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                                     SAMMANFATTNING 
 

Syftet med studien är att beskriva och undersöka de främsta förklaringsmodellerna till mäns 

våld mot kvinnor. Förklaringsmodellerna har framförallt sina rötter i social inlärningsteori, 

könsmaktsförhållanden och situationsbetingade förhållanden. Resultatet visar att för att kunna 

förstå och få en helhetssyn på mäns våld mot kvinnor krävs det att våldet förklaras utifrån 

flera perspektiv som inkluderar en helhetsbild av våldet. Vidare beskriver studien de främst 

använda behandlingsmodellerna och arbetsmetoderna i Sverige för män som utövar våld 

gentemot sin kvinnliga partner. Vid insamling av information påträffades fyra framträdande 

behandlingsprogram som existerar i landet: Alternativ til vold (ATV), Intergrated domestic 

abused programme (IDAP), Center for violence intervention and research (CIRV) och The 

abuse intervention project (DAIP, Duluthmodellen). Dessa behandlingsmodeller förklaras och 

studien ger en djupare beskrivning av behandlingens arbetsmetoder. De centrala och 

gemensamma inslagen i behandlingsmodellerna är att behandlingen i huvudsak utgår ifrån 

kognitiv beteendeterapi och använder sig av pedagogiska metoder. Metoden som används för 

insamling av information har varit en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar och rapporter. 

Studiens resultat analyseras framförallt utifrån tidigare forskning och olika 

förklaringsmodeller kring mäns våld mot kvinnor, för att se om dessa har utgjort grund för hur 

olika behandlingsmodeller har utvecklats. 

 

Nyckelord: litteraturstudie, mäns våld mot kvinnor, teoretiska utgångspunkter, 

förklaringsmodeller, behandlingsmodeller. 
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                                                ABSTRACT 
 

The study aims to describe the main explanations for male violence against women. 

Explanations are mainly rooted in social learning theory, gender power relations and 

situational conditions. Furthermore, the study describes the most prominent treatment models 

that exist in Sweden for men who use violence against their female partners. The results show 

that in order to understand and get a holistic view of male violence against women requires 

that the violence is explained by the multiple perspectives that include an overview of the 

violence. The information gathered found four prominent treatment programs that exist in the 

country: Alternativ til vold (ATV), Intergrated domestic abused programme (IDAP), Center 

for violence intervention and research (CIRV), The abuse intervention project (DAIP, 

Duluthmodellen). These treatment models are explained and give a deeper description of 

treatment methods. The key and common elements of treatment models are based on 

cognitive behavioral therapy and uses teaching methods. The method used for collecting 

information has been a literature review of scientific articles and reports. Our results are 

analyzed mainly based on previous research and the different explanatory models about male 

violence against women. This is to see if these explanations have been the basis for the 

different treatment that have developed or created their models. 
 

Key words: literature review, men’s violence against women, theoretical perspectives, 

explanatory models, treatment models. 
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INLEDNING 

Kvinnokonventionen (2004) betonar att mäns våld mot kvinnor existerar i alla samhällsklasser 

och kulturer. Kvinnor som tillhör vissa grupper kan vara särskilt utsatta, exempelvis kvinnor 

på anstalter, minoritetsgrupper, minderåriga etc. Våldet hotar kvinnors rättigheter och 

huvudsakliga friheter och detta är ett hinder för att uppnå jämställdhet i ett samhälle samt 

utveckling av fred i krigsländer, betonar Kvinnokonventionen. Det är samhällets uppgift att ta 

sitt ansvar för att avskaffa våld mot kvinnor. Länder börjar mer och mer inse vitsen med att en 

tillämpning av kvinnokonventionen skulle medverka till avskaffandet av mäns våld mot 

kvinnor (Kvinnokonventionen, 2004). 

     Mäns våld mot kvinnor är enligt Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kallioski m.fl. 

(2001) ett stort samhällsproblem som har fått stor plats i samhällsdebatten i Sverige idag. 

Studien av Lundgren m.fl. visar att varannan svensk kvinna i Sverige har någon gång efter sin 

femtonårsdag blivit utsatt för någon våldsform av en man. Mer än en tredjedel av de kvinnor 

som varit sammanboende eller gifta har varit utsatta för våld av mannen. Vidare har var 

tionde kvinna blivit utsatt för våld av nuvarande make eller sambo (Lundgren m.fl., 2001). 

Mäns fysiska våld gentemot sin kvinnliga partner leder enligt Dutton (2007) till ohälsa för den 

drabbade kvinnan. De negativa hälsoeffekterna är långvariga och fortsätter även efter det att 

våldet har upphört. Ur ett historiskt perspektiv är detta ämne ett relativt nytt 

forskningsområde. Det har enligt Lundgren m.fl. (2001) saknats forskningsbaserad kunskap 

och statistiska uppgifter om hur ofta det förekommer våld mot kvinnor i Sverige. 

     En rörelse för misshandlade kvinnor startades enligt Gondolf (2002) under 1970-talet. 

Kvinnorörelsen expanderade med åren p.g.a. den ökade kännedomen om kvinnors 

underordning för mäns dominans. Det "privata" våldet synliggjordes i takt med den ökade 

medvetenheten om mäns våld mot kvinnor, enligt Gondolf. 

 
Bakgrund 

Mäns våld mot kvinnor har en lång historisk tradition menar Eliasson (2000). Förr i tiden 

definierade man våld i Sverige som makt och välde. Länge har mannens överordning över 

kvinnan varit något naturligt och det omfattade rätten för mannen att bruka våld mot sin 

hustru. Så sent som år 1864 infördes en strafflag mot mannens rätt att aga sin hustru 

(Eliasson, 2000). 

     I dagsläget kan det skapa problem om endast kvinnan får stöd och hjälp i sin situation, 

menar Socialstyrelsen (2001). Om mannen inte förändrar sitt beteende är kvinnans situation 

fortfarande hotad. Eliasson (2000) menar att det är viktigt att inkludera männen när man 

försöker åstadkomma en förändring när det gället mäns våld mot kvinnor. Detta innebär att 

om mannen förändrar sitt beteende blir kvinnans framtida situation mindre hotad. Isdal (2001) 

förklarar att det inte var så länge sedan man i Sverige började uppmärksamma problemet med 

mäns våld mot kvinnor och börjat ta det på allvar genom att utveckla behandling för dessa 

män. Eriksson, Biller och Balkmar (2006) menar att det framförallt har varit ideella 

organisationer som intresserat sig arbetat för män som utövar våld mot sin partner. Numera 

finns det även statligt organiserade verksamheter som arbetar för mäns våld mot kvinnor. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att med hjälp av tidigare forskning redogöra och analysera för de 

förklaringsmodeller som förekommer när det gäller varför män utövar våld mot sin kvinnliga 

partner. Vi vill även undersöka de främst använda behandlingsmodellerna och 

arbetsmetoderna i Sverige för män som utövar våld mot sin kvinnliga partner.   
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Frågeställningar 
Följande frågeställningar har styrt vår undersökning: 

1. Vilka är de vanligaste förklaringsmodellerna som forskningen använder för att förklara 

mäns våld mot sin kvinnliga partner?  

2. Vilka är de främst använda behandlingsmodellerna och arbetsmetoderna i Sverige för män 

som utövar våld mot sin kvinnliga partner?   

Avgränsningar 
Studien tar allmänt upp om mäns våld mot sin kvinnliga partner, som de har eller haft en nära 

relation med. Med nära relation menas sambo- eller särborelationer eller äktenskap. Vi tar inte 

upp våld i homosexuella relationer, inte heller kvinnors våld mot män.  

      Studien omfattar endast de behandlingsmodeller som riktar sig till män som utövar våld 

mot sina kvinnor och inte modeller för ungdomar eller för kvinnor som utövar våld mot sin 

manliga partner.  

Historiskt perspektiv  

Eliasson (1997) förklarar i sin bok, Mäns våld mot kvinnor att våld i nära relationer är något 

som alltid under alla tider har förekommit. Mannens rätt att utöva makt över kvinnan sträcker 

sig långt bak i historien. Kvinnans underordnade position har sina rötter i historien. Förr i 

tiden hade kyrkan ett stort inflytande på samhället och människornas liv. Enligt kyrkan var det 

acceptabelt för män att utöva våld mot kvinnor. Även samhället ansåg att mäns våld mot 

kvinnor var rätt eftersom detta kopplades ihop med mannens försök till att bevara familjen. 

Eliasson redovisar att under 1900-talet bestraffades en främling som utövade våld mot en 

kvinna väldigt hårt medan däremot, när en man utövade våld mot sin kvinnliga partner eller 

en kvinnlig släkting, saknade det bestraffning.  

     Lennéer-Axelson (1996) beskriver att pojkar har för länge sedan uppfostrats till att vara 

dominanta och aggressiva. Dessa värderingar förstärks bl.a. genom föräldrars och samhällets 

uppfostran såsom massmedias beskrivningar av våld, krigsvåld och videovåld. De sociala 

normerna i ett patriarkalt samhälle bestämmer att män är det dominanta könet. Av den 

anledningen är män fria att utöva makt och kontroll i relationer och inom familjen. Mannen 

har under alla tider haft en oskriven plikt att representera sig som stark, självständig och 

manlig. Detta har oftast lett till att mannen har behövt stänga av känslorna som förknippas 

med skam.  

     Eliasson (1997) förklarar att i de svenska landskapslagarna har kvinnan behandlats som 

mannens egendom. Kvinnorna kunde under medeltiden inte företräda sig själva i rätten och 

behövde en man som kunde representera henne. Med tanke på detta blev mannen kvinnans 

målsman efter giftermål. Vidare beskriver författaren att gamla traditioner har stor påverkan 

på attityder och värderingar i samhället och inte förrän slutet av 1970-talet förändrades synen 

på våld inom familjen. 

 

METOD 
 

Metodval 
Trost (2005) menar att kvalitativ metod anses vara ett lämpligt angreppsätt om syftet är att 

forska inom ett visst område. Metoden är aktuell om forskaren vill skapa sig en djupare 

förankring i individers åsikter och sociala verklighet.  

     Bryman (2009) menar att den kvantitativa metoden bör ha en uppfattning om den sociala 

verkligheten, vilket i sig skapar ett yttre och objektiv verklighet. Kvantitativ metod bygger på 
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en insamling av numerisk data som räknas med hjälp av statistiska tekniker. Metoden ger 

ingen djupare förståelse kring det undersökta fenomenet utan förklarar detta med hjälp av 

statistik och siffror (Bryman, 2009). 

     Då vi med vår studie vill undersöka de vanligaste förklaringsmodeller som forskningen 

använder för att förklara mäns våld mot kvinnor samt försöka redogöra för kunskaper om 

förekommande behandlingsmodeller för män utifrån forskning, anser vi att en systematisk 

litteraturstudie är den mest lämpliga och effektiva metoden för att uppnå syftet. En kvantitativ 

metod är inte relevant för studiens syfte eftersom metoden använder sig främst av statistik och 

siffror och ger därmed ingen djupare förklaring kring mäns våld mot kvinnor.  

     Werntoft (2011) beskriver att litteraturstudier innebär en insamling av data från 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Valet av artiklar för analysen ska kunna besvara 

frågeställningarna i litteraturstudien. Litteraturstudier är en systematisk sökning, en 

systematisk granskning och en kvalitetsbedömning av datainsamling som hämtas i 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Thyer (2001) menar att litteraturstudier kan påvisa 

kunskapsluckor som finns inom det angelägna forskningsområdet samt att det görs en 

sammanställning av tidigare utförda studier och forskningsresultat. Litteraturstudier har bl.a. 

till syfte att sammanställa data, vilket är en fördel för kommande forskare då det anses vara en 

kunskapsbank.  

     Forsberg och Wengström (2003) förklarar att det finns olika typer av litteraturstudier, 

allmän litteraturstudie (overview) och systematisk litteraturstudie (systematic review). En 

allmän litteraturstudie syftar till att beskriva bakgrunden när en empirisk studie ska 

genomföras. Vidare kan en allmän litteraturstudie ha till syfte att redogöra för kunskapsläget 

inom ett område. Systematisk litteraturstudie kräver att det finns gott om studier som har hög 

kvalitet eftersom detta är grunden för granskningar och slutsatser (Forsberg & Wengström, 

2003). Av den anledningen menar vi att vår studie är en systematisk litteraturstudie eftersom 

det finns mängder av forskningar med hög kvalitet som vi utgått ifrån och kunnat analysera.   

 

Datainsamling 
Enligt Thyer (2001) ska sökning av data göras via databaser, internet, bibliotekskataloger 

samt vilka referenser andra forskare hänvisar till. Det är viktigt att i bearbetningen av 

litteratursökningen skapa en lista med sökord för att använda dessa vid sökandet i databaser 

(Thyer, 2001).   

     Data har insamlats för denna studie genom sökningar i följande databaser: LIBRIS, DIVA, 

LibHub och Social service abstract. Vi har även använt oss av Google där vi fann en 

amerikansk databas, National institute of justice och en databas för endast mäns våld mot 

kvinnor, National online resource center on violence against women.  

     I denna studie har följande sökord använts: våld i nära relationer, våld, violence, 

behandling, behandlingsmodeller, treatment, misshandel, abuse, batter, violence explanatory 

models, orsaker kring mäns våld. En kombination av sökorden har gjorts: treatment models, 

mäns våld, wife abuse, wife battering, kvinnomisshandel. Kombinationen av dessa ord gav ett 

antal träffar kring både förklarings- och behandlingsmodeller där relevant data valdes ut. 

Sökord på svenska har använts vid sökning på databaserna LIBRIS, DIVA, LibHub, Social 

service abstract samt googles hemsida. Sökord på engelska har endast använts vid sökning på 

databaserna LibHub, Naional online resource center on violence against women, National 

institute of justice, Social service abstract samt på googles hemsida. Sökningarna på dessa 

databaser utfördes mellan 20 november fram till 31 december 2011. När det gäller sökning på 

olika hemsidor har vi skrivit exakt datum i referenslistan.  

     De behandlingsmodeller som påträffades flest antal gånger i databaserna och i litteraturen 

kring modeller i Sverige var Duluthmodellen, ATV, IDAP och CIRV. En kombination av 

tidigare sökord tillsammans med de funna behandlingsmodellerna söktes för att komplettera 
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det redan påträffade materialet.  

     I början av skrivandet har tidigare uppsatser på alla akademiska nivåer inklusive 

doktorsavhandlingar studerats för att finna de mest framträdande förklaringsmodellerna när 

det gäller mäns våld mot kvinnor. De mest återkommande förklaringsmodellerna till mäns 

våld mot kvinnor valdes till studien.  

     Studiens teoretiska utgångspunkter valdes utifrån de begrepp som förhoppningsvis skulle 

kunna förklara grundsynen bakom förklaringsmodeller och behandlingsmodeller som 

redovisas som empiri. De valda teoretiska utgångspunkterna är våld, mäns våld mot kvinnor, 

kön, kontrollbehov, feministiskt perspektiv, psykodynamisk teori, kognitiv teori och social 

inlärningsteori. 

 

Dataurval 
För att uppnå syftet med en studie enligt Thyer (2001) är det viktigt att fastlägga och urskilja 

vilken material som anses vara mest relevant för studien (Thyer, 2001). Detta gjordes genom 

att vi läste igenom det påträffade materialet för att få en överblick över innehållet om de är 

relevanta eller inte. Den insamlade informationen kring förklaringsmodeller sträcker sig inte 

längre bak i tiden än 1990-talet. Hänsyn har inte tagits till när behandlingsmodellerna 

skapades utan fokus har riktat sig mot de mest använda behandlingarna i Sverige idag.  

     Studien utgår ifrån nio teoretiska utgångspunkter med vilka vi försöker förstå och förklara 

vår empiri. De utvalda utgångspunkterna är följande: våld, mäns våld mot kvinnor, kön, 

självkänsla och självtillit, kontrollbehov, feministiskt perspektiv, psykodynamisk teori, 

kognitiv teori, social inlärningsteori. 

     Vi vill uppmärksamma läsaren att en del källor såsom Socialstyrelsen (2011) och författare 

som Lennéer-Axelsson (1996) förekommer både i teoretiska utgångspunkter och i empirin 

men med olika information kring ämnet. 

     Vi har valt ut de mest återkommande förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor och 

de främst använda behandlingsmodeller och arbetsmetoder i Sverige för män som utövar våld 

mot sin kvinnliga partner. 

     Det material vi valt som empiri för att kunna besvara våra frågeställningar är följande: 

 
          Cullberg, Johan (1993): Dynamisk psykiatri. 

           Eliasson, Elis, Per (2000): Män, kvinnor och våld. Att förstå och förändra våldsamt               

                beteende.   

           Eliasson, Mona (1997): Mäns våld mot kvinnor. 

