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1. Inledning 

Rapportens huvudsyfte är att undersöka vilken hjälp det finns för de män som 

brukat våld mot någon närstående kvinna. Med våld menar vi både psykisk, fysisk 

och sexuellt relaterat våld. Vi har tittat närmare på några av de behandlings-

metoder som finns i Sverige och hur man där får kontakt med sina klienter, vilka 

teoretiska metoder man använder samt vilka resultat man har presterat. För att 

bättre förstå behandlingsalternativen och målen för dessa har vi även undersökt 

vad det finns för bakomliggande orsaker till våldet. 

Vi har även undersökt närmare ett påstående som Frida Kröger-Nygren sa under 

en föreläsning under momentet ”Våld i nära relationer” Polisutbildningen Umeå 

vårterminen 2005. Kröger-Nygren menade att flertalet män som brukar våld lider 

av en personlighetsstörning. 

 

1.1 Bakgrund 

De senaste tio åren har kvinnans situation i samhället uppmärksammats mer och 

mer. Näst intill varje dag kan man se och höra i medierna debatter om 

jämställdhet, lika löner mm. En annan situation som också börjat synliggöras mer 

och mer är mäns våld mot kvinnor.  Varje kvinna borde ha lika mycket rätt till att 

leva i ett demokratiskt och jämställt samhälle likväl som i ett demokratiskt och 

jämställt förhållande. Detta är dock inte verkligheten för många kvinnor i Sverige 

i dag. Enligt BRÅ anmäls varje år ca 20 000 fall av mäns våld mot kvinnor varav 

bara en bråkdel leder till fällande dom, dessutom uppskattas att mörkertalet är 

mycket stort. Det som är bra är att det har uppmärksammats och blivit erkänt som 

ett samhälls problem. Vad görs då för att komma åt det? 

I nu läget finns det ganska mycket hjälp för kvinnorna att få och man arbetar med 

att sprida kunskapen inom alla myndigheter som kan tänkas komma i kontakt med 

dessa kvinnor bl a polisen, socialtjänsten och domstolsväsendet. Däremot är inte 

kunskapen om männen som brukar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld lika 

utbredd. Vad finns det för hjälp och behandling för dem? Det är de som är det 

faktiska problemet. I det här arbetet kommer vi att belysa en del av de 

behandlingsmetoder som finns i dagsläget och titta lite närmare vad de går ut på.   
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Under momentet ”Våld i nära relationer” på polisutbildningen i Umeå fick vi 

mycket information och utbildning i ämnet men det mesta var ur kvinnans 

perspektiv, om hur vi poliser skall bemöta kvinnorna för att de skall kunna ta sig 

ur en våldsam relation. Detta är visserligen mycket viktigt och momentet var 

mycket lärorikt. Dock saknade vi en aspekt av problemet: Hur hjälper vi männen?  

För att komma åt problemet tror vi att det är viktigt att dessa män får behandling 

så att de efter ett avtjänat straff inte upprepar brottet. I vår utbildning fick vi ingen 

eller väldigt lite information om vart männen kan vända sig. Därför vill vi titta lite 

närmare på detta för att den dag när vi har en man framför oss som insett sitt 

problem och vill ha behandling skall vi kunna hjälpa och leda honom rätt. 

 

1.2 Begreppsförklaringar 

Historik 

1200-talet 

En man straffades med döden om han våldtog en främmande kvinna, detta dock 

endast om det fanns adekvat bevisning. Även att med våld ta sig en hustru, 

kvinnorov, förbjöds. Men detta främst för att den man som bröt mot lagen ansågs 

ha förbrutit sig mot den man som kvinnan ansågs tillhöra så denna lag var inte till 

för att skydda kvinnorna.1 

År 1779 

Straffet lindrades och för att upprätta hålla kvinnan och hennes släkts heder kunde 

släkten istället försöka förmå mannen att gifta sig med sitt våldtäktsoffer. Detta 

skulle vara bättre även för kvinnans rykte särskilt om hon blivit gravid vid 

övergreppet, ingen ville gifta sig med en ”oren” kvinna.2 

År 1864  

Nu först upphörde mannens lagliga rätt att aga sin kvinna, men dock bara på 
offentliga platser, skedde det på enskilt område var kvinnan själv tvungen att 
anmäla sin man för att det skulle gå till rätten.3 

                                                
1 Eklund-Moroney Sista slaget 2002 
2 Heimer och Posse Våldsutsatta kvinnor 2003 
3 Eklund-Moroney Sista slaget 2002 
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År 1965  

Som första land i världen fick Sverige en lag mot våldtäkt i äktenskapet. Före det 

så hade det räknats som mannens ”äktenskapliga rättighet” att använda sin hustrus 

kropp efter eget önskemål utan hänsyn till kvinnans åsikt eller vilja. Det var ett 

naturligt inslag i äktenskapet samt en privat angelägenhet att mannen kunde bruka 

våld på sin hustru så länge våldet inte var alltför grovt.4  

År 1982 

Så äntligen placerades kvinnomisshandel under allmänt åtal. Detta innebär att 

kvinnan inte själv behöver anmäla brottet till polisen, vilket hon var tvungen till  

tidigare, utan att vem som än får kännedom om brottet kan anmäla det.5  

År 1998 

På sommaren infördes brottet ”Grov kvinnofridskränkning” i Brottsbalken 

(Kapitel 4 §4a) och år 2000 justerades den till dess nuvarande form. 

 

1.3 Grov kvinnofridskränkning (BrB 4:4a)  

”Den som begår brottsliga gärningar enligt 3,4 eller 6 kap. mot en närstående 

eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led 

i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att 

allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst 

sex månader och högst sex år. 

