förstås utifrån att upplevelser av våld generellt medför en känsla av maktlöshet som triggas i 

nära relationer. En känsla som våldsutövarna hanterar genom våld, då våld innebär makt och 

ett medel för att kontrollera situationen. Känslan av maktlöshet kan också kopplas till 

genusordningen som en frustration utifrån en hotad manlighet och ett omedvetet sätt för män 

som grupp att bibehålla makt över kvinnor som grupp. Vidare menar behandlarna att 

våldsutövarna inte kan kategoriseras in i en viss samhällsgrupp. Männen behandlarna möter är 

till största delen välfungerande med sysselsättning, barn och familj. Några behandlare möter 

män i missbruk men slutsatser som kan dras är att det troligtvis handlar om organisationens 

syfte och inte att det finns en direkt koppling mellan missbruk och våldsutövare.  

Behandlarna beskriver våldsutövarna med empati och har stark tilltro till att de kan förändras. 

Uppfattningar som behandlare har om våldsutövare kan ses om att den grundas i deras 

människosyn. Behandlarna kan förstås ha många olika sätt att se på våldsutövarna, både på ett 

humanistiskt, interaktionistiskt eller socialpsykologiskt sätt men även intraindividuellt såsom 

psykodynamiskt. Människosynerna tycks existera parallellt inom behandlarna, men det finns 

även skillnader från person till person. De olika människosynerna tycks påverka, förutom hur 

behandlare uppfattar sina klienter och deras förändringsmöjligheter, även valet av arbetssätt. 

Arbetssätten behandlarna beskriver kan ses som både ostrukturerade och strukturerade. De 

ostrukturerade arbetssätten tyder på att behandlarna har en socialpsykologisk utgångspunkt, 

de ser utomstående faktorer och interaktionsprocesser som särskilt effektiva i förändrings-

arbetet med klienten. Respondenterna ser sig själva som ett centralt verktyg i behandlingen, 

de improviserar och låter klienten leda delar av samtalen. De lägger stor vikt i 

relationsskapandet mellan sig själv och klienten utifrån att de vill uppnå verksam behandling. 

Gruppterapi beskrivs av majoriteten av intervjupersonerna som ett ypperligt sätt att uppnå 

förändring på. Det framkommer även generellt en åsikt hos behandlarna att det sker mycket 

inom klienten när denne får möta utomståendes reaktioner, utanför behandlingsmiljön. Trots 

att behandlare påvisar hur mycket utöver den faktiska metoden som påverkar vad som utgör 

förändringspotential hos klienterna använder de sig av strukturerade arbetssätt såsom KBT, 

MI och ATV. Dessa arbetssätt kan ses som intrapsykologiska och har utgångspunkten i att 

förändring sker inom klienten själv. Det kan dras slutsatser om att uppfattningarna om 

arbetssätt och synen på vad som skapar förändringsprocesser hos klienten är att det sker 

parallellt både inom klienten och i samspelet med omvärlden. Därför använder behandlarna 

blandade arbetssätt som utgår från både intraindividuella och socialpsykologiska 

utgångspunkter. Andra utomstående påverkansfaktorer på behandlingen som intervju-

personerna nämnt finns på organisationsnivå, i form av bland annat ekonomi och resurser. De 

ekonomiskt tekniska subsystemens utformning, regelverken den organisation behandlare 

representerar har, vilket organisatoriskt fält verksamheten ingår i och vad den miljö 

verksamheten befinner sig i symboliserar för klienter påverkar vilka våldsutövare behandlarna 

möter. Om behandlarnas organisationer är tätt ihopkopplade med andra myndigheter kan 

miljöerna vara mindre inbjudande att besöka för de klienter som inte har erfarenhet av 

myndighetsutövning.  
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Studiens slutsats är att våldsutövare i parrelationer upplevs som en spridd klientgrupp av 

behandlarna, som genomgår förändring genom en kombination av både strukturerade arbets-

sätt på individnivå och ostrukturerade arbetssätt på interaktionsnivå. Uppfattningar om 

klientgruppen framträder mer eller mindre i olika verksamheter utifrån olika miljö-, regelverk 

och organisationskontexters påverkan. Trots de skilda miljöer och organisatoriska kontexter 

behandlare arbetar i har de sammanfattningsvis en i stort sätt samstämmig bild av hur arbetet 

med våld bör ske och de våldsutövare de möter. 