           Eriksson, Maria, Biller, Helene, Balkmar, Dag (2006): Mäns våldsutövande - barns   

                upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. 

           Hearn, Jeff (1998): The violence of men - how men talk about and how agencies respond to   

                men’s violence to women.  

           Healey, Kerry, Christine Smith & Chris O’Sullivan (1998): Batterer intervention: Program  

                approaches and criminal justice strategies.   

           Heise, L. Lori (1998): Violence against women - An integrated ecological framework. 

           Hirdman, Yvonne (2007): Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser 

           Isdal, Per (2001): Meningen med våld. 

           Larsson, Eva (2003): Närhet som gör ont: om våld mot närstående. 

           Lennéer-Axelson, Barbro (1989/1996): Mäns röster i kris och förändring. 

           Manscentrum (2011): Om våld. 

           Mellberg, Nea (2004): Mäns våld mot kvinnor: synliga mödrar och osynliga barn. 

           Pence, Ellen, Michael, Paymar (1993): Utvecklingsprogram för män som misshandlar. 

           Socialstyrelsen (2011): Metoder i arbetet med våldsutövare - En fältstudie. 

 

Dessa källor anges med en asterisk (*) framför i referenslistan. 
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Databearbetning 
I början av databearbetningen valde vi det material som kunde ge relevant information utifrån 

studiens frågeställningar. Vid databearbetningen sökte vi efter upprepade och allmänna 

behandlingsmodeller och förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor. Detta genomfördes 

genom att vi antecknade de mest återkommande förklaringsmodellerna och 

behandlingsmodellerna i litteraturen. Vid bearbetning av materialet har vi läst igenom 

materialen noggrant och letat efter relevant och betydelsefull information som markerats. 

Kompletterande material söktes för att stärka och utveckla det tidiga funna materialet. 

     Allt insamlat material studerades noggrant och fördelades utifrån innehållet och våra 

frågeställningar.  

     Det fanns många olika teoretiska utgångspunkter som kan användas för att förklara mäns 

våld mot kvinnor. Vi valde de vanligaste och mest framträdande och de som, enligt vår 

uppfattning bäst kunde hjälpa oss att förklara vår empiri.    

 

Källkritik 
Holme och Solvang (1997) menar att studiens syfte och frågeställningar avgör vilka material 

som ska utgöra grunden för studien. Författarna menar att det knappast är möjligt att använda 

allt tillgängligt och påträffat material. Av den anledningen bör en sållningsprocess utföras, där 

mindre relevant material utesluts. Eftersom vår studie endast är en C-uppsats, så gäller detta 

särskilt. 

     Studien har inte inkluderat allt påträffat material inom ämnet mäns våld mot kvinnor. De 

frågeställningar studien utgår ifrån har möjliggjort en bortsortering av mindre relevant 

information. Dock har vi valt en kombination av både gamla och nya material kring 

förklaringsmodeller och behandlingsmodeller samt arbetsmetoder. Detta eftersom vi ansåg att 

materialet var relevant och användbar inom studiens ämne. Av den anledningen förekommer 

det sekundärkällor men vi har i huvudsak försökt sammanställa förstahandskällor för att 

stärka resultatet. Vi är medvetna om att sekundärkällor visar på att flera tolkningar har gjorts 

kring ämnet.  

     Vi är medvetna om att det finns andra databaser att söka på för att samla in data på. Vi 

valde att utgå från det insamlade materialet från de använda databaser som har nämnts 

tidigare i metodkapitlet då vi ansåg att det insamlade data besvarade vårt syfte och 

frågeställningar. Detta kan ha påverkat vår studie då en del andrahandskällor förekommer i 

studien. 

     Vidare är vi medvetna om risken för inaktuella forskningsresultat men vi har kombinerat 

äldre och nyare information kring förklaringsmodeller och behandlingsmodellerna samt 

arbetsmetoder för att försöka påvisa varför dessa främst förekommer i Sverige. Vi har varit 

kritiska till den information vi valt att använda oss av speciellt sekundärkällor och den lilla 

tveksamheten kring informationen, om vi ska använda oss av den eller inte, valde vi att inte 

utgå ifrån. Detta har vi haft i åtanken under hela skriv- och sållningsprocessen. De data vi 

hittade som fallit utanför ramen för vårt syfte och frågeställningar har varit sådant som har 

sållats bort då vi inte fann dessa vara relevanta. Det som kunde göras annorlunda i detta fall är 

att vi skulle ha kunnat söka i andra internationella databaser och även några andra tillgängliga 

databaser på Örebro universitetsbibliotek.  En del av databaserna användes inte p.g.a. att de 

kostar pengar och kräver medlemskap.  

     Diskussion kring internetkällor har lyfts fram under insamling av material och dess 

pålitlighet, med tanke på att materialet är i ständig förändring. Dock har studien utgått ifrån 

internetkällor till en viss del för att komplettera och förstärka det redan insamlade materialet.  

Kritisk granskning har utförts kring de hemsidor studien utgått ifrån. De webbsidor vi valde 
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till studien anses vara tillförlitliga då de framförallt är officiella för de verksamheter som 

använder sig av behandlingsmodellen. 

Validitet och reliabilitet  
Bryman (2009) förklarar att validitet innebär hur väl det mätta fenomenet kan motsvara 

verkligheten. Validitet syftar till att undersöka studiens slutsatser och se om de är 

generaliseringsbara. God validitet, giltighet, är en förutsättning för att studiens resultat ska 

kunna generaliseras. Således är det enligt Bryman viktigt att under forskningsprocessen vara 

medveten om validitetsbegreppets innebörd. Vi har först och främst försökt utgå ifrån 

förstahandskällor i studien, men det förekommer sekundärkällor, vilket betyder att en mängd 

tolkningar har gjorts kring ämnet. Dock har vi inte valt att utgå ifrån alla, utan endast de mest 

relevanta och användbara har vi försökt använda oss av. Detta har vi försökt vara kritiska till 

när vi använt oss av källorna och detta har haft i åtanke under skriv processen samt 

sållningsprocessen.  

      Bryman (2009) menar att reliabilitet är ett sätt att undersöka hur väl det går att mäta det 

man avser att mäta. Reliabilitet förutsätter att information är inhämtad på tillförlitligt sätt och 

att det inte råder okontrollerade tillfälliga fel som kan störa studien. Val av information och 

bearbetning av insamlad information ska beskrivas tydligt i studien eftersom detta anses vara 

en förutsättning för andra forskare att kunna göra om studien utan att resultatet skiljer sig 

alltför mycket. Den mätning som utförts ska kunna ge samma resultat om mätningen görs om 

under samma förhållanden (Bryman, 2009). Utifrån detta har vår studie tydligt redogjort för 

tillvägagångssätt, metodurval, insamling och bearbetning av material. Med tanke på detta 

menar vi att studiens reliabilitet är förhållandevis hög. 

 

Metoddiskussion 
Thyer (2001) beskriver att en fördel med systematiska litteraturstudier är att de består av en 

sammanställning av tidigare forskningsresultat och slutförda studier (Thyer, 2001). Syftet 

med studien är att beskriva och analysera förklaringsmodeller och behandlingsmodeller och 

arbetsmetoder 

     Forsberg och Wengström (2003) beskriver en nackdel med litteraturstudier där de menar 

att författarna till studien granskar publicerad information som de påträffat och om det varit 

ett engelskspråkigt material kan resultatet misstolkats oavsiktligt. Därmed kan det hända att 

viktig information utelämnats av misstag. Detta sker p.g.a. att egna intressen och tolkningar är 

svåra att undvika (Forsberg & Wengström, 2003). Vi har försökt vara neutrala vid 

datainsamling och bearbetning genom att välja material som kan besvara studiens 

frågeställningar och inte låta våra egna intressen påverka val av data.  

Etiska överväganden 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1991) tar upp fyra krav på etiska 

överväganden i en studie, vilka är: konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet 

och informationskravet. I en litteraturstudie blir dessa krav inte aktuella i samma utsträckning 

som när det gäller andra vetenskapliga metoder. Under studiens gång har vi varit försiktiga 

och medvetna om att inte plagiera andras arbeten eller skriva osanna och ogiltiga resultat. När 

det gäller översättning och tolkning av engelskspråkigt material kan vi inte garantera att våra 

egna tolkningar inte haft någon påverkan, men vi har haft det i åtanke och försökt på bästa sätt 

undvika det. Vad gäller sållningsprocessen av material har vi inte uteslutit information när 

dessa inte stämt överens med våra subjektiva uppfattningar. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel redovisas forskning inom ämnet som vi anser vara relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar. Det vi vill påpeka är att dessa inte är de mest framträdande 

förklaringsmodeller och därmed inte utgör vår empiri. Tidigare forskning redovisar bl.a. 

undersökning som utförts kring män som utövar våld mot kvinnor och därmed ger en 

förståelse kring antalet kvinnor som har upplevt våld i Sverige. De valda forskningar som 

redovisas utgår inte från samma teorier för att förklara mäns våld och detta fann vi som 

intressant. Eftersom mäns våld mot kvinnor inte går att förklarar utifrån endast en 

förklaringsmodell och därmed ger forskningen en bild av flera förklaringar kring våldet som i 

sin tur lägger grund för djupare förståelse av mäns våld. Vidare presenteras även en 

behandlingsmodell som är en av de allra första behandlingsmodellerna som skapats.   

Slagen dam 
Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kallioski (2001) har genomfört den första större 

nationella omfångsundersökningen i Sverige om mäns våld mot kvinnor, Slagen dam. Syftet 

med undersökningen var att belysa omfattningen av mäns våld mot kvinnor. 

Enkätundersökningen om olika våldstyper delades ut till 10 000 kvinnor mellan 18-64 år och 

70 % av kvinnorna besvarade enkäten. 46 % av alla kvinnor har efter sin 15-årsdag 

erfarenheter av någon våldstyp av någon man. Lundgren m.fl. använder begreppet våldets 

kontinuum i undersökningen. Begreppet är en mycket vid definition av våldet. Lundgren m.fl. 

menar att våldets kontinuum är en ständig serie av händelser av verbala, fysiska och sexuella 

våldföranden av män mot kvinnor. Med detta menas att gränserna mellan handlingarna inte 

går att hålla isär eftersom handlingarna sker löpande. Vilken typ av våldshandling männen 

begår gentemot kvinnor påverkar kvinnan negativt och de våldshandlingar som betraktas som 

lindriga i juridisk mening kan vara allt annat än lindriga för den utsatta kvinnan. Lundgren 

m.fl. förklarar mäns våld med hjälp av feministiska teorier och menar att våldet är en 

konsekvens av det patriarkala systemet som föreligger i samhället, vilket medför en 

maktobalans mellan män och kvinnor. Samhället fördelar makten mellan män och kvinnor 

olika, där männen är överordnade kvinnorna både inom och utanför familjen. Våldet blir då 

ett verktyg för att männen ska kunna bevara sin kontroll och makt över kvinnor.  
     Lundgren m.fl. (2001) har utformat frågor om våld inom sexuella relationer gällande: 

      1) Våld från pojkvänner som kvinnan har/haft en sexuell relation med, men inte bott 

tillsammans med deltog 5261 kvinnor. 15 % av kvinnorna har utsatts för våld av en pojkvän. 

Resultatet av enkäten visar att 7 % av kvinnorna har utsatts för fysiskt våld, 11 % för sexuellt 

våld och 5 % för hot om våld. 

      2) Våld från nuvarande make/sambo deltog 4771 kvinnor. 11 % av kvinnorna har blivit 

utsatta för våld av sin befintliga make/sambo och hälften av dessa har blivit utsatta för våld 

under det senaste året. Resultatet av enkäten visar att 7 % av kvinnorna har utsatts för fysiskt 

våld, 3 % för sexuellt våld och 1 % för hot om våld.  

     3) Våld utövat av tidigare make/sambo deltog 2755 kvinnor. Totalt har 35 % av kvinnorna 

blivit utsatt för våld. Resultatet av enkäten visar att 28 % av kvinnorna har erfarenheter av 

fysiskt våld, 16 % för sexuellt våld och 19 % för hot om våld. 27 % av kvinnorna med 

våldserfarenheter har blivit utsatta fler än 10 gånger och 20 % anger att de blivit utsatta en 

gång. 

     Lundgren m.fl. förklarar att det finns ett starkt samband mellan kontrollerande beteenden 

och utövandet av våld. Lundgren m.fl. beskriver kontrollerande beteenden som exempelvis 

svartsjuka hos mannen, att kvinnan inte får bestämma om pengar, att mannen hindrar kvinnan 

från att träffa familj och vänner samt hotar kvinnan om hon går emot hans ord. Lundgren m.fl. 

förklarar också att det finns ett starkt samband mellan förekomsten av hot och förekomsten av 
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fysiskt våld. Detta samband har framkommit utifrån svaren på enkäterna då 88 % av de 

kvinnor som har utsatts för hot även har utsatts för fysiskt våld av tidigare make/sambo. 

(Lundgren m.fl., 2001). 

Känslomässig sårbarhet kontra manlig styrka  
Jennings och Murphy (2000) beskriver skam och dålig självkänsla hos män som en orsak till 

varför män utövar våld mot sin kvinnliga partner. Det talas om en teori som heter skamteorin 

och denna teori menar att män är inställda på att presentera sig som stark, självständig och 

manlig och därmed utestänger det känslomässiga, sårbarheten som är förknippad med skam. 

Skamkänslan kan förekomma i situationer där deras manlighet hotas. Genom att vara våldsam 

och aggressiv kan mannen trycka undan känslan av skam genom att allting vänds mot 

kvinnan.  

     Jennings och Murphy beskriver att män kämpar med motstridiga krav på känslomässig 

sårbarhet och manlig styrka i ett förhållande som skall fyllas med viss del av romantik. För att 

männens manlighet inte skall skadas menar författarna att kvinnan skall bekräfta deras 

självkänsla. Om kvinnan begär mer känslor från mannen kan detta ses som ett hot mot deras 

manlighet och därmed eventuellt anses som förnedring av männen. Sådana män räknar med 

att kvinnan skall ha ett kvinnligt beteende som dock ska godkännas av mannen. Kvinnans 

begäran efter mer romantik och känslor leder till könsrollskrav och hot mot deras manlighet, 

vilket i sin tur kan lägga grunden för ökad dominans och våldsamhet. Jennings och Murphy 

menar att på detta sätt så skyddar männen sin självkänsla och bekräftar sin manlighet 

ytterligare. 

     Enligt Jennings och Murphy behöver mannen närhet och trygghet från sin kvinnliga 

partner. Det råder ingen skillnad mellan våldsamma mäns behov av stöd och känslor i 

jämförelse med icke våldsamma män. Männen har en stor rädsla för att förlora sin kvinnliga 

partner, vilket frambringar svartsjuka hos mannen som inte tål att kvinnans uppmärksamhet 

riktas mot någon annan förutom honom själv. Rädslan att bli övergiven hos män är stor även 

om mannen försöker dölja detta. Ett skäl till varför män upplever osäkerhet och ångest är 

rädslan att kvinnan skall förnedra mannen och hota deras manlighet.  

     Jennings och Murphy förklarar socialisering av det manliga könet utifrån två olika 

kategorier: en inlärd maskulinitet med män och en inlärd maskulinitet med kvinnor. 

Författarna beskriver i studien om en ”offentlig” skam och med detta menar de att mannen 

kan visa sig vara känslig och sårbar inför kvinnan men inte inför andra män eftersom det 

upplevs som hot mot deras manlighet och det är då de känner en stor skam. Dock har den 

känsliga sidan tränats bort från mannen i ett manligt sällskap. I ett manligt sällskap finns det 

särskilda regler om vilka känslor och beteenden som är acceptabla i ett sådant sällskap. Vilka 

känslor och beteenden som är skamligt att visa offentligt är något som män lär sig under 

ungdomsåren i sin utvecklingsfas (Jennings & Murphy, 2000).  

Våldets normaliseringsprocess 

Lundgren (2004) har i många år forskat kring mäns våld och i sin bok, Våldets 

normaliseringsprocess, sätter hon ord på våldets normaliseringsprocess. Enligt henne innebär 

begreppet en nedbrytningsprocess för kvinnan i samband med den våldsanvändning mannen 

utvecklar och även det som uppfattas som normalt. Under en sådan process försöker man inte 

söka efter varför våldet sker utan man ser utvecklingen av våld som en process hos mannen. 

Våldet som utövas i en parrelation bildar en process där mannen gradvis ökar sin kontroll över 

kvinnan vilket medför ett minskat livsutrymme hos kvinnan. Våldets normaliseringsprocess är 

en process som beskrivs både ur ett psykiskt och ur ett fysiskt perspektiv. Modellen menar att 

våldets innebörd emellertid kan upplevas mindre allvarlig av partnern. 