  Har gärningen som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som 

han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med 

under äktenskapsliknande förhållanden, skall istället dömas för grov 

kvinnofridskränkning till samma straff.”6 

 

Brottsbalkens 3:e kapitel ”Om brott mot liv eller hälsa” Ex. mord, misshandel. 

                                                
4 Heimer och Posse Våldsutsatta kvinnor 2003 
5 Dahlström, Nilsson och Vesterlund Brott och påföljder 2001 
6 Sveriges rikes lag 2003 
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4:e kapitel ”Om brott mot frihet och frid” Ex. olaga hot, 

hemfridsbrott. 

         6:e kapitel ”Om sexualbrott” Ex. våldtäkt, sexuellt utnyttjande.7 

 

För att en man ska kunna dömas för Grov kvinnofridskränkning krävs det att han 

vid upprepade tillfällen, fler än två gånger, (ju grövre brott desto färre gärningar 

krävs) har utsatt samma kvinna för något av de brott som tas upp i BrB 3:e, 4:e 

eller 6:e kapitel. Det krävs även att mannen ska ha haft som avsikt med sina 

gärningar att sänka kvinnans självförtroende8. Den nya lagstiftningen visar 

därmed en ökad förståelse för att de psykologiska kränkningarna kan vara väl så 

skadliga och effektiva som vapen och sätter djupa spår i en kvinnas syn på sig 

själv, sin kompetens och sitt människovärde9.  

 

1.4  Kvinnovåldskommissionen  

I en proposition om en ny jämställdhetslag från regeringen 1990/91 så gav man ett 

föreslag till en handlingsplan för regional/lokal samverkan och utveckling vad det 

gäller våldet mot kvinnor. Olika myndigheter såsom polis, socialtjänst och sjuk- 

och hälsovård skulle tillsammans med ideella organisationer anordna seminarier 

och utbildningar för att öka kunskapen inom området. 

1993 tillsattes Kvinnovåldskommissionen av regeringen. De fick i uppdrag att ur 

ett kvinnoperspektiv göra en översyn av frågor vad det gäller mäns våld mot 

kvinnor, detta genom att granska kvinnors verklighet och erfarenheter. I samband 

med ett beslut på FN´s kvinnokonferens i Peking 1995 då alla medlemsländer åtog 

sig att lagstifta mot och stärka befintlig lagstiftning rörande våld mot kvinnor kom 

Kvinnofridskommissionens huvudbetänkande; Kvinnofrid.  

Syftet var att myndigheter som kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för 

våld ska ytterliggare förbättra sin kunskap inom detta område och utveckla 

                                                
7 Dahlström, Nilsson och Vesterlund Brott och påföljder 2001 
8 Dahlström, Nilsson och Vesterlund Brott och påföljder 2001 
9 Heimer och Posse Våldsutsatta kvinnor 2003 
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metoder angående bemötande av kvinnorna och öka samarbetet emellan 

varandra.10 

Kvinnofridsbetänkandet är inte enbart inriktad på våld mot kvinnor utan har även 

medfört viktiga lagförändringar inom andra feministiska områden såsom förbud 

mot könsstympning av kvinnor, förbud mot köp av sexuella tjänster och en 

ändring i jämställdhetslagen om sexuella trakasserier. 

Kvinnovåldskommissionen har varit enormt viktigt för utvecklingen och 

kunskapsspridningen inom begreppet våld mot kvinnor, då framförallt inom 

rättsväsendet som haft en sedan länge föråldrad grundsyn på denna typ av brott.11 

 

1.5 Jämställdhet 

Även om vi i Sverige anser att vi är ett välutvecklat land som har kommit långt  

fram i utvecklingen vad det gäller det mesta i jämförelse med många andra länder 

så har vi fortfarande en bra bit kvar innan vi har ett jämställt samhälle. 

Jämställdhet handlar inte om millimeterrättvisa eller om att det inom arbetslivet 

ska vara varannan kvinna varannan man på de olika positionerna. Män och 

kvinnor är olika både generellt och individuellt, vi är olika bra på olika saker. 

Utan jämställdhet handlar om respekt och tolerans för varandra att acceptera och 

uppskatta varandras olikheter och likheter. 

Varje år anmäls en oroväckande stor mängd fall till polis där kvinnor har blivit 

misshandlade. År 2003 var siffran nästan 22 500 anmälningar vilket är en ökning 

med knappt 2000 fall sedan år 2000.12  

Statistiskt sett kommer en eller två tjejer i varje skolklass att någon gång bli 

misshandlade av sin pojkvän/man vilket innebär att en eller två killar i varje klass 

kommer att misshandla sin flickvän/hustru. 13 

Ingen trevlig statistik att läsa! 

 

                                                
10 ROKS Våld mot flickor 2002 
11 Statens offentliga utredningar Slag i luften 2004 
12 Kristianstadsbladet 25 november 2004 
13 Eklund-Moroney Sista slaget 2002 
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Antal anmälningar om kvinnor över 15 år som misshandlats av någon bekant.14  
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Antal anmälningar om grov kvinnofridskränkning BrB Kap 4 §4a.15 

 

Men utvecklingen har gått framåt vad det gäller forskning kring vad som gör att 

vissa män brukar våld mot sina kvinnor och vad som kan göras för att bryta denna 

onda cirkel. Framförallt i Kanada, England, Finland och Norge ligger man långt 

fram inom forskningen. Behandlingar åt dessa män har tagits fram som visat ett 

positivt resultat och dessa metoder har även köpts i till Sverige för att tillämpas 

här. Ett exempel på detta är ”IDAP” som Marianne Tobiasson i Göteborg fört in 

från England (se kap 4:2) och ATV (se kap 2:5) som kommer ifrån Norge och 

använts bl a i påverkansprogrammet Fredman, Malmö (se kap 3:1). 