Diskussion  

Vad betyder resultatet? 

Liksom antogs i början av denna studie framkom det ny information genom ett annat urval 

och metod än som tidigare tycks ha använts inom forskningsområdet i Sverige eller 

internationellt. Den nya informationen beror troligen på att behandlare i öppenvård möter en 

bredare målgrupp av våldsutövare än inom den slutna vården. Studiens resultat tyder bland 

annat på att behandlare inom till synes icke myndighetsanknutna verksamheter möter en ännu 

bredare målgrupp än de inom öppenvården generellt. Studiens resultat är relevant både för 

forskningen om våld och behandling likväl som för politiken och behandlingsarbetet i stort 

där kunskap om behandlare varit sparsam hittills. Denna studies syfte var att undersöka 

erfarenheter och uppfattningar om våldsutövare i parrelationer hos behandlare inom öppen-

vården. Behandlarnas erfarenheter och uppfattningar stämmer överens med den sida av 

forskning och litteratur som menar att våld i parrelationer är ett problem som bland annat 

kännetecknas av män i alla samhällsklasser utövar våldet. För forskningsfältet innebär denna 

studie en förstärkning av kunskapen om våldsutövare i linje med Lundgren, Heimer, 

Westerstrand och Kalliokoski (2001) och Eliassons (2000) slutsatser. Våldsutövare är inte en 

grupp av män med låg socioekonomisk status, kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruk, en 

bild som Bergström och Rudkvist (2006) och Sarnecki (2008) framför finns. Studiens resultat 

ger heller inget stöd åt Cullbergs indelning där våldsutövare generellt beskrivs som miss-

brukare med våldsorsaker på en individuellnivå (Göransson et al, 1988). Snarare verkar det 

som Jansson (2016) skriver handla om faktorer på många nivåer, såsom erfarenhet av våld i 

barndomen i kombination med maskulinitetsnormer, åtminstone för de våldsutövare 

behandlare i denna studie möter. 

Tidigare forskning och litteratur samt denna studie pekar på relevansen av att ha ett 

genusperspektiv på våld, både i behandling och förebyggande arbete. I skärningspunkten 

mellan samhälle och våldsutövare tycks behandlare främst möta konsekvenser av 

samhällsnormer och av individers erfarenheter av våld i barndomen. Det är därmed av vikt att 

arbeta med alla de erfarenheter som tycks utgöra grunden till att våld uppkommer. När 

samhället möter våldsutövare via de intervjuade behandlarna sker spännande processer med 

olika arbetssätt som behandlarna upplever som verksamma för att motverka våld. Liksom 

Socialstyrelsen (2010) skriver tycks öppenvård vara ett effektivt sätt att minska problematiken 

som våld i parrelationer medför. En intressant upptäckt i denna studie är att det är 

genomsyrande män som behandlar våldsutövande män. Det kan uppfattas som negativt att 

representationen av kvinnor är låg inom behandlingsområdet men så behöver nödvändigtvis 

inte vara fallet. Snarare menar behandlarna själva, och Pringle (1995), att det är en fördel att 

just män möter män i behandlingen. 

Behandlarna i studien hade inte endast ett synsätt på förändring eller en enstaka teknik i 

behandling. Det kan tolkas som att behandlarnas människosyn var bredare, och gav dem 

anledning att behandla mer flexibelt än utefter en enda teknik. Behandlarna tycks tänka att 
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förändring kommer av att mer än att bara förmedla en metod. Deras arbetssätt kan relateras 

till det Duncan med flera (2010) skriver om vilka faktorer som är verksamma för att uppnå 

förändring. Metoden i sig är av relevans så länge terapeuten och klienten har tilltro till den 

men den största faktorn för förändring är relationen mellan klient och behandlare (a.a.). 