     Den könade processen är enligt Lundgren (2004) en del av normaliseringsprocessen då 
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mannen försöker visa sin manlighet på våldets arena. Med detta menas att normalisering av 

våld hänger samman med de föreställningar som finns kring kön i vårt samhälle samt hur man 

och kvinna bör vara i ett parförhållande. Våld kan i viss mån anses vara normalt beroende på i 

vilket socialt sammanhang det utspelas i. Inom den kulturella normaliteten finns det en 

rådande maktbalans mellan könen där även våld kopplas samman med den kulturella 

normaliteten. 

     Kontroll är enligt Lundgren en framträdande aspekt i normaliseringsprocessen som syftar 

till att minska kvinnans livsutrymme. Mannen minskar kvinnans utrymme genom att 

kontrollera hennes handlingar och därmed ändra de val hon gör. Denna kontroll är inte alltid 

synlig och därmed svår att upptäcka då det kan komma i olika former som exempelvis 

svartsjuka. Kvinnan försöker anpassa sig efter mannens påhitt för att inte skapa problem i 

förhållandet. Denna typ av kontroll kan breda ut sig över många delar av kvinnans liv, såsom i 

förhållande till hennes familj och vänkrets. En begränsning av kvinnans vänskapskrets är ett 

sätt för mannen att isolera kvinnan. De hon får umgås med skall godkännas av mannen vilket 

kan medföra att socialt liv för kvinnan blir uteslutet. Genom att förbjuda henne ett socialt liv 

minskar kvinnans möjlighet att kunna berätta om sina problem för sina vänner och få stöd. 

Detta leder i sin tur till en minskad chans till att klara sig bättre och hitta styrka att ta sig ur 

relationen. Med detta menas att mannen skapar en känslomässig, social samt tankemässig 

kontroll där även gränsen för vad som är tillåtet eller inte i förhållandet förskjuts, enligt 

Lundgren. 

     Det psykiska och fysiska våldet har enligt Lundgren ett betydelsefullt samband och är en 

förutsättning för varandra. När det fysiska våldet uppstår blir kvinnan mer påverkad av det 

psykiska våldet då hon i viss mån kan bära ett ansvar för händelsen. Med detta menas att hon 

kan känna sig skyldig till händelsen och även se sig själv som orsak till utbrottet hos mannen. 

En gränsförskjutning mellan värme och våld skapas när våld sker. Verkningar som våld 

skapar förstärks då detta våld, samt värme och omsorg växlas. Denna växling mellan våld och 

omsorg ger mannen större utrymme för ökad kontroll över kvinnan, menar författaren. Den 

psykiska och fysiska nedbrytningen som kvinnan utsetts för ger mannen möjlighet att 

kontrollera stora delar av hennes liv (Lundgren, 2004).  

Mäns våld utifrån biologiska teorier 
Cunningham, Jaffe, Baker, Dick, Malla, Mazaheri och Poisson (1998) refererar till Alan 

Rosenbaums och Steven K. Hoges 1989, ”Head injury and marital aggression” och även till 

deras forskning från år 1991, The neuropsychology of marital aggression som förklarar mäns 

våld mot kvinnor med hjälp av biologiska teorier. Den biologiska teorin utgår ifrån två olika 

perspektiv. Den första grundade sig på en del studier som enligt Cunningham m.fl. gjordes i 

slutet av 1980-talet fram till 1990-talet då några forskare hävdade att skallskador och 

genetiska faktorer kunde vara anledningen till mäns våld i nära relationer. Enligt studien är 

neurologiska skador den framträdande faktorn hos en mindre andel av männen som brukar 

våld. Detta visas genom att forskarna undersökte personer med våldsamt beteende. Den 

neurologiska skadan minskar männens förmåga till impulskontroll och sämre stresstolerans.  

     Det andra perspektivet har sin fokus på biologisk utvecklingsteori som går ut på att det 

finns ett genetiskt betingat kontrollbehov hos mannen. Behovskontrollen hos män grundar sig 

i den sexuella svartsjukan och hans vilja att återge sina gener, enligt Cunningham m.fl.  

     Cunningham m.fl. refererar även till William J, Warnkens, Alan Rosenbaums, Kenneth 

Fletchers, Steven K. Hoges och Steven A. Adelmans forskning från år 1994, Head - injured 

males: A population at risk for relationship aggression? Violence and Victims. Det finns 

enligt Warnkens m.fl. inget starkt empiriskt stöd för biologiska teorier, men när det väl finns 

ingår det någon form av kontextberoende antingen sociala eller psykologiska faktorer. 

Warnkens m.fl. till studien riktar kritik mot biologiska teorier då de menar att det inte går att 
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förklara komplexa humana företeelser endast med biologiska faktorer eftersom de teorierna 

inte tar hänsyn till människan som ett väljande och ansvarigt subjekt.  

Slag i luften – En utredning om myndigheter, mansvåld och makt  
Etnologen Inger Lövkrona förklarar i Statens offentliga utredningar (SOU, 2004:121) mäns 

våld mot kvinnor utifrån biologiska faktorer. Hon menar att mäns våldsbeteende kan förklaras 

utifrån mannens könshormoner eller testosteronhalt. Ju högre grad av könshormoner mannen 

har desto större är chansen för aggression hos mannen som i sig kan leda till att mannen 

utövar våld mot kvinnan. Det framkommer även i utredningen en studie som den norska 

sociologen Marianne Brantsæter (2001) utfört kring män som begått sexuella övergrepp. 

Studien lyfter bl.a. fram om psykologiska faktorer bakom mäns våld mot kvinnor. Utifrån 

psykologiska faktorer förklaras mäns våld mot kvinnor genom hans inneboende aggressivitet 

(SOU, 2004:121).  

Mäns ger sig rätten att utöva våld 
Eliasson (1997) refererar till David Levinsons forskning från år 1988, Family violence in 

cross - cultural perspective som handlar om olika typer av familjevåld i olika kulturer. 

Hustrumisshandel var den vanligaste typen av våld i 90 olika icke-västerländska länder, eller 

84,5 % av de länder som undersöktes, detta oberoende av variationer i lagstiftningen. I 

resterande ca 15 % av de andra studerande samhällena kritiserades våldet av regeringen där 

våldet kunde bestraffas. Eliasson skriver att den vanligaste igenkända orsaken till våld var 

svartsjuka. Andra vanliga framträdande orsaker var kvinnans brist på skötseln i hemmet och 

brist på respekt för mannen. En intressant företeelse i samband med kvinnomisshandel är 

mannens rätt att granska och kritisera kvinnans prestationer och uppförande, t.o.m. hennes 

speciella egendomar såsom personliga åsikter inräknas i bedömningen. Män betraktar sig ha 

en del rättigheter i förhållande till kvinnan, där även våld brukas för att bestraffa upplevda 

försummelser från kvinnan. 

     Eliasson refererar till Levinsson som menar att kvinnans status i hemmet inom en kultur 

har en väsentlig betydelse för graden av våld de utsätts för. Förekomsten av våld mot en 

kvinna med status förekom mer sällan i de undersökta kulturerna. Eliasson refererar till Kersti 

Yllös forskning från år 1983, Sexual equality and violence against wives in americans states 

som menar att i jämställda parrelationer där båda parter tar gemensamma beslut motverkas 

kvinnomisshandel. 

     Eliasson refererar även till Reza Banakars forskning från år 1990, Lagens dilemma. 

Invandrare & minoriteter som handlar om mäns våld mot kvinnor som sker bland invandrare 

i Sverige. Det våld som förekommer i parrelationer med en annan kulturell bakgrund är ofta 

okänd för infödda svenskar. Våldet förklaras utifrån deras kultur där det anses vara 

acceptabelt. Det har uttalats om ett undantag för par med annan kulturell bakgrund där våldet 

skulle ursäktas och därmed inte straffas enligt svensk lag. Argumentet för detta har varit att 

invandrarmän endast följer sina kulturmönster. Det har inte framkommit något om kvinnors 

åsikter kring detta (Eliasson, 1997).  

      

EMERGE 
Adams, David (2003) refererar till en annan studie han har utfört år 2000, ” EMERGE 

program. In: Hanmer J, Itzin C, editors. Home truths about domestic violence: feminist 

influences on policy and practice” där han förklarar att EMERGE modellen skapades 1977 i 

Boston, USA av en grupp som bestod av 10 män. EMERGE var en av de allra första 

behandlingsmodeller för män som utövar våld. I början av uppkomsten av EMERGE utfördes 

behandlingen på män som sökte hjälp frivilligt, dock har detta förändrats och numera erbjuds 

behandlingen till män som är dömda för brott och måste genomgå behandling. Studien visar 
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att EMERGE är en av de behandlingsmodeller i USA som erbjuder en längre period av 

behandlingstid.  
     EMERGE ses som ett profeministisk och pedagogisk behandlingsmodell där fokus ligger 

på att stoppa mannens försök till att genom sitt våld utöva makt och kontroll över kvinnan. 

Det profeministiska perspektivet tar hänsyn till alla sidor av våldet. Den pedagogiska inslaget 

lyfts fram i form av uppgifter männen tilldelas där de bl.a. får lära sig om konflikthantering. 

Behandlingen lägger fokus på att öka mannens ansvarstagande för sina våldhandlingar och att 

ändra mannens uppfattning kring våld. Enligt Adams (2003) har den profeministiska 

behandlingsmodellen till syfte att identifiera mannens kontrollbeteenden och förändra 

mannens fastlåsta uppfattning kring kön samt sina egna attityder.  

     Adams (2003) refererar till Adams, David & Cayouette, Susane (2000)” EMERGE batters 

interventions group program manual” som förklarar att under första stadiet av EMERGE-

programmet ombeds klienterna att skriva en lista på sina vanligaste ursäkter kring fysiska, 

psykiska, och sexuella våldshandlingar som de känner till. Senare i behandlingsprogrammet 

lyfts dessa ursäkter fram för att diskutera kring handlingarna på en mer detaljerad nivå, 

särskilt kring de våldshandlingar de brukar mest. Syftet med detta är att skapa förståelse för 

hur ursäkter förhindrar mannen att ta ansvar för sina handlingar och även för att förstå sina 

handlingar. I denna inledningsfas lär männen att identifiera sin negativa och positiva ”self-

talk” som inkluderar psykisk, fysiskt och verbalt våld mot kvinnan. Ett exempel på negativa 

”self-talk” som Adams (2003) lyfter fram är avundsjuka tankar och negativa föreställningar 

om sin partner som avslutas med felaktiga slutsatser hos mannen. Utifrån en kognitiv metod 

lär sig mannen att handskas med dessa negativa tankar och istället ersätta de med positiva 

samt mer ansvarsfulla tankar (Adams, 2003). 

    Adams (2003) refererar till Adams, D och Cayouette,S (2000) som beskriver att i andra 

stadiet sker ett individuellt samtal där våldshandlingen diskuteras och analyseras tillsammans 

med behandlaren på ett strukturerat sätt. Under detta skede skall mannen ha erkänt att han har 

utövat våld och skall delta i gruppbehandling där reglerna utarbetats utifrån EMERGE-

modellen. I gruppen skall mannen dela med sig av sina erfarenheter kring våldet för att kunna 

förändra sig på en individuell nivå. Adams (2003) beskriver således kravet som finns kring 

EMERGE-programmet som går ut på att deltagarna skall veckovis uppdatera sina framsteg i 

samband med sina individuella mål och förväntningar med behandlingen. Varje klient har 

som skyldighet att upprätthålla specifikt mål som är baserade i våldshandlingen. En av de 

övningar som utförs är att männen i gruppen tilldelas en uppgift om att återberätta en 

våldshändelse utifrån sin partners synvinkel. Övriga gruppmedlemmars uppgift är att komma 

med feedback till den som har tilldelats uppgiften. Feedbacken skall framförallt utgå ifrån 

mannens ansvarstagande för våldshandlingen och även komma med andra handlingsstrategier 

som inte innefattar våld (Adams, 2003). 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Mäns våld mot kvinnor kan förklaras utifrån flera olika perspektiv och teorier. Mäns våld mot 

kvinnor är inte ett nytt problem, utan har funnits i alla tider och därmed har det skiftande 

förklaringar. Under detta kapitel kommer vi att presentera relevanta teorier som kan förklara 

vår empiri. 

 
Våld 

Isdal (2001) förklarar i sin bok att våld avser alla slags handlingar som genom att det oroar, 

skrämmer, skadar och sårar och får denna individ att göra något mot sin önskan eller avstå 

från att göra något individen själv vill.         
    Enligt Isdal (2001) finns det olika typer av våld: 
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– Psykiskt våld innefattar förolämpningar med handlingar och uttalanden som tilltalar sig mot 

den närståendes person, tillhörighet eller människovärde. Psykiskt våld kan handla om verbala 

förolämpningar, hot, olika typer av kontroll eller när du tvingas vara i avskildhet. 

– Fysiskt våld innebär varje typ av oönskad fysisk handling och berörning som skadar, 

kränker, skrämmer och medför fysisk lidande.  

– Ekonomiskt förtryck är att pressa någon till att genomföra ekonomiska olagligheter genom 

exempelvis hot. Ekonomiskt förtryck av en närstående anses också som våld genom att man 

begränsar den ekonomiska tillgångarna man har tillsammans. Förtrycket leder till begränsat 

handlingsutrymme och det kan medföra en känsla av nedvärderande.  

– Sexuellt våld är när någon tvingas till att medverka i sexuella handlingar, genom att se på 

sexuella handlingar mot sin egen vilja eller i stridighet med mogen ålder. 
– Materiell våld är när inredning i hemmet slås sönder, genom att föremål kastas, eller att 

personliga ägodelar tas och klipps sönder. Detta räknas som ett sätt att utöva våld med hjälp 

av materiella föremål.  
– Latent våld är när någon är aggressiv eller har någon stark ilska som inte är uttalad men är 

läsbart genom exempelvis kroppsspråket. Detta medför en känsla av skräck och otrygghet hos 

den andre (Isdal, 2001). 

Mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla åldrar och samhällsklasser. Det går inte i förväg att 

se eller veta vilka män som är förövare. Det är inte heller några speciella kvinnor som blir 

drabbade. Våldet kan utövas av okända män, bekanta och även av närstående till kvinnan 

(Kvinnofridslinjen, 2011). FN:s definition av mäns våld mot kvinnor är:  

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, 

vare sig det sker i det offentliga eller privata livet (Kvinnofridslinjen, 2011). 

Definitionen av mäns våld mot kvinnor kan enligt Jasinski (2001) vara omfattande. 

Definitionen är ganska omtvistad och ett omdiskuterat ämne bland forskare p.g.a. vad som ska 

medräknas i definitionen. Forskare använder sig av breda definitioner av våld vilket avslöjar 

kvinnors utsatthet i högre grad samt att det ger en sannare bild av våldutsatta kvinnors 

situation. Isdals (2001) definition av fysiskt våld är:  

… användandet av varje form av fysisk makt, som, genom att den smärtar, skadar, skrämmer 

och kränker, påverkar en annan människa att avstå från något hon önskar göra eller att göra 

något mot sin vilja (Isdal, 2001, s. 41). 

Kön  
Mattsson (2005) anser att kön

1
 är något som skapas genom upprepade handlingar, exempelvis 

när vi pratar, agerar, definierar, identifierar etc. Detta formar inte endast kön utan även 

sexualitet, klass och etnicitet. När man tilldelas ett kön följs det av olika roller och egenskaper 

som vi inte kan styra eftersom det följer med könet. Genom våra handlingar skapar vi 

kategorier då vi ger dem ett innehåll samt förhåller oss till. Detta är avgörande för vilka vi är 

och formas till vilket i sig har stor betydelse för våra liv samt för hur samhället blir. Hur vi 

uppfattar oss själva och kön är inte något som kommer inifrån utan är ett resultat av 

diskursiva maktrelationer, menar Mattsson.  

     Herz och Johansson (2011) menar att när kön skapas inom det sociala arbetet tenderar det 

                                                           
1
 Begreppet kön kan förklaras och tolkas på olika sätt. Hirdman (2007) menar att kön är något biologiskt som 

följer med människor vid födseln då man föds med kvinnligt eller manligt könsorgan. Kön är inte detsamma som 

genus, enligt Hirdman då det faller utanför människans möjlighet att påverka.  
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att ske inom ramen för en traditionell, polariserad och komplementär syn. När man väl ser till 

begreppet kön dras oftast paralleller till en form av jämställdhetsdiskurs, att allt ska vara lika 

för män och kvinnor, menar författarna. Dock bygger detta antagande på homogena, 

normativa antaganden om den överordnande sociala strukturen inom samhället. Riskerna med 

att å ena sidan överanalysera begreppet kön, samt att å andra sidan inte ta hänsyn till 

problematiken kring kön kan det leda till att professionella omedvetet återger oönskade 

hegemoniska diskurser. 