Sedan har det blivit ett mycket uppmärksammat problem i dagens samhälle i både 

tidningar, TV och annan massmedia. Detta bl a genom att kända personer såsom 

Amelia Adamo och Mona Sahlin gått ut med och berättat om att de blivit 

misshandlade i sina tidigare förhållanden. Även att författaren Liza Marklund fått 

                                                
14 Brottsförebyggande Rådet  
15 Brottsförebyggande Rådet 
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uppmärksamhet genom sina böcker om Mia (Gömda och Asyl) och sin 

programserie på TV4 (Lite stryk får de tåla) har gjort mycket i denna infekterade 

fråga. Tillsammans har detta medfört att fler kvinnor vågar träda fram och anmäla 

och fler män vågar ta steget att söka hjälp mot sin aggressivitet. Förhoppningsvis 

sker detta innan första slaget kommer men i alla fall innan fler kvinnors liv 

förstörs.  

1.6 Alternativ Til Vold (ATV) 

ATV kommer ursprungligen från Oslo, Norge, och bygger på att männen känner 

sig maktlösa i sina förhållanden och att detta är orsaken till att de brukar våld. 

ATV arbetar individualpsykologiskt med mycket kognitiva inslag i gruppform. 

Forskningar i England som nyligen gjorts har visat ett en kombination av dessa 

båda metoder har visat mest effektiva resultat. 

Man arbetar under sina gruppmöten utifrån 4 hörnstenar;  

• Våld. En fördjupad bearbetning av det egna våldet. 

• Empati/ ansvar. Att ta ansvar för vad man utsatt sin partner för, att det inte 

ska upprepas och ta ansvar i relationen. 

• Sammanhang. Att se sammanhangen mellan tidigare erfarenheter och de 

erfarenheter man har nu. Att lära sig se signalerna hos sig själv och att 

uppfatta signalerna från omgivningen att allt inte är bra och att kunna dra 

konsekvenserna av det. 

• Konsekvenser. Vad har konsekvenserna blivit av det man gjort, både för 

mannen själv, kvinnan och för barnen? 

 

ATV´s förklaringsmodell bygger delvis på att männen handlat i som de uttrycker 

vanmakt eller makt. 

Vanmakt över att inte få det de behöver, inte kunna påverka, inte kunna uttrycka 

eller att de gjort sig så beroende av kvinnan att de inte skulle klara av en 

separation. Maktberoendet är mer att männen vill ha kontroll över sin kvinna, han 

saknar empati för henne och brukar våld för att kunna styra hennes liv och få 

henne att lyda honom. 
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Man arbetar även utifrån förklaringsmodellen som bygger på motivation över att 

förändra sitt beteende, både yttre och inre motivation. 

Till en början kan mannen inte ens vara medveten om att det finns ett problem i 

hans beteende, och om det skulle finnas ett problem så är det inte honom det är fel 

på. Han kan tycka att kvinnan beter sig provocerande, eller att det beror på andra 

omständigheter som han inte kan ändra på. Eftersom mannen inte ser problemet så 

blir det svårt att få honom att vilja förändras. 

Med yttre motivation menas då att förövaren kanske vill ha situationen annorlunda 

men eftersom han lägger ansvaret utanför sig själv så har han inte förmågan att se 

sig själv som förövaren. 

För att mannen skulle kunna förändra sin situation krävs det att han inser sin del i 

problemet, tar ansvar för sina handlingar och har viljan att vilja förändras. Det 

kallas inre motivation och kan ta mycket lång tid att uppnå.1 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka några av de behandlingsmetoder som 

finns i Sverige för att bryta våldsanvändningen hos de män som brukar våld mot 

någon närstående. Vi vill ta reda på vilka slags behandlingar som finns, vad de går 

ut på och hur de fungerar? Vi vill även få en inblick i vad det kan vara som gör att 

vissa män misshandlar, och se hur de olika behandlingarna är kopplade till de 

psykologiska faktorer som gör att männen misshandlar. 

 

1.7 Frågeställningar 

Vad finns det för slags behandling för män som brukar våld? 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till att vissa män brukar våld i sina 

partnerrelationer?  

 

                                                
1 Birgitta Larsson Slutrapport avseende projekttiden….Fredman 2002 
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1.8 Avgränsningar 

Eftersom ämnet våld mot kvinnor är ett mycket aktuellt ämne så finns det 

mängder med information inom detta så att avgränsa sig har varit svårt. Det vi har 

valt att belysa är männen som brukar våld i nära relationer. Vi har undersökt några 

behandlingar och organisationer som arbetar med männen och valt att inte skriva 

om kvinnorna. I bakgrunden har vi dock nämnt kvinnorna och deras väg mot ett 

jämställt samhälle för att läsaren ska förstå historiken kring detta ämne bättre. 

1.9              Metod 

Vi har främst använts oss av tryckta böcker som vi har lånat på universitets-

biblioteket, men vi har även använt kursböcker som vi tidigare haft under 

utbildningen. Under fältstudieveckan i momentet ”Våld i nära relation” blev vi på 

de olika myndigheterna tilldelade diverse informationshäften som vi också har 

haft nytta av under arbetes gång. 

Vi inledde arbetet med att via e-mail söka kontakt med så många organisationer 

som arbetar inom detta område som möjligt. Vi fick många svar, innehållande 

verksamhetsplaner, tips på hemsidor och telefonnummer till andra organisationer. 