Intervjupersonerna beskriver att relationen och att verkligen lyssna på våldsutövaren är 

centralt, och det tycks vara ett förhållningssätt som åtminstone enligt Duncan med flera 

(2010) är ett vinnande koncept. Från detta kan det konkluderas att det är viktigt att de 

professionella behandlarna får fortsatt utrymme att arbeta med den terapeutiska relationen och 

variera sina tekniker och metoder efter vad som passar dem och klienterna.  

Inte bara män? 

Som nämnt finns statistik som pekar på att våldet utövas av kvinnor och män i liknande 

utsträckning (Dobash & Dobash, 2004; Nybergh 2013). Behandlarna i denna studie möter 

endast ett fåtal kvinnor. Könsmaktsordningen i samhället kan ses som att den ger upphov till 

våld som maktmedel från män (Connell, 2008). Om våld är ett sätt för män som grupp att 

upprätthålla makt, varför finns då våld från kvinnor i parrelationer? Samma faktorer som 

bidrar till att öka risken för män att utöva våld i parrelationer, såsom utsatthet för våld i 

barndomen verkar inte ologiskt som förklaring liksom Kernsmith (2006) menar. Oavsett orsak 

menar den behandlare som möter flest våldsutövande att samma behandlingsinsats kan ges 

oavsett kön liksom även Sarnecki (2008) menar är lämpligt.  

I denna studie kan det inte uteslutas att det finns grupper att våldsutövare utöver det den 

tidigare forskningen och denna studie fokuserat på och sett. Statistiken visar ändå på en annan 

fördelning av åtminstone utsatthet för våld. Är det verkligen så att majoriteten av alla män 

som uppgett sig vara utsatta i Lövestad och Kranz, (2010) Frenzel (2014) och Hradilova 

Selins (2009) undersökningar själva också utövar våld, såsom Laing och Humphreys (2013) 

menar är förklaringen till sådan statistik? I vilken utsträckning överlappar gruppen offer och 

förövare varandra egentligen? Även om behandlarna i denna studie talade lite om dynamiskt 

våld mellan partners så behövs mer kunskap om denna form av våld. På frågan varför denna 

studies klientgrupp och statistikens skiljer sig kan det även vara möjligt att det på grund av 

normer och verksamheters inriktning är så att klientgrupper som kvinnor och HBTQ+ 

personer inte söker sig till verksamheter som riktar sig till heteromän. Somliga behandlare i 

denna studie har mött enstaka kvinnor, så det finns uppenbarligen kvinnor som upplever sig 

ha ett behov av behandling för sitt våldsamma beteende. Det är även möjligt att det på grund 

av könsmaktsstrukturer är så att dessa grupper inte utövar våld i någon större utsträckning och 

Laing och Humpreys (a.a.) antaganden stämmer. Hur som helst kan det vara till fördel att inte 

så uttalat rikta sig till heterosexuella män i verksamheterna. Som tidigare nämnt påverkar 

miljön och dess sociala och kulturella symbolik nämligen vilka som kommer till verksam-

heten. 

Relevansen för socialt arbete i praktiken 

Liksom nämndes i inledningen av denna uppsats är våld i parrelationer är ett allvarligt 

folkhälsoproblem med många och långtgående konsekvenser. Regeringen och exempelvis 

Örebro kommun vill arbeta för att motverka detta (Regeringen, 2016, 2017; Örebro kommun, 

2017). Då krävs resurser för att tillåta verksamheter som inte är knutna till myndigheter att få 

en stabil grund att stå på, eller utforma de kommunala verksamheterna så att de inger ett 

mindre myndighetsutövande intryck. Liksom Åberg (2014) pekat på är det viktigt att resurser 

till dessa verksamheter kan finnas som möjliggör ett långsiktigt arbete för att fånga alla 

grupper av våldsutövare intervjupersonerna menar att de möter i sina verksamheter. Att de 

kommunala verksamheterna har en öppen ingång och lokaler som inte ger direkta kopplingar 

till myndighetsutövning tycks vara av vikt för att möta de våldsutövare som inte tidigare haft 
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kontakt med myndigheter. Särskilt då de ideella verksamheterna är så pass sköra ekonomiskt 

och är beroende av att ett fåtal individer har tid och möjlighet att engagera sig. 