 

Feministiskt perspektiv   
Holmberg och Enander (2004) påpekar att man inte kan peka ut olika egenskaper hos män 

som misshandlar eller hos kvinnor som blir utsatta. Enligt det feministiska perspektivet kan 

man förklara våldet utifrån strukturell nivå, vilket innebär att man ser maktstrukturer i 

samhället som tilldelar män en överordnad och kvinnan en underordnad position. Dessa 

strukturer skapar möjlighet till våldsutövning. Den individinriktade förklaringsmodellen 

beskriver våldsutövande män som avvikande grupp jämfört med andra män och kvinnor. Till 

skillnad från den individinriktade förklaringsmodellen menar man utifrån det feministiska 

perspektivet att det endast är en gradskillnad mellan det så kallade ”vanliga” relationer och 

”våldsamma” relationer. Med detta menar författarna att alla män kan vara eventuella 

våldsutövare och alla kvinnor våldsoffer.  

     Enligt Holmberg och Enander återskapas maktrelationer mellan män och kvinnor ständigt 

genom sampel med sociokulturella strukturer, normer och föreställningar. Utifrån det 

feministiska perspektivet ses mäns våld mot kvinnor som en handling som upprätthåller och 

balanserar den manliga överordningen respektive den kvinnliga underordningen. Vidare 

menar författaren att det feministiska perspektivet tar hänsyn till alla aspekter av 

våldshandlingen.  

 

Psykodynamisk teori 
Socialstyrelsen (2011) refererar till Virginia Goldners forskning från år 1998, The treatment 

of violence and victimization in intimate relationships - Family process som förklarar att 

psykodynamisk teori grundar sig i psykoanalytiska teorier om hur förebilder i tidigare 

förhållanden, särskilt föräldrar, överförs till senare förhållanden. Psykodynamisk teori 

förklarar att mäns våld har rötter i barndomsupplevelser. Ett exempel på detta är att mannen 

kan ha avvisats emotionellt av föräldrarna eller ha utsatts för våld. Sådana trauman kan få 

män att vända trauman till en utåtriktad aggression, medan kvinnor kan vända det mot sig 

själva genom att hamna i depression eller börja skada sig själva. Pojkar har en benägenhet att 

kunna tränga undan känslor och att se behov av intimitet till andra som något skamligt. 

Förutom skam kan pojkar känna sig ilsken, isolerad och maktlös etc. Enligt psykodynamisk 

teori är våldet ett sätt att försöka döva känslorna och få kontroll över situationen. Goldner 

menar också att kvinnan omedvetet kan övergå till att bli företrädare för mannens behov och 

förbjudna känslor som han försöker dämpa genom att skada henne. 
 

Kognitiv teori 
Nilsson (2001) förklarar att vårt jag bildas av våra fysiska reaktioner, våra känslor, tankar och 

beteende. Dessa faktorer samarbetar och påverkar varandra på ett komplext sätt. Teorin menar 

att det som sker i hjärnan, i våra tankar, påverkar våra känslor och vårt beteende. Exempelvis 

om vi inser att en situation är riskabel så blir vi rädda och det leder till att hjärtat börjar slå 

fort och vi springer iväg. Allt som sker i vårt huvud och vår verklighetsuppfattning grundar 

sig på upplevelser och känslor. Tankar påverkar känslor vilket leder till olika fysiska 

reaktioner som ger signaler om hur vi känner oss. Våra beteenden påverkar också våra känslor 
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och tankar. Vi kan även påverkas omedvetet av vår omgivning där teorin kan förklara 

beteendet som inlärt. Oavsett var i detta samspel det finns problem så spelar tankarna en 

betydelsefull roll och utgör av den anledningen den effektiva startpunkten för att åstadkomma 

en förändring. 

     Palmkron (2008) åsyftar att teorins behandlingsmetod och mål, är att jobba med att 

förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande.    

KBT är effektiv, strukturerad och insiktsgynnande psykoterapi som i sig är inriktad mer på 

nuet och framtiden än på det förflutna.  

     Payne (2008) framhåller att inom metoden är självförtroendeträning, förstärkning av 

positiva beteenden, modellinlärning och utsläckning av negativa beteendemönster vanligt.  

     Socialstyrelsen (2011) förklarar att i den vetenskapliga litteraturen väljer man ofta att 

beskriva behandlingsprogram för mäns våld mot kvinnor som utifrån kognitiv teori utan att ge 

en djupare beskrivning. 

Social inlärningsteori 
Hemsidan Learning theories (2011) refererar till Albert Banduras bok från år 1977, Social 

learning theory, som beskriver social inlärningsteori och förklarar att människor lär sig av 

varandra genom att observera och imitera. Våld är ett exempel där mannen lär sig att utöva 

olika typer av våld mot kvinnan genom att han lärt in detta genom att observera andra. Ett 

exempel på detta är när barn växer upp i en familj där fadern utövar våld mot modern och 

genom detta lär sig barnet att det är acceptabelt att hantera emotioner och gräl genom att 

bruka våld. Detta kan leda till att mannen utvecklar en missaktning mot kvinnan och ett 

utvecklande av sammansatta känslor om skuld, aggressivitet och rädsla. Genom familjen, 

kulturer och subkulturer kan våldet läras in.  

     Nilsson (2003) menar att kriminalvården är en av de verksamheter som använder sig av 

inlärning och självförtroendeträning, vilket kan hjälpa individer med avvikande problem 

genom att påverka personen till att använda mer socialt accepterat beteende. 

     Lennéer-Axelson (1989) påstår att medievåld är en del av inlärningsprocessen, symbolisk 

modellering. Lennéer-Axelson förklarar detta genom att våldet kan ha positiva konsekvenser 

för mannen som utövar våld eftersom det kan skapa en känsla av makt, styrka och kontroll.  

     Kåver (2006) betonar att förutom inlärning av observationer finns det en ytterligare aspekt 

som innebär ”egen direkt upplevelse”, vilket innebär att när vi är med om någonting nytt och 

agerar, så upplever vi hur det känns och om det fungerar att agera på det sättet. Detta görs 

genom tankar, känslor och handlingar. Således menar Kåver att inre beteenden kan förklaras 

med hjälp av inlärningsteorin. Det omfattar vad man känner och tänker samt även 

kroppsreaktioner. Känslor och tankar syns inte och därför måste man beskriva dem för att 

göra dem synliga. Kåver menar att om vi lär oss att redogöra för och bryta ner emotioner och 

tankar blir det lättare för att känna igen dem, vilket i sig gör det lättare att hantera och 

förändra dem. Tankar, känslor och handlingar är något som är svårt att åtskilja eftersom de 

hänger ihop. Det är svårt att säga vilken som gör vad för att de berör varandra i samma 

sinnestämning t.ex. glada tankar hänger ihop med glada känslor, menar Kåver. 

 

Självkänsla och självtillit 
Rose (2011) menar att självkänsla handlar om hur individen värderar sig själv med självkärlek 

som gör att vi accepterar våra emotioner, behov och instinkter. Människans psyke där 

emotioner och tankar får plats och blandas på olika nivåer förklarar hur komplext psyke 

människan har. För att allt detta ska hålla samman måste det vila på en gedigen bas så att allt 

håller på sin plats. Psykets underlag är självkänslan. För att människan ska vara lycklig med 

sig själv och inneha självtillit krävs det att individen har en hög självkänsla. Om individen är 

utan den gedigna basen svajar hela bygget. Rose refererar till forskaren Maarit Johnson som 



15 
 

menar att orealistiska självbilder medför en låg självkänsla och det kan orsaka psykiska 

problem. 

     Självtillit handlar om det vi utför eller kan utföra. Självtilliten kan svaja en hel del 

beroende på om vi lyckas uppnå våra mål eller inte (Rose, 2011). 

Kontrollbehov 

Lennéer-Axelson (1996) refererar till Leonard Berowitzs forskning från år 1983, The goals of 

aggression som skiljer mellan impulsiv aggressivitet och instrumentell aggressivitet. Berowitz 

förklarar att intensiv ilska skapar en försämrad kognitiv förmåga och reflektion. Impulsiv 

ilska är extremt känsloladdad och oavsiktlig. Syftet med den instrumentella aggressiviteten är 

att uppnå ett mål utöver skadan. Målet kan vara någon typ av belöning för mannen av något 

slag. Berowitz menar att det är viktigt om våldsutövaren är inkapabel eller ovillig att 

kontrollera sina handlingar. Lennéer-Axelson refererar även till James Ptaceks studie från år 

1986, A Thesis: Battering men's view on their violence där han kommit fram till att 2/3 av 

mäns våld mot kvinnor var av instrumentellt slag. Ptacek menar att mannens syfte var att 

dominera över kvinnan. Några exempel på detta är att mannen vill på något sätt tysta ner 

kvinnan eller kontrollera relationen etc. 

     Kontroll är enligt Lennéer-Axelson en del av manskulturen. Några typer av kontroll är 

kontroll av känslor, av psykiskt lidande, personlig kommunikation etc. Lennéer-Axelson 

hänvisar till flera resultat av Edward Gondolfs studier om mäns våld mot kvinnor där mannen 

är översocialiserad i den traditionella mansrollen. Mannen försöker att vidmakthålla kontroll 

över situationer till varje pris. När männen inte lyckas leva upp till de kraven blir de ytterligt 

stressade och därför blir de frestade att ta till våld för att få kontroll över situationen. Dessa 

typer av män är enligt Gondolf extra ansvarstagande och engagerade med att planera. Går 

planerna inte enligt planerat blir de stressade och frustrerade när något kommer oväntat. Av 

den anledningen försöker de ha kontroll inte bara över sitt eget beteende utan över de 

närstående också. Männen relaterar ofta till andra individer som objekt. En annan 

kontrollmekanism är att männen tycker att de borde få belöning för att de är ansvarstagande, 

håller saker i ordning och arbetar mycket. När männen inte får belöning och uppskattning från 

sina fruar utan istället ofta blir anklagade för att de är svåra att t.ex. kommunicera med, glöder 

ilskan upp inom dem. 

     Lennéer-Axelson refererar också till Adrienne Richs forskning från år 1979, On lies, 

secrets and silence som tar upp begreppet ”husbands rights” och menar att män tror sig ha 

vissa rättigheter i ett äktenskap som finns i det gamla tankesättet ”att vara herre i sitt eget 

hus”. Uppfylls inte mannens rättigheter blir han aggressiv och våldsam. Exempel på det är att 

mannens behov ska komma först och kvinnan ska ge känslomässig och sexuell service.  

     Lennéer-Axelson förklarar utifrån det kriminologen Kristin Skorten framhäver i sin 

forskning från år 1986, Personlig kommunikation, om hur män som använder våld hanterar 

olika strategier för kontroll. I behandlingsarbetet är det enligt Skorten viktigt att fokusera på 

dessa teman, enligt erfarenheter från Kriscentrum för män. 

 

RESULTATREDOVISNING 

I detta kapitel presenteras ett antal olika studier både förstahandskällor och sekundärkällor 

som fokuserar på förklaringsmodeller, behandlingsmodeller och arbetsmodeller till mäns våld 

mot kvinnor. 
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Förklaringsmodeller 
Under avsnittet förklaringsmodeller fokuseras forskning som försöker beskriva och förklara 

orsakerna till mäns våld mot kvinnor. Det material vi utgått ifrån är följande:  

          Cullberg, Johan (1993): Dynamisk psykiatri. 

           Eliasson, Mona (1997): Mäns våld mot kvinnor. 

           Hearn, Jeff (1998): The violence of men - how men talk about and how agencies respond to    

                men’s violence to women.  

           Heise, L. Lori (1998): Violence against women - An integrated ecological framework. 

           Hirdman, Yvonne (2007): Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser 

           Isdal, Per (2001): Meningen med våld. 

           Larsson, Eva (2003): Närhet som gör ont: om våld mot närstående. 

           Lennéer-Axelson, Barbro (1989/1996): Mäns röster i kris och förändring. 

           Mellberg, Nea (2004): Mäns våld mot kvinnor: synliga mödrar och osynliga barn. 

            
Våld utifrån ett könsmaktsperspektiv 
Genussystem är en teori som Hirdman (2007) har utvecklat, där genusbegreppet 

ursprungligen kommer från engelskans ”gender”. Genusbegreppet definieras som ett system 

där kvinnor och män ses som mönster och bildas utifrån de sociala föreställningar och 

praktiker som finns. För Hirdman innebär inte genus detsamma som kön utan är istället den 

kulturella tolkningen av kön som en ständigt pågående process på alla nivåer. 

     Hirdman menar att människor redan vid födseln hamnar ofrivilligt i en genusordning där 

kroppar delas in i det som kallas för manligt och kvinnligt. Denna ordning tilldelar oss 

egenskaper som vi själva varken kan styra över eller välja. Inom genusvetenskap handlar 

genus om de könsroller som uppstått p.g.a. sociala och kulturella faktorer, medan kön handlar 

om könsskillnader som beror på biologiska faktorer. 

     Hirdman menar vidare att genusordning även leder till att våra egenskaper påverkas av det 

kön vi tillhör. Hirdman anser att genusordningen är kulturellt konstruerad och har följt med 

oss i alla år, den utvecklas dock och förändras. Förändringen sker i samband med individens 

och samhällets förändring. Genusens grundordning är skapad ur en manlig synvinkel. 

Genusordningen påverkas enligt Hirdman av olika kulturella föreställningar som ger den en 

dynamisk struktur där vissa föreställningar leder till uppkomsten av regelbundna mönster. På 

så sätt lägger genusordningen en grund för bl.a. samhällets sociala ordning. Den genusordning 

som vi ingår i och det kön vi föds med påverkar vårt liv, då det som kallas för manligt kopplas 

till överordnat och kvinnligt till underordnat. 

     Hirdman har forskat kring genussystemet som enligt henne främst syftar till att belysa två 

grundläggande logiker. Den första är den manliga normens logik som innebär att mannen har 

skapats som den allmänskliga normen och värderas högre än kvinnan. Den andra logiken 

handlar om att könen bör hållas åtskilda.  

     När kön tillskrivs olika egenskaper tilldelas de även olika positioner och sysslor, vilket i 

sig leder till att könen hålls isär. När de två könen isärhålls skapar det mening och grund för 

ett maktförhållande mellan män och kvinnor. Ju större isärhållandet är desto större blir 

hierarkiseringen. 

     Enligt Hirdman står mannen i fokus och kvinnan är underordnad honom, vilket definierar 

kvinnan. Kvinnor har under historiens gång alltid varit mäns tjänarinnor, som inte ifrågasatte 

de maktförhållanden som rådde mellan könen. Män anses vara människor och kvinnor deras 

tröst, ägodel och gåva. 

     Hirdman påpekar att genom att hålla isär könen synliggörs mannens makt i högre 

omfattning. Under alla tider har kvinnan ordnats utifrån sitt förhållande till en man. Ett 

exempel på detta är att kvinnan betraktas olika beroende på sitt förhållande till mannen, 

antingen som en gift kvinna eller som flicka. Dock gäller inte samma ordning för män, utan 
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där skapas ordningen utifrån andra förhållanden såsom arbete, politik etc. Förståelsen för 

maktförhållanden mellan könen samt det som är ett kvinnligt och manligt perspektiv är 

grunden för allt arbete. Hirdman förklarar att det inte går att klargöra mäns våld mot kvinnor 

på ett enkelt sätt. Makt- och genusperspektivet har varit de mest givande teorierna för 

förståelsen av mäns våld mot kvinnor. Detta eftersom problemet huvudsakligen beror på 

ojämlikhet mellan män och kvinnor (Hirdman, 2007). 

     Eliasson (1997) skriver i sin bok att den manliga dominansen har varit ett naturligt 

fenomen, vilket kan förklara att våld mot kvinnan länge setts som något naturligt.    

     Eliasson har forskat kring bl.a. våld och menar att det våld män utövar mot kvinnor är en 

samhällstradition. Precis som Hirdman (2007) anser Eliasson (1997) att mäns makt över 

kvinnor har funnits i alla epoker och att en mängd informella normer reglerar de rättigheter 

som män har och som kvinnor saknar. Makten över kvinnan kan i sig leda till utövandet av 

våld mot kvinnan. Eliasson menar att: 

Kvinnor blir tillåtna offer för mäns demonstration av sitt överläge, sin makt, vilket förstärks av 

accepterade samhällsfenomen som pornografi och prostitution. Avsikten är främst att hota, 

skrämma eller genom fysiskt våld upprätthålla den sekelgamla dominansen och utnyttjandet av 

kvinnor (Eliasson 1997, s. 15). 

Våld utifrån ett vanmaktsperspektiv  

Mellberg (2004) menar att en förklaring till varför män utövar våld mot sin kvinnliga partner 

är p.g.a. vanmakt. Detta perspektiv ser våldet som ett sätt för män att uttrycka sin vanmakt, 

irritation och rädsla. Vanmaktsperspektivet förekommer inom psykoanalytiska och 

sociologiska perspektivet. Det psykoanalytiska perspektivet menar att våldet grundar sig bl.a. 

på sexuell ångest eller fientlighet mot kvinnor. Med detta menas att våldet blir ett hjälpmedel, 

som män intar för att upprätthålla en situation som hotar deras manlighet och stolthet. Utifrån 

ett sociologiskt perspektiv sker våldet när mansroller hamnar i kläm (Mellberg, 2004). 