Efter att samtalat med Anna Gustavsson på Familjevåldsenheten i Malmö som 

hänvisade oss till Birgitta Larsson som arbetar för kriminalvården i Malmö samt 

var projektledare för Fredman fick vi via e-mail deras slutrapport till BRÅ om 

projektet Fredman. Denna rapport var till stor nytta under arbetets gång. 

Av Lena Melvinsdotter som jobbar inom Kriminalvården i Göteborg fick vi 

tillgång till information om IDAP som är ett projekt inom frivården, uppköpt från 

England. Vi fick dels material på engelska samt en Powerpoint presentation på 

svenska och lite övrig information om projektet. 

Vi fick även ta del av Verksamhetsrapporten för 2003 för Projekt Utväg i 

Göteborg.  
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2      Resultat    
 

2.1              Vilka är männen och varför misshandlar de? 
 

För att kunna hjälpa dessa män är det viktigt att få en bild av vilka männen är och 

varför de misshandlar, precis som det är viktigt med kunskap om varför kvinnorna 

stannar osv för att kunna hjälpa dem. Per Isdal har i sin bok Meningen med våld1  

försökt ge våldet en ” mening”. Våldet påverkar oss med sin brutalitet och sin 

meningslöshet. Det vi inte kan fatta eller förstå är vi särskilt sårbara inför; 

meningslösheten leder till en känsla av vanmakt som påverkar våra liv och vår 

frihet. Isdal skriver att känslan av meningslöshet kanske är det farligaste med 

våldet. När våldet inte har någon mening, bli det också omöjligt att skydda sig. 

Det som är obegripligt och inte går att förklara kan vi heller inte förhindra eller 

förebygga. Just därför tycker vi att det är mycket viktigt att så gott det går och 

med en stor dos empati försöka förstå våldet, och ”våldsmännens” upplevelser, då 

blir det också något som går att behandla. 

 

I dagens samhälle finns många föreställningar och myter om vilka män som 

misshandlar, vilka kvinnor som misshandlas o s v. En är t ex att det är mer 

invandrare som misshandlar än svenskar, en annan att alla är alkoholister, 

utslagna, psykiskt störda m m.  

Faktum är att det inte finns någon som helst forskning som stödjer dessa 

påståenden.2 Det finns forskning som säger att en del av männen har dessa 

problem men det finns ingen generell regel som talar om vilka som är våld-

samma.3 Kvinnomisshandel förekommer i alla sociala skikt, bland rika och 

fattiga, sjuka och friska, låg- och högutbildade, svenskar och invandrare etc. Att 

det är på detta vis gör det än svårare att förstå och förklara. Det hade varit mycket 

enklare om det var så att det bara var alkoholister eller psykiskt sjuka. Då hade det 

varit dessa människor som ”ägde” problemet och det hade blivit lätt att undvika. 

Men nu är det inte så. Man får söka efter orsaker och personlighetsdrag hos varje 

enskild individ. Kanske kan man hitta en gemensam nämnare som kan påverka en 

                                                
1 Isdal Meningen med våld 2000      
2 ROKS 
3 IDAP Theory manual 
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människa att vara våldsam oavsett om denne är rik, sjuk eller bara ”normal ur 

Svensson” ögon sett.    

 

I Per Isdals bok använder han sig av berättelser från män med våldsproblem för att 

våldet skall kunna ses från två sidor. För den som råkar ut för det och för 

omgivningen ter det sig helt meningslöst men genom att få en inblick i förövarens 

situation, känslor och tankar förstår man att för denne är det inget blint och 

meningslöst våld. 

Att våldets natur är väldigt komplext råder det inget tvivel om. Säkerligen finns 

det lika många förklaringar som våldsanvändare eller som Isdal skriver ”Eftersom 

varje person har sin unika historia och sin unika livssituation, är också varje 

bemästrings- och våldshistoria unik.” 

Det vi skall göra är att ta upp några teorier och faktorer som kan ha betydelse för 

om en person blir en ”våldsam person” eller inte.  

 

2.1.1             Vanmakt och maktlöshet 

Isdals främsta teori4 är att våld är en reaktion på och kontroll av vanmakt och 

maktlöshet. Före den ilska och vrede som föregår våld kommer alltid vanmakt. 

Alla hamnar någon gång i en situation där de har liten eller ingen chans att 

påverka det som händer runt omkring en. Känslan av maktlöshet och vanmakt 

kommer då ganska lätt över en och alla har vi nog tänkt tanken att ”åhhh jag 

skulle kunna slå till den där ordentligt”. Isdal menar att det är helt normalt och 

bara en reaktion på vanmakten. Tankar har aldrig skadat utan det är det bara 

handlingar som gör. Vad är då vanmakt? Som vi nämnt tidigare har de flesta en 

relation till ”den” att inte kunna försvara sig, inte klara att ta sig ur en situation, 

inte nå fram och bli hörd. Isdal definierar vanmakt: ”ett tillstånd knutet till 

faktiska, biologiska, upplevelsemässiga eller känslomässiga förhållanden, som 

karaktäriseras av att behov, målsättningar eller förväntningar inte uppfylls, utan 

man hindras att göra något man vill eller man upplever ett hot eller angrepp mot 

sitt liv eller integritet.” 

 

 

                                                
4 Isdal Meningen med våld 2000 
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Vanmakt kan också uppfattas som brist på: 

• Förutsägbarhet 

• Översikt 

• Kontroll 

• Inflytande  

• Möjlighet att påverka 

• Möjlighet att hitta lösningar 

• Utvägar 

• Beskydd/trygghet 

• Att bli sedd, hörd och förstådd 5 

 

De faktiska omständigheterna som kan göra att man hamnar i en 

vanmaktssituation kan vara allt ifrån något i samhällsstrukturen samt till en 

tillfällig situation. Som exempel tar Isdal de svartas situation under 

apartheidregimen i Sydafrika, eller att sitta fastklämd i ett brinnande tåg. 