Våldsutövande män som söker sig till öppenvården beskrivs må dåligt och vara i kris. Männen 

slår inte för att de är kroniskt störda liksom Åberg (2014) skriver är en allmän bild som finns. 

De våldsutövare öppenvårdens behandlare möter beskrivs vara villiga till förändring och ha 

kapacitet att förändras generellt. Att våldsutövare också är i behov av att bli hjälpta är något 

som är viktigt att ha i åtanke när våld i parrelationer diskuteras. Det är inte möjligt att nå 

Regeringens (2017) jämställdhetspolitiska mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, om 

arbetet inte fokuseras mer på att motverka orsakerna till våldet. Trots att det är av största vikt 

att hjälpa offren är det inte de som är orsaken till det folkhälsoproblem som våld i 

parrelationer utgör. I dagsläget menar Åberg (2014) att kommuner inte klarar av att erbjuda 

tillräckligt med vård och stöd till våldsutövarna, vilket också är något intervjupersonerna 

generellt ger uttryck för. Flertalet av dem anser att deras verksamhet skulle behöva utökas för 

att möta behovet av behandling.   

Behandlingsarbetet med våldsutövare är ett område som påverkar stora delar av det generella 

sociala arbetet såsom individ och familjeomsorgen. Studiens resultat är därför relevant utifrån 

att verksamt behandlingsarbete med våldsutövare även kan minska belastningen inom 

angränsande områden i socialt arbete. Liksom diskuterat i metodavsnittet var det svårt att veta 

var en skulle vända sig för att få information från de mindre kommunerna om verksamheter 

där våldsutövare kan få hjälp. Det är viktigt att hjälp till våldsutövare är tillgängligt oavsett 

bostadsort och att det finns möjlighet till en öppen ingång. Även om de ideella verksam-

heterna har en öppen ingång är de som nämnt så pass sköra utifrån att de är byggda på att 

människor vill och orkar engagera sig och att det finns ekonomiska medel för det. Därför 

behövs en öppen ingång från kommunala verksamheter för att de som annars inte söker sig till 

behandling ska ha säker tillgång till hjälp. Som nämnt i metoden i denna studie blev 

handläggare inom socialtjänsten även kontaktade varav flera av dem hänvisade till att det inte 

finns efterfrågan av behandling från våldsutövares sida och att det därav inte erbjöds insatser 

för dem inom deras verksamheter. Utifrån denna information är frågan vad det får för 

konsekvenser om de som arbetar med handläggning inte tänker att våldsutövare vill ha 

behandling.  

Fortsatt behov av forskning 

Som nämns ovan tycks det finnas en inställning från handläggare inom socialtjänsten att 

våldsutövare inte eftersöker hjälp. Att våldsutövare inte eftersöker hjälp är även en del av den 

förförståelse som togs med in i denna studie. Örebro kommun (2017) skriver att det är viktigt 

att jobba motiverande med våldsutövare.  Våldsutövare beskrivs alltså inte har viljan att söka 

hjälp för sitt våldsbeteende, men behandlarna i denna studie och den tidigare forskningen 

nämner inte motivering som ett problem generellt. Det kan därav vara av intresse för forskare 

inom socialt arbete att undersöka vidare kommunala tjänstemän och politikers uppfattningar 

om våldsutövare och vad det får för konsekvenser i det praktiska arbetet. Det kan å andra 

sidan vara så att det finns en grupp av våldsutövare som faktiskt inte är motiverade att 

förändras, och vad det beror på är även det en mycket relevant forskningsfråga att studera 

vidare.  

Något annat som kan vara betydelsefullt att utveckla kunskap om inom forskningen för våld i 

parrelationer är ett HBTQ- perspektiv. Trots att majoriteten av behandlare uppgav klienterna 

som heteromän fanns det en behandlare som stött på en man som haft en manlig partner. 