     Cullbergs (1993) argument styrker det maskulina självkänslan då författaren förklarar att 

män har en tendens att utöva våld i nära relationer när de är i konflikt med sin maskulina 

självkänsla. Detta beror på att mannen har ett behov av att få sin manlighet bekräftad av sin 

kvinnliga partner. Ett exempel som författaren tar upp är när kvinnan är sexuell ointresserad 

av mannen vilket kan leda till att mannen utövar våld då detta känns kränkande för honom. 

Utifrån detta kan våldet förklaras som ett uttryck för mannens vanmakt och frustation vilket 

även Mellberg (2004) beskrev. Vanmaktsperspektivet innebär att våldet orsakas p.g.a. en 

annan persons handlingar vilket i detta fall är kvinnans handlingar gentemot mannen. 

Cullberg framhåller att kvinnan har stor roll i det våld som utövas. Med detta menar 

författaren att kvinnor genom sitt beteende kan provocera mannen som i sig kan leda till att 

han utövar våld. Våldet kan även förekomma om kvinnan har på något sätt symboliskt eller 

direkt ifrågasatt den behov mannen har av kontroll. 

      Lennéer-Axelson (1996) skriver i sin bok, Männens röster i kris och förändring,  

 
           Om kvinnan använder tungan och orden som vapen för att yttra aggressivitet och för att  

            såra. Så ligger det nära till hands för mannen med bristande självkänsla och ordfattigdom  

            att ta till hot om eller utöva fysiskt våld som gensvar i en destruktiv maktkamp 

            (Lennéer-Axelson, 1996, s. 236f). 

       

     Lennéer-Axelson (1996) skriver att kvinnor har en tendens att använda sin verbala förmåga 

för att utrycka sin aggression och även för att såra någon annan, vilket är ett slags psykiskt 

våld. Till skillnad från kvinnan använder mannen fysiskt våld för att visa sin aggression då 

han anses vara fattig på ord och bristande självkänsla. Detta våld ses som ett gensvar på den 

negativa maktkampen. Författaren förklarar att precis på samma sätt som omfamning kan visa 
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mäns varma känslor gentemot kvinnan, kan knytnäveslag eller spark vara ett sätt för mannen 

att uttrycka vanmakt och hatiska känslor. Mäns fysiska styrka och det inlärda beteendet om att 

använda våld i konflikter blir det mannens sätt att uttrycka sin självkänsla, makt och kontroll 

över kvinnan.  

Våld utifrån ett individualistiskt och socialpsykologiskt perspektiv 

Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv förklarar många teoretiker enligt Hearn (1998) att 

mäns våld mot kvinnor inriktas på sociala roller, social miljö, familjesystem och andra sociala 

sammanhang. Perspektivets fokus sätts på relationen och samspelet mellan kvinnan och 

mannen. Brist i samspelet kan förklaras som en orsak till varför män tar till våld.  

     Isdal (2001) menar att relationsvåldet kommer från mannens känsla av maktlöshet som kan 

vara personlig eller relationell. Den personliga känslan av maktlöshet visar att mannen kan ha 

problem med svagt självförtroende eller svag tillit, personlig osäkerhet och bekymmer med 

gränssättningar i den vardagliga tillvaron utanför förhållandet. Den relationella maktlösheten 

handlar om vissa problem i nära relationer såsom bundenhet till partnern i form av trygghet 

och närhet. Mannens våldsutövande och maktutövning kan vara självförstärkande vilket ofta 

sker omedvetet för att han ofta skyller på sin partner när han misshandlar henne . 

     Cullberg (1993) förklarar att våld ur ett individorienterat perspektiv har sin förklaring på 

individnivå och att en viss typ av män misshandlar och en viss typ av kvinnor blir utsatta. 

Orsaken till våldet kan ofta härledas till familjemedlemmarnas personlighetsmässiga drag. 

Cullberg menar att det som kan utlösa våldet kan handla om mannens osäkerhet i hans 

manliga roll, eller om att han känner att hans manlighet är hotad. Andra utlösande faktorer är 

svartsjuka eller kvinnans frigörelse etc. 

     Lenneér-Axelson (1996) påpekar att mannens våld kan vara ett inlärt beteende som 

härleder från hans sociala arv. Det finns även flera typer av våld inom en familj. Män som slår 

sin kvinna slår ofta sina barn också. Kvinnor som offer kan också börja slå sina barn. Detta 

förklarar att våld som metod för makt kan läras in och upprepas. Dock kan detta inte förklara 

alla våldsproblemen mannen har. Det går inte att generalisera eftersom alla män som 

misshandlar har inte blivit misshandlade när de varit barn och barn som upplevt våld i 

hemmet behöver inte upprepa våldsutövningen som vuxna.  

     Isdal (2001) nämner att det finns andra faktorer till mäns våld mot kvinnor som exempelvis 

hans uppväxtvillkor, om det brustit i omsorgen, förlust, trauma, avvisning som kan medföra 

en känsla av maktlöshet. 

Våld utifrån ett ekologiskt perspektiv  
Heise (1998) förklarar att orsaken till mäns våld mot kvinnor har flera olika faktorer och detta 

tar det ekologiska perspektivet hänsyn till. Heise menar att man inte kunnat förklara mäns 

våld mot kvinnor utifrån bara ett perspektiv. Av den anledningen har det ekologiska 

perspektivet alltmer blivit aktuellt, eftersom den tar hänsyn till det multifaktoriella samspelet 

mellan det individuella, situationsbetingade och sociokulturella faktorerna. För att frambringa 

en förändring av problemet är det viktigt att vara öppen för flera samverkande faktorer, 

eftersom problemet är komplext. Heise förklarar att inom antivåldsrörelser och inom 

akademin har man antingen hållit fast vid den ena eller den andra förklaringsmodellen för 

mäns våld mot kvinnor utan att det lett till någon enighet. Det går inte enbart att se till en 

orsak eller ett perspektiv för att klargöra våldet utan man måste ta hänsyn till flera faktorer på 

olika nivåer, menar Heise.  

     Larsson (2003) förklarar att de faktorer man måste ta hänsyn till på de olika nivåerna är: 

– Individnivå: De faktorer som påverkat förövaren såsom alkohol, andra typer av missbruk 

eller att han under barndomen varit vittne till våld inom familjen.  

– Strukturell nivå: Här presenteras de aktuella riskfaktorerna såsom strikta könsroller där 

exempelvis den manliga könsrollen associeras med aggression och makt och på så sätt att 
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våldet uppfattas som ett accepterat sätt för att reda ut konflikter.   

– Relationsnivå: På denna nivå ser man konflikterna i förhållandet som orsaken till att våldet 

uppstår eftersom mannen har en kontrollerande roll i familjen.  

– Samhällsnivå: Här ses kvinnan och familjens avskildhet från samhället som en risk för 

våldets förekomst (Larsson, 2003). 

     Även Heise (1998) redogör för den ekologiska modellen (se figur 1) som innefattar fyra 

cirklar. 

1. Inre cirkeln – Här redogörs det för de individuella faktorerna som stämmer med det 

individualistiska och socialpsykologiska perspektivet på våld. 

2. Andra cirkeln – Här redogörs för de faktorer som finns inom relationen som stämmer med 

det socialpsykologiska perspektivet.  

3. Tredje cirkeln – Här beskrivs våldet på samhällsnivå, där informella och formella 

traditioner och sociala strukturer såsom sociala nätverk, arbete och omgivning spelar in. Den 

tredje cirkeln omfattar de två första. Internationell forskning har påvisat ett starkt samband 

mellan mäns våld mot kvinnor i nära relationer och isolering och bristande socialt stöd för 

kvinnor, både på individuell och på samhällelig nivå. 

4. Yttre cirkeln – Här ges det utrymme för kulturella och strukturella förklaringar på mäns 

våld mot kvinnor i ett könsmaktsperspektiv (Heise, 1998). 

 

 
Figur 1. Mäns våld mot kvinnor utifrån ett ekologiskt perspektiv (Heise, 1998). 
 

 

Behandlingsmodeller och arbetsmetoder 
Under redovisning av behandlingsmodeller och arbetsmetoder ligger fokus på forskning som 

beskriver olika sätt att arbeta med män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer. I detta 

avsnitt har vi använt oss av:   
 

          Eliasson, Elis Per (2000): Män, kvinnor och våld. Att förstå och förändra våldsamt  

                beteende.   

          Eriksson, Maria, Biller, Helene & Balkmar, Dag (2006): Mäns våldsutövande - barns     

               upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. 
           Healey, Kerry, Smith, Christine & O’Sullivan, Chris (1998): Batterer intervention:    

                Program approaches and criminal justice strategies.  

           Hedlund, Kataringa (2010): Socialtjänstens arbete med män som utövar våld i nära relationer.  

                Länsstyrelsen, Stockholm.  

           Isdal, Per (2001): Meningen med våld. 

           Manscentrum (2011): Om våld 

           Pence, Ellen & Paymar, Michael (1993): Utvecklingsprogram för män som misshandlar. 

           Socialstyrelsen (2011): Metoder i arbetet med våldsutövare - En fältstudie. 
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     Eriksson m.fl. (2006) har gjort en fördjupningsrapport där de kartlägger och beskriver 

olika verksamheter som arbetar för att hjälpa män med våldsproblem. Kartläggningen 

inkluderar både verksamheter inom statlig ledning och frivilligorganisationers arbete i hela 

Sverige. Information samlades in genom att lokalisera verksamheter som arbetar för mäns 

våld mot kvinnor i hela Sverige med hjälp av tidigare rapporter. Vidare har kartläggning kring 

kommunernas hemsidor utförts och enkäter har skickats till frivilligorganisationer. Sedan har 

författarna sökt en fördjupad uppfattning om 50 verksamheters insatser utifrån skriftligt 

material och intervjuer. Med hjälp av frågor till forsknings- och utvecklingsenheter har 

forskning och utvärdering av interventioner i Sverige utforskats. De fann att, Alternativ til 

vold (ATV), Integrated domestic abused programme (IDAP) och Center for violence 

intervention and research (CIRV) är de främsta behandlingsmodellerna i Sverige. 

 

Alternativ til vold (ATV)  
Isdal (2001) berättar att ATV startades år 1987 i Norge som ett försöksprojekt med fokus på 

mäns våld mot kvinnor. Det var den första mottagningen i Europa som riktade fokus på män 

som brukar våld mot kvinnor. Socialstyrelsen (2011) påstår att ATV är den dominerande 

behandlingsmodellen inom socialtjänsten, men programmet förekommer även på 

Manscentrum
2
 etc.  

     Eriksson m.fl. (2006) menar att pro-feministiska
3
 metoder och Emerge-metoden som 

har/hade till syfte att få män att sluta bruka våld mot kvinnor har varit inspirationskällan till 

ATV-modellen. Det pro-feministiska förhållningssättet framkommer i ATV-modellen då 

olika våldstyper definieras i behandlingen. 

      ATV:s teoretiska perspektiv på våld kan enligt Eriksson m.fl. summeras i ett antal 

grundantaganden: 1) Den som brukar våld har ansvar för handlingen. 2) Våld anses som ett 

könsrelaterat problem därför bör det sättas i förhållande till könade maktrelationer i samhället 

i helhet. 3) Våld är ett ”sätt” för män att handskas med vanmakt och makt. Vidare anses våldet 

som ett maktmissbruk som är riktas nedåt i hierarkin mot dem som har mindre makt än 

våldsutövaren. Därmed bör de som arbetar med våldsutövande män ha detta i åtanke. 4) Våld 

ses som ett aktivt försök att bemästra och inte som en kortvarig handling. 5) Våldet måste ses 

utifrån mannens förståelse av sig själv i relation till kvinnor, där han ständigt söker bekräftelse 

på sin manlighet. 6) Våld anses som en farlig handling som utgör en säkerhetsrisk.      

     Eriksson m.fl. förklarar att ATV är en integrerad metod som har drag av både kognitiv 

beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Eriksson m.fl. (2006) menar att ATV-modellen 

förklarar våldet utifrån olika perspektiv: individuella och strukturella perspektiv ses som 

förklaring till varför mäns våld uppstår och upprätthålls. Eriksson m.fl. menar att utifrån 

kognitivt perspektiv kan män använda sig av en del strategier för att förneka att de har ett 

problem och istället koppla våldet till någon annan än dem själva. Genom detta förnekar och 

bagatelliserar de så att våldshandlingen, konsekvenserna av det och deras eget ansvar 

minskas. Eriksson m.fl. menar att det inlärningspsykologiska perspektivet förklarar hur våldet 

kan vara självuppehållande, genom att det lärts in och upprepas. Utifrån ett psykodynamiskt 

perspektiv förklaras det att mannens maklöshetskänsla kan ha sina rötter i liknande känslor i 

barndomen som skapats av våld, föräldrars bristande omsorg etc. 

                                                           
2
 Manscentrum (2011) är en verksamhet som arbetar med män som är i kris. Män söker sig till Manscentrum 

med olika problem såsom samlevnadsproblem, svårt att kontrollera könsroller, aggression och 

misshandelsproblematik etc. Manscentrum är religöst och politiskt obunden som startades år 1988. Hämtad 

2012-01-11, kl. 17:10. 
3
 The free dictionary (2011) förklarar pro-feministiskt som en person som stödjer feminismen men som 

nödvändigtvis inte behöver vara feminist. Hämtad 2011-12-12, kl. 10:20.   
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     Hedlund (2010) beskriver ett motiverande samtal som ATV använder sig av som förkortas 

till VASKA. VASKA står för: 1) Våldet – man diskuterar våldet för att komma närmare 

våldshandlingen och konsekvenserna av denna. 2) Ansvaret – mannen ska få insikt om att han 

bär ansvar för sina handlingar. 3) Sammanhang – mannen ska lära sig att förstå orsaken till 

våldet och vilken relation våldet har till hans eget liv. 4) Konsekvenserna – hur våldet 

påverkar den utsattas position och känslor. 5) Alternativ till våld – alternativa handlingar som 

inte inkluderar våld lyfts fram. 

     Eriksson m.fl. beskriver ATV-modellen som en halvstrukturerad modell som struktureras 

utifrån fyra faser. De män som söker hjälp p.g.a. våldsproblematiken till en mottagning med 

ATV som behandlingsmetod söker frivilligt dit då de befinner sig i en upplevd kris. Männen 

erbjuds tre grundläggande samtal där samtalen går ut på att kartlägga våldet, vilket avgör om 

mannen ska få en individuell kontakt eller ingå i en grupp. Oberoende av vilken insats som 

ges så utmärks interventionsprocessen av fyra faser: 1) Fokus på våldet och minst tre 

våldshändelser som genomgås detaljerat. Här är tanken att mannen ska komma närmare sitt 

våldsutövande där han bör förhålla sig till våldet som en verklighet och ett problem. 2) Fokus 

på mannens ansvar för sina handlingar och sina känslor samt ansvar för språklig talan och 

genom handling samtala sitt ansvarstagande till omgivningen. 3) Fokus på våldets kontext: 

varför våldet inträdde och vilken funktion den uppfyllt samt vilken koppling våldet har till 

mannens livshistoria. 4) Fokus ligger på våldets verkan och konsekvenser. Känslor och 

upplevelser av de utsattas läge får en central plats i arbetet. Arbetet med män som brukar våld 

mot kvinnor kräver ett aktivt förhållningssätt från behandlarens sida. För att kunna 

åstadkomma förändring och utveckling hos männen krävs det att bemötandet sker med 

respekt, stöd och empati i kombination med våldet som problem (Eriksson m.fl., 2006).  

 

Intergrated domestic abused programme (IDAP) 

Eriksson m.fl. (2006) refererar till Melanie Shepards och Ellen Pences forskning från år 1999, 

Coordinating Community Responses to Domestic Violence. Lessons from Duluth and Beyond 

som förklarar att IDAP, ursprungligen är inhämtad från Storbritannien. Dock är 

grundstrukturen från Duluthmodellen hämtad från USA där den grundades år 1980 med fokus 

på att motverka mäns våld mot kvinnor. IDAP som behandlingsprogram har visat sig 

internationellt ha bäst effekt på våldsutövande män, enligt författarna. Eriksson m.fl. påpekar 

att IDAP inte är lika vanligt i Sverige som i Kanada och USA. Programmet förekommer 

framförallt inom svensk kriminalvård. IDAP-programmet beskriver mäns våld mot kvinnor 

som ett inlärt beteende i ett samhälle där ojämlikheter mellan kön är en central kontext för 

mäns inlärning av dominans- och våldsbeteenden (Eriksson m.fl., 2006).   