 

Med biologisk vanmakt menar Isdal alla brist- eller obalans tillstånd som man 

omedelbart inte kan göra något åt: smärta, trötthet, överstimulering av sinnena 

(högt ljud, starkt ljus mm.) Hit räknas även de fysiska omständigheter som 

begränsar vår handlingsfrihet som i sin tur kan ge en känsla av maktlöshet: 

skador, sjukdom och handikapp. 

Känslomässig vanmakt är att känna maktlöshet inför egna eller andras känslor, att 

inte veta hur man skall uttrycka eller visa känslor och framför allt, enligt Isdal, 

den viktigaste känslomässiga vanmakten, att inte orka med eller stå ut med 

känslor. 

 

” När jag slår är jag egentligen förtvivlad, men det är något i den känslan jag 

inte klarar av” 6 

 

Isdal skriver att den känslomässiga vanmakten är ett omfattande fenomen när det 

gäller män som brukar våld. Han menar att detta kan förstås i ljuset av 

                                                
5 Isdal, Meningen med våld, 2000 
 

6 Isdal, Meningen med våld s.111 
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västerlandets mansroll, som definierar snart sagt varje känsla som ett tecken på 

svaghet. Ett sådant förhållande till känslor är en viktig beståndsdel i 

socialiseringen av pojkar. En amerikansk forskare Isdal träffat uttalade: Den enda 

känsla, som är någorlunda passande för män är aggression. 

Att inte lära sig hantera känslor kan bli till ett slags handikapp. 

I Isdals bok finns, som sagt, flera berättelser av män som är eller varit våldsamma 

i olika situationer. Vanmakt inför andras känslor är nära knutet till tidigare 

erfarenheter av vanmakt i möte med sådana känslor. 

 

I boken berättar en man att hans mamma omkom i en trafikolycka när han var nio 

år. Hon var på väg till affären för att köpa mjölk. I normala fall var det hans 

uppgift att göra det, men just denna dag hade han följt med en kompis hem efter 

skolan. När han kom hem och fick beskedet av sin far och en präst blev han helt 

utom sig och grät massor. Hans pappa sade till honom att de måste vara starka 

tillsammans och blev glad när han slutade gråta. Därefter ville fadern aldrig mer 

prata om det mer än ett fåtal gånger då han druckit och då var det bara han som 

pratade och pojken fick trösta. 

I dag lever han med en tjej som upplevt jobbiga saker som hon pratar med honom 

om, om och om igen. Han berättar att han vill lyssna men att det helt plötsligt på 

en punkt bara blir nog och att han går ifrån att vara en kärleksfull man till att bli 

en ”rabiat galning” som skäller ut henne. Han orkar inte höra henne gråta.  

 

Att vanmakten definitivt är något som spelar en stor roll i alla våldssituationer tror 

vi är helt riktigt men ensam kan den inte, precis som med andra teorier, stå för 

förklaringen till våldet. Vanmakten en person kan känna inför en viss situation 

eller känsla har ju ofta uppstått någon annanstans, vanligtvis i en situation eller ett 

tillfälle i barndomen.  

 

2.1.2 Könsmaktsperspektiv 

Varför brukar inte kvinnor mer våld som rimligtvis borde känna mycket mer 

maktlöshet i många situationer i samhället och i sina privata relationer? Enligt 

Mona Eliasson 7 är den fundamentala skillnaden att kvinnor saknar både normer, 

                                                
7 Eliasson, Mäns våld mot kvinnor 
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antaganden eller förväntningar om vissa rättigheter till makt. 

Könsmaktsperspektivet spelar alltså en ganska stor roll?   

Våld är inte bara knutet till underlägsenhetens maktlöshet utan också till maktens 

maktlöshet. Den som har makt är mycket mer sårbar, då denne kan få uppleva sin 

makt eller position hotad 8 

I sitt arbete med män som använder våld mot sin partner tycker Isdal att det är 

ganska tydligt hur mäns förväntningar om kvinnors anpassning och 

”underkastelse” skapar en vanmakt som dessa män bemästrar med våld. 

Förhållanden som bygger på principer om dominans och underkastelse är inga 

sunda förhållanden, då denna vanmakt lätt infinner sig. Enligt Isdal utvecklas 

denna vanmakt i förhållande till ett förväntningssystem om hur vi djupast sett 

förväntar oss att en kvinna ska förhålla sig till en man. ”Förväntningssystemet” 

har vi lärt oss genom att observera våra föräldrar. Om deras inbördes förhållande 

var baserat på att kvinnan anpassade sig till mannen kommer även vi lära oss 

detta. 

  

Fortfarande i dag, i vårt förhållandevis ”jämlika” samhälle, så formas vi redan 

från tidig ålder efter vilket kön vi har. Tilläggas bör att givetvis blir inte alla som 

växer upp i ett hem där mannen är den dominanta,  potentiella ”våldsmän”    

Mona Eliasson belyser mycket starkt, i sin bok 9,  männens dominans i samhället 

och könsmakten och menar att kontrollen över kvinnor är en slags 

samhällstradition. Hon tar upp några uttryck som t.ex. ”spöa kärringen” och att 

våldtäkt är något som kvinnor egentligen njuter av. Dessa skulle vara uttryck för 

en ideologi om mansdominansen som ett naturgivet fenomen och ses bara som 

oavsiktliga språkliga övertramp, i stället för inslag i mäns självklara, historiskt 

och kulturellt givna, dominans över kvinnor. Tittar man tillbaka historiskt så visst 

är det så att kvinnor har setts som männens ägodel (se kap  2.1) med rätt att 

genom vilka medel som helst hålla sin familj i schakt. Dock tror vi inte att 

merparten som misshandlar sina kvinnor gör det enbart för att de tror sig ha rätt 

till det. Isdal menar att våldet orsakas av en upplevelse av maktlöshet snarare än 

en önskan eller behov av makt. Att attityden till kvinnor samverkar med 

inställningen till våld finns empiriskt belagt.   