Utifrån vetskapen om att våld handlar om maskulinitetsnormer, våldsbakgrund i barndomen, 

maktlöshet och frustration finns det inget av det som framkommit av behandlarna som talar 
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för att det endast är män med en viss form av sexualitet som utövar våld. Möjligtvis får inte 

normerna samma påtryckande effekt då dessa män inte följer normen. Liksom Aboim (2010) 

beskriver är gaymän inte en del av den maskulinitet som främst upprätthåller maktstrukturer. 

Dock, liksom för kvinnor som utövar våld i parrelationer, kan det finnas andra faktorer som 

för homosexuella män gör att de använder våld mot sin partner. Även hur våld inom lesbiska 

par och andra relationsformer ser ut är områden som ingen tidigare forskning hittades kring. 

Vi rekommenderar även att det forskas vidare om transpersoner inom området för par-

relationsvåld, om detta har ingen information alls hittats. Ett annat forskningsområde som 

skulle kunna utforskas vidare är könsuppdelningen i socialt arbete. Som i både analysen och 

tidigare i diskussionen berörts så är det män som behandlar män, vilket kan ha en förklaring i 

genusordningen och produktionsförhållanden. Det vore av intresse att undersöka vidare om 

hur det sociala arbetet delas upp baserat på kön, varför det är så och vad det kan få för kon-

sekvenser. 

Socialstyrelsen (2010) påpekar att det behövs mer forskning på vilka som är de verksamma 

faktorerna i behandlingen. Duncan med flera (2010) menar att det generellt står klart vilka 

faktorer som är verksamma i behandling och intervjupersonerna i denna studie tycktes inte 

oroade över att deras insatser inte ger effekt. Janssons (2016) studie pekar liksom Duncan 

m.fl. på att det är den terapeutiska relationen som är det centrala. Därför borde resurser som 

främjar relationen stärkas, såsom organisatoriska förutsättningar för ett arbete med öppen 

ingång och forum för kollegialt stöd inom både offentliga och ideella verksamheter. Flertalet 

av respondenterna skulle dock vilja veta hur det går för de klienter som inte återkommer. 

Resurser till uppföljande samtal i alla verksamheter torde därför inte skada. Förutom att det 

önskas finnas resurser för uppföljning av klienter eftersöker behandlarna som tidigare nämnt 

även förebyggande arbete. Enligt en av statens offentliga utredningar (2014:49) som nämndes 

inledningsvis är det av stor vikt att arbeta förebyggande inom våld i nära relationer. Det kan, 

utifrån vetskapen om att det finns en avsaknad av förebyggande insatser inom våld i 

parrelationer, tänkas vara angeläget att undersöka hur man kan arbeta för att motverka 

faktorer till våld och fånga upp våldsbeteendet innan det eskalerar. Genom att förebygga och 

fortsätta det behandlande arbetet kan vi minska det folkhälsoproblem våld i parrelationer är. 

Ingen är hopplös. 
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Bilaga 1. Information till intervjupersoner  

 

Hej! 

Vi är två studenter från socionomprogrammet på Örebro Universitet som skriver en C-uppsats 

om ämnet behandling av våldsutövare i nära relationer. Uppsatsens fokus är behandlares bild 

av våld och våldsutövare. Vi skulle därför vilja intervjua behandlare inom er verksamhet som 

har kontakt med våldsutövare. Tanken är att intervjuerna ska äga rum under vecka 15-18 och 

beräknas ta ca 30 minuter.  
 

Era medarbetares kunskap och erfarenheter är något som forskningen förbisett men som vi ser 

är ytterst relevant att studera för att motverka våld i nära relationer. Därför vore det guld värt 

om ni ville hjälpa oss! 
 

Kontakta oss gärna via telefon eller mail: 
 

Carolina Höjer Källström 
070 611 47 76 
karolinahk@hotmail.com 
 

Felicia Sandin 
076 239 22 74 
fellisan95@gmail.com 
 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2. Missivbrev 

Hej! 

Tack för att du vill medverka i vår C- uppsats! Uppsatsens syfte är att undersöka behandlare 

inom öppenvårdens arbetssätt och föreställningar om människor som utövar våld i 

parrelationer. Din intervju kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. 