     Pence och Paymar (1993) förklarar att kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori är 

utgångspunkten i den förändringsprocess som programmet bygger på. Metoden präglas av en 

pedagogik och tydlig struktur. Metoden går bl.a. ut på att mannen lär sig identifiera olika 

beteendemönster som kan användas för makt och kontroll. Videofilmer, formulär och 

handlingsplaner är de pedagogiska verktygen som används. Det som antas upprätthålla mäns 

våld är tankar och uppfattningar kring vad som anses vara acceptabelt samt lämpligt beteende 

från kvinnans sida.  

     Eriksson m.fl. (2006) redogör i studien att arbetet med den enskilda mannen påbörjas med 

en brottsanalys och bedömning som utgår från riskbedömnings- och hanteringsmodellen 

SARA (Spousal Assault Risk Assessment Guide). SARA-modellen är en checklista för 

bedömning av riskfaktorer och risk för våld samt en dokumentation av förslag på 

skyddsåtgärder. IDAP-programmet genomförs i grupp under 27 veckor och består av 

gruppträffar två timmar i veckan. Programmet är indelat i följande teman: partnerskap, 

ansvarsfullt föräldraskap, förhandling och rättvisa, sexuell respekt, ärlighet och 

ansvarstagande, tillit och stöd, respekt, icke-våld samt icke-hotfullt beteende. Dessa nio teman 
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kännetecknar ett respektfullt och jämställt förhållande mellan parter utan våld. Temana 

behandlas var för sig i tre veckor, därefter följs det av en individuell uppföljning som ett led i 

återfallsprevention.     

     Programmet omfattar ofta män som är dömda, dock tar vissa ställen även emot män som 

söker frivilligt till programmet. IDAP’s gruppbehandlingsprogram består av två ledare som 

bör vara en man och en kvinna. Grundtanken med denna sammansättning är att behandlarna 

skall fungera som en modell för männen där ett förhållningsätt som bygger på respekt för 

kvinnor är det centrala. Partnerkontakt är en del av IDAP-programmet där syftet är att öka den 

våldutsatta kvinnans och eventuella barns säkerhet då mannen går igenom förändringsarbetet. 

Partnerkontakten sker individuellt under minst fyra tillfällen. Avsikten med partnerkontakt är 

att den våldutsatta kvinnan kan hjälpa till med bedömningen av mannens framsteg under 

förändringsprocessen. Kvinnan kan tacka nej till en partnerkontakt eftersom kvinnan har 

utsatts för våld.  

     Eriksson m.fl. (2006) förklarar att IDAP-programmet ackrediterats år 2006, vilket innebär 

att det är föremål för en vetenskaplig värdering där en neutral forskargrupp granskar 

programmets innehåll och arbetssätt. 

 

Center for violence intervention and research (CIRV) 

Eriksson m.fl. (2006) förklarar att CIRV är inhämtat från Kanada och startades första gången 

år 1986 i Sverige. CIRV-modellen används framförallt inom kriminalvården, Kriscentrum för 

män och Manscentrum. CIRV är en ostrukturerad gruppterapi där arbetet går ut på att inte 

följa något tidigare skrivet schema. Metoden har inslag av kognitiv beteendeterapi. Syftet med 

detta arbetsätt är att det aktuella problemet i deltagarens liv skall vara det centrala för det som 

lyfts fram i frågeställningar och ämnen som tas upp. Meningen med detta är att deltagarna 

skall bli engagerade, öka deras ansvar för sin egen utveckling samt på sikt minska beroendet 

av gruppledaren. Gruppledarna, som i de flesta fall är två män, har till uppgift att först och 

främst tillhandahålla kunskap och tillvägagångssätt i rätt situation (Eriksson m.fl., 2006).  

     Eliasson (2000) berättar i sin rapport att Manscentrum anser att ett alltför strukturerat 

program bidrar till risk för passivitet hos gruppdeltagarna. Detta leder i sig till att männen får 

minskad möjlighet till ökad självkänsla och förmåga till ansvarstagande kring sina handlingar.  

     Manscentrum (2011) förklarar att om man känner sig tvingad att följa ett schema och 

frågeställningar som man inte upplever som väsentliga för stunden kan det leda till minskat 

engagemang hos männen. Manscentrums erfarenheter kring detta är att de flesta ämnen som 

har betydelse för att männen ska lösa sina dilemman kommer upp på tal förr eller senare om 

man ställer frågor som ”hur har din vecka varit” där det personliga i mannens liv kan komma 

fram. Detta arbetssätt kan skapa en känsla av att ”det handlar om mig” vilket kan öka 

mannens engagemang och på så sätt kommer individen ta arbetet seriöst.  

     En våldsam man som klarar av att avstå från våld under cirka femton veckor och parallellt 

bearbetar sitt problem i grupp har enligt Manscentrum kommit en bra bit på väg för att själv 

avgöra om våld är något som ska existera i hans liv. Fokus sätts på att lära sig bättre 

valmöjligheter för konflikthantering.  

     Eriksson m.fl. (2006) förklarar att även om CIRV-modellen är ostrukturerad har den ramar 

och regler som följs vid varje gruppträff som oftast sker en gång i veckan femton veckor i rad. 

Regler kring deltagandet bör godkännas och undertecknas av gruppdeltagarna, där inkluderas 

även programmets inlednings- och avslutningsrutinerna.  

     Manscentrum (2011) tydliggör de ordningsregler som gäller kring deltagandet, som är att 

inte använda våld, att vara nykter, att inte ta sitt liv, att hålla gruppens tider och att ha 

tystnadsplikt eftersom det som sägs inom gruppen inte får komma ut. Skulle någon i gruppen 

bryta mot reglerna får han börja om. Om återfall skulle ske får mannen börja om från gång 

nummer ett oavsett hur många gånger han medverkat. De flesta män är måna om att 
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genomföra behandlingen fort, vilket skapar ett positivt tryck att ”sköta” sig.  

     När mannen börjar gruppen får han fylla i ett papper med frågor om sina förhållanden och 

hur våldet sett ut. Detta kan skapa en obehaglig känsla hos männen, men det är när det står där 

svart på vitt som man inte kan fly undan, menar Manscentrum. På så sätt är det lättare att ta 

våldet på allvar. Manscentrum menar att det är ett fåtal män som känt sig färdiga redan efter 

femtonde gången, oftast har det behövts längre tid. Efter femton veckor utan någon typ av 

avbrott tillfrågas mannen om han bedömer sig kunna hantera sitt problem. Många män 

upplever sig ofta ha kommit en bit på vägen men känner sig ändå osäkra. Mannen får då 

uttrycka vad han behöver bättra på. Således är det nu mannen som bäst känner sina egna 

behov. Då mannen uppnått sitt mål och avslutar gruppen avslutas behandlingen med ett 

individuellt utvärderingssamtal. Under utvärderingssamtalet går man tillbaka till 

frågepapperet som mannen fyllde i då han började gruppen och ställer vissa av frågorna igen. 

Där görs en jämförelse mellan det tidigare svaret och det mannen svarar i nuläget. Detta ger 

en bild av hur mannens sätt att hantera våld och emotionella problem har förändrats.  

     Enligt Eriksson m.fl. är grupperna öppna, vilket innebär att de tar emot nya medlemmar i 

mån av platser. Tanken med detta är att de nya medlemmarna och de som redan befinner sig i 

gruppen kan ge perspektiv på varandras utveckling, vilket anses vara positiv för deras 

utveckling. 

 

The domestic abuse intervention project (DAIP, Duluthmodellen)  
The domestic abuse intervention project (DAIP), även kallat Duluthprogrammet startades år 

1980 i staden Duluth i Minnesota p.g.a. ett antal brutala kvinnomord som skedde i staden 

(Pence & Paymar, 1993). Healey, Smith och O’Sullivan (1989) menar att Duluthmodellen har 

ett pro-feministiskt förhållningssätt och programmet utgår från ett pedagogiskt synsätt. Denna 

metod ser våldet som ett sätt för mannen att kontrollera kvinnan och visa sin makt över henne. 

Vidare har Duluthmodellen inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT). Pence och Paymar 

(1993) menar att den teoretiska grunden till Duluth utgår ifrån att våldet är ett maktmedel för 

mannen och att det inte har sina rötter i bristande kommunikationsförmåga, bristande 

självkänsla eller svårigheter kring impulskontroll. Våldet anses vara ett inlärt beteende som 

stöds av tankar som berättigar mäns våld och makt över kvinnan. Ett exempel på detta är att 

det är naturligt för män att utöva våld om de blir upprörda eller kränkta av någon annan. 

     Healy m.fl. (1989) förklarar att utifrån en intervju som gjordes med våldsutsatta kvinnor 

som hade haft kontakt med kvinnojouren kunde man konstatera att våldet inte enbart var 

särskilda och avskilda skeenden utan en del i ett större sammanhang. Vidare skapades det en 

cirkel som kom att kallas för ”The power and control wheel” (Makt och kontrollhjul), där 

hjulet beskriver hur fysiskt våld är kopplat till mäns kontroll över kvinnan. Kontrollen sker 

exempelvis via isolering av kvinnan, förnekanden av våldshandlingar, hot, emotionella 

övergrepp, isolering av barn som har koppling till kvinnan, ekonomisk kontroll och manlig 

dominans.  

    Pence och Paymar (1993) påpekar att syftet med behandlingen är att få männen att ändra 

sina uppfattningar och beteenden. Behandlingen har en pedagogisk inriktning som bl.a. kallas 

för uppfostringsprogram där programmet utgår från fem grundläggande mål. Socialstyrelsen 

(2011) understryker dessa grundläggande mål som mannen skall uppnå: 1) Att skapa 

förståelse för att våld är ett kontrollmedel. 2) Förstå den kulturella och sociala orsakerna till 

det våld han utövar. 3) Förstå konsekvenserna av våldet för de inblandade, genom att han ska 

bli motiverad till förändring. 4) Ta ansvar för våldshandlingen. 5) Ersätta de gamla beteenden 

med nya beteenden som inte har inslag av kontroll och våldsamhet. 

     Pence och Paymar menar att en del män som genomför Duluth-behandlingen hänvisas till 

behandling via domstolsorder då de är dömda till våldsbrott. Ett antal män anmäler sig 

frivilligt till behandlingen då de ser behandlingen som en lösning på sin våldsproblematik.  
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Med tanke på att många män med våldsproblematik hänvisas till behandlingen via bl.a. 

domstolen, inkluderar behandlingen ett samarbete med olika samhälleliga organ.  

Behandlingen består av 24 gruppträffar där närvaro är ett krav. Dock accepteras högst fyra 

frånvarotillfällen vilka bör tas igen vid andra tillfällen. Behandlingen genomförs i grupper 

med högst tio män där gruppledaren ställer frågor kring deras bakgrund, olika våldsmönster 

och om männen har tankar kring självmord eller mord. Männen deltar i ett introduktionsmöte 

som sker efter inskrivningen för behandling. Introduktionsmöten går ut på att varje man 

introducerar sig själv och ger en förklaring kring sin problematik. Denna introduktion 

innehåller även information kring behandlingsregler, en kontrollbok, behandlingsplan och åtta 

teman behandlingsmodellen använder sig av. 

     Healy m.fl. (1989) förklarar att behandlingsprogrammet utgår från åtta olika teman: 1) 

Ickevåldsamt beteende. 2) Partnerskap. 3) Respekt. 4) Stöd och förtroende. 5) Ärlighet och 

ansvarstagande. 6) Sexuell respekt. 7) Ickevåld. 8) Förhandling och rättvisa. Varje tema 

behandlas under cirka två till tre gånger, där varje möte inleds med olika tekniker såsom 

rollspel och videofilm som har till syfte att visa kontrollbeteenden som framkommer utifrån 

makt och kontrollhjulet. Diskussioner fördes kring de våldshandlingar männen brukat för att 

kunna kontrollera sin kvinna, förnekande av situationen, det som stödjer hans manliga 

position, undantryckta känslor, tankar som hjälper honom att minimera ansvaret hos sig själv 

och skylla på offret.  

     Pence och Paymar (1993) påpekar att kontrollformulär är ett hjälpmedel i behandlingen 

som ska göra det lättare att genomföra en analys av männens våldshandlingar och för att 

kunna visa andra sätt att hantera konflikter som uppstår i en parrelation. Som hemuppgift får 

mannen skriva ner en sådan händelse som de sedan skall diskutera kring och gå in på en 

djupare nivå för att skapa en djupare förståelse för handlingen. Männens beskrivning av hur 

han vill uppnå förändring diskuteras vid varje gruppträff. Detta antecknas sedan i varje 

deltagares handlingsplan.  

     Pence och Paymar beskriver att ”time-out” är ett verktyg som används i behandlingen för 

att lära männen att ta paus i upprepade konflikter. Kastling (2010) menar att detta är ett 

verktyg för mannen att tala om för sig själv och sin partner att han inte kan hantera situationen 

och behöver lunga ner sig. Time-out är en typ av avbrott i kommunikation som anses vara 

effektivt då det minskar risken för våldsamt beteende från mannens sida. Syftet med detta 

verktyg är att lugna ner en upphettad situation och är endast ett tillfälligt medel.  

     Gruppledarna inom Duluthbehandlingen leds av en manlig och en kvinnlig ledare, vilket 

anses vara positivt för männens utveckling. Genom denna uppdelning kan gruppledarna bl.a. 

visa hur en man och kvinna kan samarbeta utan att det behöver förekomma konflikter dem 

emellan. Handledarna till varje grupp skall se till att det finns förutsättningar som kan hjälpa 

mannens förändringsprocess. Pence och Paymar (1993) förklarar att de kvinnor som männen 

har en nära relation med kontaktas via telefon eller brev, dels för att de ska få ge sin version 

av det våld de utsattes för och för att få information om den hjälp, stöd och behandling som 

finns för kvinnorna att få.  

 

ANALYS 
 

Förklaringsmodeller 
Analysen av förklaringsmodeller utgår ifrån följande empiri: 

 
           Cullberg, Johan (1993): Dynamisk psykiatri. 

           Hearn, Jeff (1998): The violence of men - how men talk about and how agencies respond to    

                men’s violence to women.  

           Heise, L. Lori (1998): Violence against women - An integrated ecological framework. 
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           Hirdman, Yvonne (2007): Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser. 

           Isdal, Per (2001): Meningen med våld. 

           Larsson, Eva (2003): Närhet som gör ont: om våld mot närstående. 

           Lennéer-Axelson, Barbro (1989/1996): Mäns röster i kris och förändring. 

           Mellberg, Nea (2004): Mäns våld mot kvinnor: synliga mödrar och osynliga barn. 

Det som är kursiverat i analysen är den forskning som är hämtad från kapitlet ”tidigare 

forskning” samt de teorier som utgör studiens ”teorietiska utgångspunkter” och som vi försökt 

förklara vår empiri utifrån.         

Våld utifrån ett könsmaktsperspektiv 

Människor tilldelas genus där kroppar delas in i det som kallas manligt och kvinnligt. Med 

detta följer olika egenskaper ofrivilligt. Kön är något som avgörs av biologiska faktorer dock 

kan inte mänskliga beteenden alltid förklaras utifrån biologiska teorier. Därmed kan inte våld 

enbart förklaras utifrån biologiska teorier. De beteenden som anses vara manligt och kvinnligt 

i samhället kan utifrån social inlärningsteori ses som ett inlärt beteende som lärs in samt 

upprepas (Hirdman, 2007; jfr Bandura 1977, ref i Learning theories, 2011; Cunningham m.fl., 

1998). 

Könsmaktsperspektivet utgår från ett feministiskt perspektiv eftersom genusordningen anses 

vara kulturellt konstruerad där maktstrukturerna i samhället tilldelar män en överordnad 

position och kvinnan en underordnad position (Hirdman, 2007; jfr Holmberg; Enander, 2004). 

Dessa positioner bekräftas av det historiska perspektivet eftersom positionerna har genom 

historien alltid tilldelats på detta vis. Maktstrukturerna utgör en central del inom feministiskt, 

könsmakts och historiskt perspektiv när fenomenet mäns våld mot kvinnor skall förklaras 

(Hirdman, 2007; jfr Eliasson, 1997; Holmberg & Enander, 2004).  

     Utifrån teorin om kön förklaras det att de positioner och sysslor som tilldelas individer, 

tillsammans med det som kallas för manligt och kvinnligt lägger grund för maktförhållanden 

mellan könen (Hirdman, 2007; jfr Mattsson, 2005). Forskning om normaliseringsprocessen 

beskriver att samhällets föreställningar kring kön leder till att mannen tar sig rätten att utöva 

våld. På grund av samhällets föreställningar kring könet kan även mannens beteenden tolkas 

och emellertid bli en normal handling utifrån kvinnans syn (Lundgren, 2004).  