                                                
8 Isdal, Meningen med våld, 2000 
9 Eliasson Mäns våld mot kvinnor 2000 
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Människor, särskilt män, som har en mer negativ attityd till kvinnor anser också 

oftare att kvinnor som blir misshandlade har sig själva att skylla10.  

 

2.1.3 Utövarens eller offrets ansvar? 

I de flesta behandlingar av män med dessa problem så är en viktig del att de själva 

skall ta på sig ansvaret: Våld är utövarens ansvar! Det som vid första tanke känns 

helt självklart. Men det är inte helt självklart i vår kultur! I praktiken har vi en 

ganska tvetydig hållning till vem som bär ansvaret för våldet. Delvis som vi 

nämnt tidigare, våldet har varit knutet till rättigheter och positioner t.ex. föräldrars 

rätt att tukta sina barn, mannens rätt till att tukta sin hustru. När makt erkännes på 

detta sätt flyttas ansvaret över på offret och blir dennes ansvar pga att denne har 

utmanat makten, en kvinna som blir slagen har själv bett om det genom att t ex 

vara uppkäftig, ett barn som blir slaget har varit olydig osv. Isdal skriver att detta 

delvis beror på ett kulturarv som förhärligar det starka, orädda, handlingskraftiga 

och vinnande. Detta är speciellt knutet till mansrollens värdegrund.  

För att vi skall komma tillrätta med detta våld är det viktigt att det markeras 

överallt i samhället att våld alltid är fel! I alla situationer och att det är den som 

slår som bär ansvaret även om någon retat gallfebern på denne innan.  

 

2.1.4 Sociala inlärningsteorin 

Inga barn föds med dessa värderingar och attityder, de måste ju komma 

någonstans ifrån? Därför har ju också deras uppväxt en betydande roll. Samhällets 

förväntningar på manlighet och kvinnlighet lärs in redan i barndomen och 

förmedlas av föräldrar, skolor, lekar mm. I vår kultur anses det normalt att män är 

mer aggressiva och våldsamma än kvinnor. Dessa mönster kan ses redan hos 

barn10. Tittar man på en familj är det oftare pojkar än flickor som använder våld 

mot sina syskon. Om flickor gör något motsvarande reagerar ofta omgivningen 

skarpare och mer negativt. ”flickor skall väl inte slåss” är en vanlig åthutning som 

också talar om vad som passar sig för varelser av kvinnokön. Det är allmänt mer 

accepterat att pojkar uppträder mer livligt, bråkar och hamnar i konflikt med 

omgivningen, likaså att pojkar ofta handgripligen slåss med varandra 10. 

                                                
10 Eliasson Mäns våld mot kvinnor 2000 
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Barnen formas genom fostran där man uppmuntrar vissa beteenden och håller 

tillbaka andra.  

 

Teorin om social inlärning av våldsamt beteende, och hemmet som den viktigaste 

inskolningsplatsen för vanan att bruka våld har studerats av amerikanen Murray 

Straus11. Teorin säger att genom att se, observera och lära sig ett beteende tar 

människan det till sig och använder det som modell för att agera och reagera.12 

Han anser att det finns generella samband mellan förekomsten av olika slags våld 

i en familj. Kvinnor som blir misshandlade av sina män brukar oftare våld mot 

sina barn, i hem där föräldrarna använder våld mot sina barn förekommer det 

mycket mer våld mellan barnen osv. 

I en undersökning hade 71% av misshandlande män bevittnat våld mellan sina 

föräldrar och 49% hade själva varit utsatta. Andra undersökningar visar att ju mer 

fysisk bestraffning en man utsatts för som tonåring, desto vanligare att han 

misshandlar sin hustru som vuxen.   

 

Allt beteende är begripligt sett i relation till en persons livshistoria.   

Isdal tar upp ett par viktiga spärrar mot våld bl a empati och att kunna styra sin 

aggression och ilska. Ett barn som växer upp utan eller med lite genomtänkt 

omsorg, men med mycket svek och avvisande lär sig lite om empati, liksom om 

de runt omkring inte är snälla mot varandra. 

Likadant är det med aggression. Det är i unga år man lär sig styra sin aggression 

och man lär sig genom erfarenheter. Barn behöver hjälp med att lära sig hantera 

aggression. De behöver förebilder, vägledning och återkoppling till egna 

handlingar, inte straff!  

 

En annan teori som det talas mycket om när det gäller uppkomsten av våld är att 

våld föder våld, den som blir slagen lär sig slå osv. Även detta beskriver Isdal. 

Han säger att våld är cykliskt. Isdal påstår att övergrepp och misshandel under 

uppväxten, otvivelaktigt, är den mest centrala orsaksfaktorn för att förklara våld 

senare i livet. Hos de män han har arbetat med har våldet kommit in i deras liv 

tidigt genom att de blivit utsatta eller att de blivit exponerade för våld i sina egna 

                                                
11 Eliasson Mäns våld mot kvinnor 2000 
12 IDAP, Theory Manual 
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familjer. Det behöver inte ha varit inom den egna familjen. Det kan också ha varit 

på dagis eller i skolan genom att man kanske hamnat i ett bråkigt gäng.  