Intervjumaterialet kommer hanteras med största möjliga konfidentialitet, ditt namn kommer 

inte finnas med och känsliga uppgifter kommer tas bort ur materialet. Den inspelade filen och 

transkriberingen av intervjun kommer förvaras säkert och ljudfilen raderas efter att uppsatsen 

är färdig. Du kommer även ges möjlighet att läsa uppsatsen när den godkänts. Du kan när som 

helst avbryta din medverkan genom att höra av dig till oss!  

Kontakta oss gärna via telefon eller mail vid frågor: 

 

Uppsatsförfattare: 

Carolina Höjer Källström 
070 611 47 76 

karolinahk@hotmail.com 

 

Felicia Sandin 
076 239 22 74 

fellisan95@gmail.com 

 

Handledare:  

Maria Bennich 
019 - 30 34 18tel:+4619303418tel:+4619303418tel:+4619303418 

maria.bennich@oru.se 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karolinahk@hotmail.com
mailto:karolinahk@hotmail.com
mailto:karolinahk@hotmail.com
mailto:fellisan95@gmail.com
mailto:fellisan95@gmail.com
mailto:Maria.Bennich@oru.se
mailto:Maria.Bennich@oru.se


 

50 

 

Bilaga 3. Intervjuguide 

(Syfte med studien, ge papper och upprepa, förklara vad som menas med parrelation, ok att spela in) 

Tema 1- Bakgrund 

1. När är du född? 

2. Vad har du för utbildning?  
3. Vad har du arbetat med tidigare?  

4. Hur länge har du arbetat här? 

5. Hur kom det sig att du började arbeta med detta? 

6. Har du några andra erfarenheter som har betydelse i ditt arbete? 

Tema 2- Arbetssätt 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
2. Arbetar du utifrån några särskilda metoder? (Vad är dina tankar om dessa metoder?) 

3. Vad har du fått för erfarenheter av det här arbetet? 

4. Har arbetet påverkat dig på något annat sätt? 
5. Vad krävs för att arbeta med det du gör? (Hur lär en sig det?) 

6. Blir det svårt för dig att veta hur du ska agera med klienter ibland? 

7. Hur gör du när det uppkommer ett dilemma, när du inte vet vad som är rätt eller fel i ditt 

arbete?  
8. Vad kan du vända dig för att få hjälp i svåra situationer i arbetet? (Har du tillgång till 

handledning?)  

9. Hur uppfattar du att stämningen är på din arbetsplats? 
10. Finns det tillfällen då du och dina kollegor kan diskutera och reflektera kring ert arbete? 

11. Upplever du att du har möjlighet att själv påverka vad som händer på din arbetsplats? (i så 

fall hur, i vilken utsträckning?) 
12. Håller sig arbetsplatsen uppdaterad på forskningen inom området (och i så fall hur)?  

Tema 3 - Klienterna 

1. På vilket sätt kommer du i kontakt med dina klienter? (egen eller yttre motivation) 
2. Hur skulle du beskriva de personer du möter i behandling? (Ser du något mönster eller 

gemensamma nämnare?) 

3. Hur har din bild av den klientgrupp du arbetar med förändrats sedan du började arbeta med 
detta fram tills nu? 

4. Hur skulle du beskriva det våld de du möter utövar/at? 

5. Skiljer sig andras beskrivningar av våld och våldsutövare i parrelationer från hur du beskriver 
det? (Om ja, på vilket sätt?) 

6. Brukar du förbereda dig på något särskilt sätt innan du möter en klient första gången?  

7. Hur brukar den första klientkontakten se ut? (hur är processen sedan) 

8. Märker du av några förändringar hos de du arbetar med under behandlingens gång (hur 
kommer det sig/ inte, utanför terapin?) 

9. Har du någon kontakt med klienterna efter behandling? (återkommer de) 

Tema 4 – Avslutande frågor 

10. Om du får tänka fritt, vilket är det bästa sättet att arbeta med klienter på? 
11. Är det något du tycker skulle behöva förändras inom behandlingen av våld i parrelationer?  

12. Finns det något som du ser är viktigt att man fortsätter med i behandlingen av våld i 

parrelationer?  

13. Finns det något du vill tillägga? 

 

 