 

Våld utifrån ett vanmaktsperspektiv 

Utifrån vanmaktsperspektiv ses mäns våld som ett sätt att bl.a. uttrycka sin rädsla som styrks 

av forskningen om känslomässig sårbarhet kontra manlig styrka. Enligt denna forskning har 

mäns våld mot kvinnor en koppling till den rädsla mannen har av att bli lämnad. Männens 

rädsla beror på deras beroende av kvinnan som utgör deras trygghet (Mellberg, 2004; jfr 

Jennings & Murphy, 2000).  

     Vanmaktsperspektivet har inslag av psykoanalytiskt perspektiv. Den psykodynamiska 

teorin utgår ifrån att våldet har sina rötter i barndomsupplevelser. Om ett barn varit med om 

våld kan denne som vuxen utöva våld som ett sätt att hantera hot mot sin manlighet 

(Mellberg, 2004; jfr Goldner, 1998 ref i Socialstyrelsen, 2011).  

     När mannens maskulina självkänsla är i konflikt tar de till våld (Cullberg, 1993). Utifrån 

teorin om självkänsla och självtillit kan denna konflikt innebära att mannen inte kan acceptera 

sina känslor, instinkter och behov. Av den anledningen väljer mannen att utföra handlingar 

utefter sina känslor, instinkter och behov istället för att bara acceptera känslan utav dem 

(Rose, 2011).  

     Vanmaktsperspektivet förklarar att kvinnan genom sitt beteende provocerar mannen som i 

sig kan leda till att han utövar våld (Cullberg, 1993). Detta är något som motsäger 

kontrollbehov, då ansvaret för våld inte riktas mot kvinnan, utan förklaras utifrån mannens 

behov av kontroll över kvinnan. Mäns känsla av vanmakt kan inte förklaras utifrån kvinnan, 
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däremot kan det kopplas till deras behov av kontroll som anses vara en del av manskulturen 

(Lennéer-Axelson, 1996).  

 

Våld utifrån ett individualistiskt och socialpsykologiskt perspektiv 

Utifrån individualistiskt och socialpsykologiskt perspektiv förklaras att mäns våld mot 

kvinnor uppstår då samspelet mellan kvinnan och mannen brister (Hearn, 1998). Detta 

samspel är något som förklaras i vanmaktsperspektivet där våldet kan kopplas till mäns 

bristande kommunikation. Män är fattiga på ord jämfört med kvinnor och därför tar de till 

våld vid konflikter eftersom de saknar lämpligt verktyg (Lennéer-Axelson, 1996). 

    Utifrån perspektiven ses våldet som ett inlärt beteende som härleder från mannens sociala 

arv. Detta kan förklaras utifrån social inlärningsteori som ser våldet som ett inlärt beteende 

och något som upprepas. Enligt teorin kan det sociala arvet bestå bl.a. av uppväxtvillkor, 

föräldrars kärlek och omsorg gentemot barnet. Utifrån detta kan våldet eventuellt bero på hur 

den vuxne mannen har haft det under sin barndom, om något brustit i omsorgen. Våldets 

förekomst under vuxen ålder förklaras även utifrån vad mannen haft för direkt upplevelse av 

något som i detta fall våld. Genom detta vet mannen hur det känns och kan upprepa 

våldshandlingar för att behålla sin makt över kvinnan (Lennéer-Axelson, 1996; jfr Bandura, 

1977, ref i Learning theories, 2011; Kåver, 2006).  

     Mannens känsla av maktlöshet leder till relationsvåld och detta kan förklaras utifrån 

kontrollbehov där kontroll är en del av manskulturen. När mannen inte kan kontrollera 

relationen, psykiskt lidande och personlig kommunikation blir han stressad och därför blir han 

frestad att ta till våld för att få kontroll över situationen. Teorin om kontrollbehov förklarar att 

män som utövar våld p.g.a. maktlöshetskänslan är för att de är extra ansvarstagande och 

därför vill de inte bara ha kontroll över sitt beteende utan över de närstående också. (Isdal, 

2001; jfr Ptacek & Gondolf, 1986 ref i Lennéer-Axelson, 2006). 

Våld utifrån ett ekologiskt perspektiv 

Mäns våld mot kvinnor beror på flera olika faktorer i olika nivåer och samspelet dem emellan 

(Heise, 1998). En av nivåerna är individnivån som utifrån psykodynamisk teori förklarar 

individuella orsaker som exempelvis kan vara om mannen under barndomen varit vittne till 

våld (Heise, 1998; jfr Larsson, 2003; Goldner, 1998 ref i Socialstyrelsen, 2011). 

     På strukturellnivå är forskningen om normaliseringsprocessen den mest relevanta 

förklaringen där våldet ses som ett normalt beteende då beteendet kopplas till den manliga 

könsrollen och överordningen (Larsson, 2003; jfr Lundgren, 2004).  

     Ekologiskt perspektiv på relationsnivå kan förklaras utifrån individualistiskt och 

socialpsykologiskt perspektiv där den brist som uppstår i samspelet mellan mannen och 

kvinnan kan förklaras som en orsak till varför män tar till våld (Larsson, 2003; jfr Hearn, 

1998). 

     På samhällsnivå är den kultur och samhälle människor lever inom som avgör om mäns 

våld mot kvinnor är acceptabelt. Med det kulturella menas normer och värderingar och med 

samhället menas de lagar och regler ett land besitter. I ett samhälle där männens dominans 

och kontroll över kvinnan anses vara normalt kan även våldet i viss mån tolkas som en mer 

acceptabelt handling (Larsson, 2003; jfr Banakars, 1990 ref i Eliasson, 1997).   

 

Behandlingsmodeller och arbetsmetoder 
Analysen av behandlingsmodeller och arbetsmetoder utgår ifrån följande empiri: 

            Eliasson, Elis, Per (2000): Män, kvinnor och våld. Att förstå och förändra våldsamt  

                beteende.   

           Eriksson, Maria, Biller, Helene, Balkmar, Dag (2006): Mäns våldsutövande - barns     

                upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. 
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           Healey, Kerry, Christine Smith & Chris O’Sullivan (1998): Batterer intervention:    

                Program approaches and criminal justice strategier. 

           Manscentrum (2011): Om våld.  

           Pence, Ellen, Michael, Paymar (1993): Utvecklingsprogram för män som misshandlar. 

 
Alternativ til vold (ATV) 

ATV-modellen utgår från ett pro-feministiskt förhållningssätt där olika våldshandlingar 

definieras i behandlingen med våldsutövande män precis som inom feministiskt perspektiv där 

alla aspekter av våld beaktas. ATV-modellen i likhet med feministiskt perspektiv ser till 

maktstrukturer i samhället som förklaring till våld. Maktstrukturerna tilldelar män en 

överordnad position och kvinnor en underordnad i vilket förklarar den våld som utövas av 

män. Våldet som ett könsrelaterat problem som bör sättas in i könade maktrelationer i 

samhället (Eriksson m.fl., 2006; jfr Holmberg & Enander, 2004). 

     ATV-modellen precis som EMERGE-modellen har till syfte att stoppa mäns våld mot 

kvinnor. Båda behandlingsmodellerna har inslag av profeministiska metoder vilket även har 

varit en inspirationskälla för behandlingsmodellerna (Eriksson m.fl., 2006; jfr Adams, 2003).  

     Vidare beskriver ATV-modellen våld som ett sätt för män att handskas med vanmakt och 

makt, vilket utifrån vanmaktsperspektivet beskrivs som ett sätt för mannen att utrycka sin 

irritation och vanmakt (Eriksson m.fl., 2006; jfr Mellberg, 2004).  

     ATV-modellen är en integrerad metod där drag av kognitiv beteendeterapi och 

psykodynamisk terapi förekommer. Män som utövar våld har en tendens att förneka och 

bagatellisera handlingen, på så sätt minskas deras ansvar (Eriksson m.fl., 2006). ATV-

modellen fokuserar bl.a. på att lära män att ta ansvar för sina handlingar och även lära sig 

andra alternativa handlingar som inte inkluderar våld. Utifrån detta kan man se inslag av 

kognitiv teori. Inom kognitiv teori handlar behandlingens mål och metod om att jobba med att 

förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte anses fungera (Eriksson m.fl., 2006; 

jfr Hedlund, 2010). 

     ATV-modellen förklarar att mannens maktlöshetskänsla har sina rötter i liknande känslor i 

barndomen som skapats av exempelvis våld etc. Detta skulle kunna härledas ur ett 

psykodynamiskt perspektiv som menar att våld i vuxenålder kan bero på liknande upplevelser 

under barndomen (Eriksson m.fl., 2006; jfr Socialstyrelsen, 2011). 

     Behandling som baseras på ATV-modellen ser våldet utifrån mannens förståelse av sig 

själv i relation till kvinnor, i vilket han söker bekräftelse på sin manlighet. Detta är något som 

även forskning om känslomässig sårbarhet kontra manlig styrka betonar. Enligt denna 

forskning kämpar män med motstridiga krav på känslomässig sårbarhet och sin manliga 

styrka i ett förhållande. För att mannens manlighet och självkänsla inte skall skadas krävs det 

bekräftelse från kvinnan mannen är i relation med. Mäns känsliga sida tränas bort i manligt 

sällskap. Detta eftersom de känslor män kan visa i en kvinnas sällskap inte accepteras i 

manligt sällskap (Eriksson m.fl., 2006; jfr Jennings & Murphy, 2000). En av metoderna som 

används inom ATV-modellen är gruppsamtal där samtalet baseras på att skapa förståelse för 

sina känslor och upplevelser. Genom att lyfta fram känslor och upplevelser i gruppsamtal kan 

den uppfattning om att prata om känslor accepteras i manligt sällskap (Eriksson m.fl., 2006). 

Utifrån ett historiskt perspektiv kan detta kopplas till hur män uppfostrats. Män redan från 

barndomen uppfostras av samhället till att vara aggressiva vilket har lett till att män i vuxen 

ålder lär sig att stänga av känslor (Lennéer-Axelson, 1996). 

     ATV-modellen förklarar våldet även utifrån social inlärningsteori, där våldet ses som ett 

inlärt beteende som lärs in och upprepas. Av den anledningen behöver nya beteenden läras in 

och detta bör ske i gruppsamtal med män eftersom denna värdering kring hur manligt kön bör 

vara är skapat av män (Eriksson mfl., 2006; jfr Bandura, 1977 ref i Learning theories, 2011). 
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Intergrated domestic abused programme (IDAP) 
IDAP-modellen utgår från en pedagogisk metod i behandlingen med män som utövar våld. 

Inslag av den pedagogiska metoden tydliggörs utifrån de tekniker behandlingen använder sig 

av såsom rollspel och modellinlärning i undervisning kring konflikthantering. 

Modellinlärningen förekommer i behandlingen med tanke på att gruppledarna alltid består av 

en kvinnlig och en manlig ledare. Syftet med detta är att männen ska få se hur en kvinna och 

man kan bl.a. hantera konflikter utan att våld inkluderas. Detta är något som även 

inlärningsteoretiska perspektivet poängterar. Enligt denna teori, individer lär sig en handling 

bl.a. genom observationer av andra. Modellinlärning anses vara en avgörande del i hur våld 

uppstår, upprätthålls och upprepas, vilket även anses vara centralt i IDAP-modellen (Pence & 

Paymar, 1993; jfr Bandura, 1977 ref i Learning theories, 2011). Inslag av de pedagogiska 

metoderna inom IDAP är i likhet med EMERGE-modellen där båda modellerna utgår från 

pedagogiska metoder i arbetet (Adams, 2003; jfr Pence & Paymar, 1993). 

     Kognitiv teori beskriver mäns beteenden och uppfattning som något inlärt och skapad 

genom observationer av andras beteenden samt dess positiva och negativa konsekvenser 

(Socialstyrelsen, 2011). IDAP-modellen utgår bl.a. från att våldet sker utifrån den uppfattning 

män har kring vad som är acceptabelt beteende från kvinnan. Förutom att våld ses som ett 

inlärt beteende, beskriver IDAP-programmet att våldet har sin grund i ojämlikheter mellan 

kön som finns i samhället (Pence & Paymar, 1993). Dessa ojämlikheter kan ha sin grund i de 

egenskaper och roller som följer med kön. Genom handlingar kategoriserar vi dessa roller och 

förhåller oss till och visar vilka vi är samt hur samhället skall se ut (Mattsson, 2005). 

     Partnerkontakt är en del av IDAP-programmet, som har till syfte att öka den våldsutsattas 

säkerhet när hennes manliga partner genomgår behandlingsprocessen. Avsikten med att 

inkludera kvinnan i behandlingsprocessen är att hon ses som hjälp i bedömningen. Detta kan 

styrkas av forskning om normaliseringsprocessen som beskriver våldsutövandet som en 

process för kvinnan där mäns våld och kontroll övergår till en normal handling. Precis som i 

normaliseringsprocessen där kvinnan är inkluderad bör hon också finnas med under mannens 

behandlingsprocess där hon ses som en aspekt av våldet (Eriksson m.fl., 2006; jfr Lundgren, 

2004). 

     IDAP-modellen utgår inte från ett uttalat feministiskt perspektiv, dock kan inslag av 

perspektivet skönjas, eftersom partnerkontakt och föräldraskap är ett av de huvudsakliga 

teman som behandlas inom modellen (Holmberg & Enander, 2004). 

Center for violence intervention and research (CIRV) 

CIRV-modellen fokuserar behandlingen på det aktuella problemet hos män. Att se våldet som 

ett aktuellt problem sätter nuet i fokus för att kunna skapa framtida förändringar inom mäns 

liv. Förklaring till detta är att mäns våld mot kvinnor inte är något man kan förutse eller 

planera då man inte i förväg vet vilka män som utövar våld. Det finns inte heller specifika 

egenskaper hos män som utövar våld. Av den anledningen har CIRV-modellen inte något 

tidigare bestämt schema som behandlingen vilar på, utan låter män genom att diskutera i 

grupp skapa förståelse för sitt våld (Eriksson m.fl., 2006; jfr Kvinnofridslinjen, 2011). 

     CIRV-modellen utgår från kognitiv beteendeterapi i behandlingen med våldsutövande 

män. Inslag av kognitiv teori tydliggörs då det centrala i CIRV-behandlingsmodell fokuserar 

på mannens känslor, tankar och uppfattningar av våldet i aktuell situation (Eriksson m.fl., 

2006). Genom att överlåta stort ansvar till männen skapar man förutsättningar för mannen att 

reflektera över sina tidigare känslor, tankar och uppfattningar (Eliasson, 2000). Med kognitiv 

teori som utgångspunkt kan man förklara varför stort ansvar i behandlingen vilar hos männen 

själva. Genom att männen bär på stort ansvar skapar det möjlighet för dem att förstå våldets 

innebörd. Utrymme för reflektion kring våldshandlingar blir även en del av utvecklingen hos 

männen, då alternativa handlingar som inte inkluderar våld kan visas för dessa män (Nilsson, 

2001). Precis som den metod kognitiv teori utgår ifrån, arbetar CIRV med utsläckning av 
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våldshandlingar genom att sätta fokus på att lära männen bättre valmöjligheter för 

konflikthantering (Payne, 2008). 

     Att överlåta ansvar för våldet till mannen kan även härledas ur ett feministiskt perspektiv 

som poängterar mäns makt och överordnade position i förhållande till kvinnor (Holmberg & 

Enander, 2004). 

     Utifrån inlärningsteori kan man förklara CIRV’s arbetsmetod som en behandling som 

utgår från mannens egna förutsättningar. Behandlingen sker i öppna grupper där nya 

medlemmar är välkomna under behandlingens gång. Med nya medlemmars närvaro i gruppen 

skapas det ”en direkt upplevelse” av något som inlärningsteorin menar är ett sätt att förstå hur 

det känns och fungerar att agera på ett visst sätt, vilket i detta sammanhang är våldshandlingar 

(Eriksson m.fl., 2006; jfr Kåver, 2006). 

The domestic abuse intervention project (DAIP, Duluthmodellen) 

Utifrån feministiskt perspektiv kan män genom våld skapa och upprätthålla sin strukturella 

makt över sin kvinnliga partner (Holmberg & Enander, 2004). Enligt forskning om 

normaliseringsprocessen blir våldet som ett verktyg för männen, vilket i sig skapar kontroll 

över kvinnan och denna kontroll kan ske genom växling mellan värme och kärlek som med 

tiden övergår till en normal handling (Lundgren, 2004).  

     Duluthmodellen har en pro-feministisk utgångspunkt där behandlingsarbetet har stort 

fokus på begreppen makt och kontroll, i vilket våldet definieras (Pence & Paymar, 1993). 