Som vi tidigare nämnt så är varje våldshistoria unik och det är en omöjlighet att 

säga varför någon slår. Det som går att slå fast är uppväxten har en betydande roll. 

Hur man lär sig handskas med sina känslor och att det inte beror på en faktor utan 

ofta så följer den ena på den andra och att dessa teorier inte står ensamma för en 

förklaring utan tillsammans kan de kanske ge en förklaring och förståelse till 

våldet. 

 

2.1.5 Aggression, ångest och vanmakt 

Isdal skriver vidare att ångest och vanmakt har mycket gemensamt. Både ångest 

och vanmakten försöker man bemästra genom handlingar som ger en upplevelse 

av kontroll. 

Det finns ett antal sätt att handla för att bemästra både ångest och vanmakt. Man 

kan utveckla ett undvikande beteende, alltså att man undviker alla situationer som 

kan tänkas ge ångest eller få en att känna vanmakt. Eller så fokuserar man på 

handlingar, som ger personen en upplevelse av kontroll t ex tvångshandlingar, 

perfektionism, mani. Det tredje är aggression eller angrepp. Isdal menar att det 

finns en koppling mellan rädsla och aggression. Ett exempel är föräldrar som inte 

hittar sina barn. Till en början är de helt förtvivlade och jätte oroliga och ju mer 

tiden går desto mer ökar rädslan. När barnet till slut kommer till rätta, tillsynes 

obekymrat på barns vis, övergår föräldrarnas rädsla snabbt till raseri: Var har du 

varit? Har jag inte sagt till dig att du inte få gå ut på egen hand! Gå genast upp på 

ditt rum! O s v. 

Den viktigaste poängen enligt Isdal är i alla fall att aggressionen är en reaktion på 

känslor eller tillstånd. Alltså är våldet och aggressionen ett sätt att möta en 

situation fylld med ångest eller vanmakt, ett sätt bland många. 

Några som ställer sig kritiskt till vanmakts teorin är ROKS. I häftet ”Avliva 

myterna” utgivet av dem skriver de att förklaringen om mäns vanmakt som orsak 

till kvinnomisshandel tyder på att man godtagit misshandlarnas egna 

bortförklaringar och presenterar dem som sanningar. 

Sanning eller bortförklaring, Författaren Per Isdal, som är en av grundarna och en 

av de största förespråkarna för vanmaktsteorin, har behandlat män framgångsrikt i 
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många år, då han utgått ifrån vanmaktsteorin (ATV). Efter att ha läst om 

vanmaktsteorin tycker vi inte att vanmakten ses som den direkta orsaken till 

våldet utan snarare en reaktion på en situation och att det är i bakgrunden till 

varför man reagerar på ett visst sätt man kan hitta orsaken 

Isdal har delat in orsakerna till våld i fyra olika huvudkategorier: individuella, 

grupprelaterade, samhällsrelaterade och våldsrelaterade. Vanmaktsteorin tjänar 

däremot till att hjälpa oss ”förstå” våldet och göra det lite mer begripligt. Detta för 

att man skall kunna behandla det mer framgångsrikt. 

  

2.1.6 Personlighetsstörning 

En annan teori som vi valt att titta lite närmare på och som också givetvis måste 

ses tillsammans med de andra är att en stor del av männen som använder våld i 

nära relationer lider av en personlighetsstörning.  

”För att en personlighetsstörning skall föreligga skall personlighetsdragen ge ett 

personligt lidande eller (vår kursivering) sociala svårigheter i många olika 

situationer.”13. Om man bara utgår ifrån den definitionen så kan man tycka att alla 

dessa män lider av en personlighetsstörning. Att bruka våld gentemot sina nära 

och kära måste ju ses som ett stort socialt problem. De personlighets störningar 

man påvisat mest är Antisocial personlighetsstörning och olika instabila 

personlighetsstörningar t.ex. borderline-typ14. 

 

Det typiska för Antisocial personlighetsstörning, kanske mer känt som psykopati, 

är en kylig likgiltighet inför andras känslor, liksom oansvarighet och okänslighet 

för sociala normer, lojaliteter och disciplinära krav. De har också svårt att se sig 

själva som ”sociala objekt”, dvs att se sig själv som andra gör och kunna sätta sig 

in i andras situation.13 

Det typiska för instabil personlighets störning är att man har en tendens att handla 

impulsivt utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Beteendet är grälsjukt och leder 

till konflikter med andra, särskilt när de impulsiva handlingarna kritiseras eller 

hindras. Det finns en benägenhet till utbrott av ilska eller våld med oförmåga att 

kontrollera beteendet 13  

                                                
13 Ottosson Psykiatri 2000 
14 IDAP Theory manual 
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En forskare, Gondolf 15, Gjorde en 15 månaders uppföljning på en grupp män som 

genomgått behandling. Uppföljningen visade att ca 20% av männen misshandlade 

sin partner igen. 

I undersökningar kring detta 15 har man kunnat visa att det förekommer 

personlighets störningar främst hos de män som trots behandling misshandlar sina 

kvinnor igen och att dessa ofta använder mycket grövre våld.  