”The power and control wheel” (Makt och kontrollhjul) inom Duluthmodellen är en central 

begrepp som förklarar hur våldet existerar i ett större sammanhang och därför inte bör ses som 

en enskild händelse (Healy m.fl.,1998). Detta tyder på att det feministiska perspektivet är en 

framträdande del av Duluthmodellen. Detta eftersom våldet ses då ur ett större sammanhang 

och dess alla aspekter. Att integrera olika aspekter kring våld är något som framkommer inom 

Duluthmodellen. Detta eftersom en del män som går på Duluthbehandling hänvisas till 

behandling via domstolsorder eftersom de är dömda till våldsbrott. Detta leder till ett 

samarbete med olika samhälliga organ. Något som dessutom anses belysa det feministiska 

perspektivet är kvinnors behov av stöd och hjälp som prioriteras inom Duluthmodellen. Av 

den anledningen erbjuds även männens kvinnliga partner stöd, hjälp och behandling medan 

männen själva går Duluthbehandling (Holmberg & Enander, 2004; jfr Pence & Paymar, 

1993). En likhet som Duluthmodellen har med tidigare forskning om EMERGE- modellen är 

att de båda utgår från ett profeministiskt perspektiv där hänsyn tas till alla delar av våldet för 

att stoppa mannen att utöva våld mot sin kvinnliga partner (Adam, 2003; jfr Pence & Paymar, 

1993). 

     Våld definieras utifrån olika teman, såsom psykiskt våld, fysiskt våld, ekonomiskt förtryck, 

sexuellt våld etc. (Isdal, 2011). Definitionen av våld är omfattande, vilket även framkommer 

av våldsdefinitioner som Duluthmodellen utgår ifrån (Holmberg & Enander, 2004). Några av 

dessa definitioner som Duluthmodellen påpekar är fysiskt våld, psykiskt våld, ekonomiskt 

förtryck, isolering av kvinnan, tvång och hot mot kvinnan. Detta är förenligt med feministiska 

perspektivets syn på våldet som betonar att våldet består av komplexa och mångskiftande 

händelser (Healy m.fl.,1998; jfr Holmberg & Enander, 2004). 

     Vidare har Duluthmodellen inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT). Modellen utgår från 

att våldet inte beror på faktorer som bristande självkänsla och svårigheter av impulskontroll 

utan våldet förklaras som ett inlärt beteende vilket även den kognitiva teorin förespråkar. Att 

behandla tankar, känslor och ersätta beteenden som är felaktiga inom Duluthmodellen, klargör 

inslaget av kognitiv teorin som menar att för att kunna åstadkomma en förändring behöver 

arbetet fokusera på att förändra tankar, känslor och beteenden (Pence & Paymar,1993; jfr 

Socialstyrelsen, 2011). 

     Inlärningsteorin menar att våld är ett inlärt beteende som skapas genom att observera och 

imitera andra som exempelvis föräldrarna. Beteenden och handlingar stöds av tankar och 
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känslor kring vad som män anser vara acceptabelt att göra, vilket inom Duluthmodellen 

kopplas till mäns våld och makt över kvinnan (Pence & Paymar, 1993; jfr Kåver, 2006).   

 

SLUTDISKUSSION 

 
Studiens syfte har varit att utifrån tidigare forskning redogöra för och analysera de 

förklaringsmodeller som förekommer till varför män utövar våld mot sin kvinnliga partner. 

Vidare har studiens syfte varit att undersöka vilka behandlingsmodeller som främst används i 

Sverige för dessa män. De frågeställningar som studien utgått ifrån är dessa, 1) Vilka är de 

vanligaste förklaringsmodellerna som forskningen använder för att förklara mäns våld mot sin 

kvinnliga partner 2) Vilka är de främst använda behandlingsmodellerna och arbetsmetoderna i 

Sverige för män som utövar våld mot sin kvinnliga partner?   

     Studien utgår ifrån nio teoretiska utgångspunkter som vi använt för att försöka förklara och 

förstå vår empiri. De valda utgångspunkterna är följande: våld, mäns våld mot kvinnor, kön, 

självkänsla och självtillit, kontrollbehov, feministiskt perspektiv, psykodynamisk teori, 

kognitiv teori och social inlärningsteori. 

 

Förklaringsmodeller 
Studien utgår ifrån de mest återkommande förklaringsmodeller som är följande: 1) 

Könsmaktsperspektiv. 2) Vanmaktsperspektiv. 3) Individualistiskt och socialpsykologiskt 

perspektiv. 4) Ekologiskt perspektiv. 

      De redovisade förklaringsmodellerna har en del gemensamma förklaringar kring mäns 

våld mot kvinnor. Den framträdande likheten bland förklaringsmodellerna är att de inte enbart 

kopplar våldet till mannen utan även ser till kvinnan som en del av processen. Med detta 

menar författarna till förklaringen av de olika förklaringsmodellerna att ansvaret till våld inte 

ligger hos kvinnan utan de menar att kvinnan kan påverka våldshändelsen. 

Förklaringsmodellerna tar hänsyn till andra faktorer som kan orsaka våld. Dock finns det 

skillnad i graden av helhetssyn inom dessa modeller.  

     Ekologiskt perspektiv och könsmaktsperspektiv ser historien som en förklaring till mäns 

våld mot kvinnor. Det framkommer i förklaringsmodellerna att den historiska synen på vad 

som är manligt och kvinnligt följt oss i alla tider. Vidare påverkar samhällets föreställningar 

av vad som anses vara rätt beteende för respektive kön.  

     Eliasson refererar till Banakars forskning från år 1990, Lagens dilemma. Invandrare & 

minoriteter som visar att män och kvinnor med annan kulturell bakgrund ser på våldet som 

något mer normalt i jämförelse med infödda svenskar. Eftersom våldet förklaras utifrån deras 

kultur där våldet är acceptabelt. Detsamma förekommer inom Lundgrens (2004) forskning om 

våldets normaliseringsprocess där hon förklarar att våldet kan anses som normalt beroende på 

vilket socialt sammanhang det utspelas sig i. Vidare har Banakars forskning redovisat att en 

del individer med annan kulturell bakgrund begärt om ett undantag där våldet skulle ursäktas 

och därmed inte straffas enligt svensk lag. Vi anser att det är viktigt att behandlarna ska ha 

förförståelse till varför männen tänker så som de gör för att det grundar sig i deras 

kulturmönster, men att det inte är någon ursäkt för att de inte ska straffas i Sverige. Vi menar 

att om man som invandrare väljer att komma till Sverige ska man integreras i samhället och 

acceptera de lagar och regler som existerar utan att man behöver glömma sitt ursprung och sin 

kultur. Samma sak gäller när svenskar reser till andra länder då man anpassar sig till det 

samhälle man befinner sig i. 

     Social inlärningsteori framkommer inom vanmaktsperspektiv, individualistiskt och 

socialpsykologiskt perspektiv. Utifrån ett vanmaktsperspektiv förklaras mäns våld som inlärt 

beteende som män tar till för att uttrycka sin självkänsla, makt och kontroll över kvinnan. 
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Individualistiskt och socialpsykologiskt perspektiv menar att våldet har rötter i mannens 

sociala arv.  

     Mäns kontrollbehov över kvinnan är den mest återkommande delen i hela studien. Mäns 

behov av kontroll över kvinnan är ett sätt för män att utöva makt över kvinnan och det som är 

centralt för studien är att en minskad kontroll över kvinnan kan leda till att män tar till våld. 

     Både vanmaktsperspektivet och det ekologiska perspektivet förklarar våldet på en 

individnivå utifrån psykodynamisk teori. Båda perspektiven menar att våldet kan ha sina 

rötter i mannens tidigare upplevelser under sin barndom.   

     Forskning visar bl.a. att mäns våld mot kvinnor beror på biologiska faktorer där mannens 

könshormoner och höga testosteronhalt kan vara anledningen till att män utövar våld. Denna 

forskning tycker vi är intressant att diskutera. Vi anser att biologiska faktorer bör vara i åtanke 

när man skall behandla någon med våldsproblematik, dock menar vi att våldet inte endast kan 

bero på biologiska faktorer. 

      Det framkommer i några förklaringsmodeller aspekter som betonar att samspelet mellan 

kvinnan och mannen kan orsaka våld, däremot riktas inte skulden och ansvaret för våldet 

direkt på kvinnan utan att något brister i själva samspelet. Vanmaktsperspektivet och annan 

forskning menar att kvinnan kan påverka att våld uppstår genom att de provocerar mannen till 

att utöva våld, vilket vi inte håller med om. Varje människa ska kunna ta ansvar för sina egna 

handlingar. Det framkommer att när en kvinna provocerar mannen vet mannen inte hur man 

löser konflikter utan våld eftersom män är fattiga på ord. Kvinnan använder tungan och 

mannen våld för att jämna ut maktbalansen mellan dem. Dock anser vi att det är mannen som 

förlorar på detta eftersom han genom utövandet av våld bär på ansvaret ensam. 

Behandlingsmodeller och arbetsmetoder 

Studien utgår ifrån de mest återkommande behandlingsmodeller och arbetsmetoder som 

används i Sverige. Behandlingsmodeller och arbetsmetoder är följande: 1) Alternativ til vold 

(ATV), 2) Integrated domestic abuse programme (IDAP), 3) Center for violence intervention 

and research (CIRV) och 4) The domestic abuse intervention project (DAIP, 

Duluthmodellen).  

     En central del av behandlingsmodellerna är att de försöker lära män andra alternativa 

handlingar att lösa konflikter. Det vi har kommit fram till utifrån det studien påpekar kring 

den gemensamma skulden är att det inte finns någon ursäkt till att utöva våld oavsett 

orsakerna. 

     Det fyra behandlingsmodellerna, ATV, IDAP, CIRV och Duluthmodellen utgår i stora 

drag från feministiskt perspektiv. IDAP och CIRV utgår inte från något uttalad feministiskt 

perspektiv, dock kan man se inslag av perspektivet både kring hur de definierar våldet samt 

innehållet av arbetsmetoderna såsom rollspel etc.  

     Vidare har inslag av kognitiv teori och andra pedagogiska metoder kunnat iakttas mer 

eller mindre i samtliga behandlingsmodeller. Till skillnad från resterande 

behandlingsmodeller är ATV en integrerad metod av kognitiv teori och psykodynamisk teori. 

Samtliga behandlingsmodeller har behandling i grupp i sina verksamheter. Dock har inte alla 

behandlingsmodeller lika många individuella samtal i sina verksamheter. Ytterligare ett 

gemensamt drag i samtliga behandlingsmodeller är inslaget av inlärningsteorin där våldet 

förklaras som ett inlärt beteende.  

      Partnerkontakt är en av de centrala delarna i Duluth och IDAP, där syftet är att kvinnan 

skall vara inkluderad i behandlingen. I resterande behandlingsmodeller har de övningar och 

teman där de inkluderar kvinnans plats och betydelse. Dock är Duluth en av de 

behandlingsmodeller som utvecklat metoder för kontakt med kvinnan mest i jämförelse till 

resterande behandlingsmodeller. Detta eftersom Duluthmodellen erbjuder även kvinnan stöd 

och hjälp. Däremot framkommer det inte inkludering av kvinnan inom CIRV och ATV lika 
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tydligt som de två andra behandlingsmodellerna. En annan skillnad mellan 

behandlingsmodellerna är att den som söker behandling inom IDAP och Duluth är oftast 

dömda till brott. Dock kan dessa två behandlingsmodeller sökas frivilligt också precis som 

ATV och CIRV-modellerna. Något ytterligare som skiljer behandlingsmodellerna emellan är 

i vilken utsträckning modellerna är strukturerade. ATV-modellen är en halvstrukturerad 

modell, IDAP är en strukturerad modell, Duluth är en strukturerad modell och CIRV-

modellen är nästan ostrukturerad. Det som är av vikt att påpeka är att alla 

behandlingsmodeller oavsett graden av struktur i behandlingen har regler som bör följas av 

alla deltagare. 

     I studien återkommer inslag av det feministiska perspektivet i alla modeller som 

redogjorts för. Inslag av feministiska perspektivet och pedagogiska arbetsmetoder är något 

som även tidigare forskning kring EMERGE-modellen lyfter fram. Detta är en framträdande 

likhet mellan dessa behandlingsmodeller. De olika modellerna är dock eklektiska gällande 

val av behandlingsmetod och fokuserar inte enbart på ett perspektiv, snarare finns det olika 

inslag och komponenter som lyfts fram. Det feministiska inslaget kan ytterligare ifrågasättas 

om detta perspektiv är förenligt med det praktiska behandlingsarbetet där syftet är att 

förändra enskilda mäns våldsbeteende. 

 

Styrkor och svagheter 

Studien har styrkor och svageter. Studiens syfte och frågeställningar begränsar möjligheten 

att kunna inkludera flera förklaringsmodeller och behandlingsmodeller. Detta eftersom syftet 

var att hitta de vanligaste förklaringsmodellerna som forskning använder sig av för att 

förklara mäns våld mot kvinnor och även de mest använda behandlingsmodellerna och 

arbetsmetoderna i Sverige för mäns våld mot kvinnor. Studien utgör endast en 

sammanställning av förklaringsmodeller och behandlingsmodeller samt arbetsmetoder. 

Studien anses inte vara komplett gällande förklaringsmodeller och behandlingsmodeller och 

arbetsmetoder eftersom förklaringar samt behandlingsmodeller för dessa män är många. 

Detta gäller även de teoretiska utgångspunkterna som förs kring ämnet mäns våld mot 

kvinnor.  

     En svaghet som bör uppmärksammas är de sekundärkällor vi i studien har använt oss av, 

men vi har i huvudsak försökt sammanställa förstahandskällor för att stärka resultatet. Alltför 

många sekundärkällor visar på att flera författare har gjort sina egna tolkningar kring ämnet 

och detta har vi haft i åtanken när vi valt att utgå ifrån dessa.  

     Studiens styrka är att vi under studiens gång undersökt och läst flera olika källor om 

förklaringsmodeller och behandlingsmetoder. Sedan har vi sammanställt de mest 

återkommande förklaringsmodellerna och de behandlingsmodeller samt arbetsmetoder som 

Sverige använder sig av. En annan styrka är att vi har använt oss av flera sökord när vi sökt 

på de olika databaserna för att få ett brett urval av forskning. Detta kan även antas som en 

svaghet då vi funnit ett stort antal studier och sållningsprocessen varit svår och tagit tid, men 

för att kunna sammanställa de återkommande förklaringsmodellerna har vi varit drivna till att 

försöka finna ett flertal studier.  

     Studiens teoretiska utgångspunkter och förklaringsmodeller har tillsammans förklarat 

mäns våld mot kvinnor som ett multifaktoriellt fenomen. Utifrån detta menar vi att en 

integrerat multikausalt angreppsätt borde eftersträvas i behandlingsmodellerna eftersom det 

skapar större möjlighet för en effektiv behandling. Ett exempel på detta är det ekologiska 

perspektivet som förklarar att orsaken till mäns våld har flera olika faktorer på olika nivåer 

och samspelet dem emellan. Med utgångspunkt i detta kan det medföra en utveckling av 

behandlingsmodeller och eventuellt kan det skapa nya behandlingsmodeller.  

     Denna studie har varit väldigt lärorik eftersom den har berikat oss ytterligare gällande 

mäns våld mot kvinnor. Vi har ett flertal gånger under skrivprocessen diskuterat om att 
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samhället borde införa relationskunskap i skolor som ett obligatoriskt ämne eftersom detta 

kan medföra positiva samhälleliga konsekvenser genom att ojämlikheten mellan män och 

kvinnor minskas etc. 

     Diskussion kring internetkällor har lyfts fram under insamling av material och dess 

pålitlighet, med tanke på att materialet är i ständig förändring. Vi har använt oss av en del 

internetkällor för att förstärka och fullgöra det redan införskaffade underlaget. De 

internetkällor studien utgått ifrån har granskats kritisk. De hemsidor vi valde att använda oss 

av anses vara pålitliga eftersom de i synnerhet är officiella för de verksamheterna som 

använder sig av behandlingsmodellen.   

 

Förslag till vidare forskning  
Studien saknar ett kapitel om behandlingsmodellernas utvärderingar i Sverige. Vi anser att 

detta kan vara ett förslag till vidare forskning där man utvärderar de behandlingsmodeller 

som används i Sverige för att studera dess effektivitet. Det skulle även vara intressant att 

kvinnor inkluderas i utvärderingarna, eftersom det är något intressant att följa upp. Detta med 

tanke på att kvinnan i större utsträckning ses som en del av processen.  

     Ett annat förslag till vidare forskning är att göra en kvantitativ studie genom att fråga 

männen som går de behandlingar som finns i Sverige om varför de utövar våld. Detta för att 

klargöra om det är p.g.a. samhällets maktstrukturer eller om det ligger något i barndomen. 

Det blir intressant då att jämföra om de forskare som förklarar våldet utifrån endast en 

förklaringsmodell överensstämmer med det mannen svarar om vad som orsakar våldet.  
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