 

Precis som med alla andra teorier är heller inte denna komplett när det gäller att 

hitta en förklaring. Den stämmer in på en del av männen men som sagt inte på 

alla! Det man kan konstatera är som sagt att de män som har antisociala drag 

(psykopatiska) och andra personlighetsstörningar är svårare att behandla och det 

är större chans att de misshandlar igen15. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 IDAP Theory manual 
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2.2 Behandlingar 

I Sverige finns ett antal olika behandlingscenter och mottagningar. De flesta 

bygger på frivillighet och att mannen själv söker hjälp. Exempel på två 

mottagningar är Mansmottagningen i Uppsala samt Mansjouren i Stockholms län. 

De olika mottagningarna har olika hjälp och stöd att erbjuda, vissa har telefontider 

och andra gruppverksamhet någon gång i veckan. I detta kapitel presenterar vi tre 

olika behandlingsmodeller, ”Påverkansprogrammet Fredman” i Malmö, 

Samverkansprojektet ”Utväg” i Göteborg samt ett nytt program inom Frivården 

Göteborg , ”IDAP”. 

2.2.1 Malmö stad 

Samverkan 

I Malmö finns en handlingsgrupp för kvinnofrid som startades 1998 på initiativ av 

sjukvården som en följd till Kvinnofridspropositionen (se kap 2.3). Arbetet är 

kommunövergripande och ambitionen är att nå ut till alla  grundverksamheter 

samtidigt som man utvecklar och tillhandahåller spetskompetens såsom 

Kriscentrum för män och Fredman. 

Handlingsgruppen består av representanter från de 10 stadsdelarnas socialtjänst,  

skolkuratorer, poliser från Familjevåldsenheten, åklagarmyndigheten, 

kriminalvården, familjerättsvården, kvinnojourer, brottsofferjouren och kuratorer 

från sjukvårdens alla olika områden. Kuratorerna inom sjukvården kommer främst 

i kontakt med kvinnor och barn men även männen som ofta medföljer till 

sjukvården när kvinnan söker hjälp. 

Man arbetar efter ett jämställdhetsperspektiv där man anser att ansvaret för den 

obalans som finns mellan könen i huvudsak ligger hos samhället. ”Mäns våld mot 

kvinnor är det yttersta exemplet på bristande jämställdhet och även ett hot mot 

kvinnors mänskliga rättigheter.”1  

Förklaringsmodellerna som används är psykologiska, socialpsykologiska och 

sociologiska detta förklaras med att det behövs flera modeller för att få en 

komplett förståelse på detta problem. 

                                                
1 Statens offentliga utredningar Slag i luften 2004 
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Kriscentrum i Malmö 

December 2000 startades ett Kriscentrum för kvinnor i Malmö. Centret är 

bemannat dygnet runt och vänder sig till de kvinnor och deras barn som blivit 

eller är utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Det finns även möjligheter 

till boende för ett antal kvinnor och barn.   

Exakt 2 år senare öppnades Kriscentrum för män. Kriscentrumet för män är en 

samtalsmottagning som vänder sig både till män i kris och till män som utövar 

våld. Tanken med detta är att få en så bred målgrupp som möjligt och på detta vis 

kunna arbeta förebyggande, kunna hjälpa de män med aggressionsproblem innan 

första slaget kommer. Kriscentrumet är inte en behandlingsform utan männen 

söker frivilligt hjälp här. De blir erbjudna individuellt anpassade samtal, i 

genomsnitt 12 st, under samtalen försöker man få männen att förstå att de gör 

aktiva val och att våldet är en av valmöjligheterna.  

Våren 2004 inrättades även ett Kriscentrum för barn som har som sin målgrupp 

barn och unga i åldern 0-18 år som blivit utsatta för misshandel eller sexuella 

övergrepp. 

 

Påverkansprogrammet Fredman 

Den första Fredmangruppen startades 1995 i Malmö efter ett initiativ från 

frivårds-inspektörerna Åsa Jansson och Birgitta Larsson. Anledningen till starten 

var att Jansson och Larsson hade i sitt arbete inom kriminalvården sett att de män 

som dömts för våld mot kvinnor som de har eller har haft en nära relation till inte 

fick någon påverkan alls under påföljden för att inte återfalla i detta brott. Det 

fanns ingen behandling varken under straffets avtjäning eller efteråt. 

Projektet avslutades vid jul 2004 och en slutrapport har gjorts till BRÅ av 

projektansvarig Birgitta Larsson. 

Påverkansprogrammet Fredman bjöds in till samverkansgruppen1998 efter att de i 

ett antal år på egen hand med dåligt resultat försökt starta någon slags samverkan i 

Malmö. Fredmans idé var att i påverkansgrupperna blanda män som var dömda 

för våld mot kvinnor med män som frivilligt sökt hjälp för att uppnå bästa resultat. 
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Fredmans projektansvarigas främsta uppgift blev att belysa vikten av att behandla 

och arbeta med männen då intresset i handlingsgruppen främst låg i hjälpen åt 

kvinnor och barn. 

Två socialsekreterare anställdes som massamordnare under perioden 2001-2002 

och en halvtidstjänst satsades på Fredman. 

Tanken har varit att Fredman och Kriscentrum för män ska komplettera varandra 

där Fredman ska behandla de ”tyngre fallen” där problemen ligger på en djupare 

nivå medan de män med ”lättare” problem ska behandlas på Kriscentrumet. 

Gruppverksamheten 

Medverkande i grupperna var män dömda till skyddstillsyn, män som var 

villkorligt frigivna och ställda under övervakning, män som avtjänade straff och 

stod under elektronisk övervakning samt män som frivilligt sökt till programmet. 

Männen inbjöds först till ett informationsmöte om behandlingen, efter mötet fick 

de ta beslutet om de vill medverka eller inte. 

Grupperna träffades i 2 timmar varje vecka under 1 års tid, med undantag för jul 

och sommaruppehåll, detta skulle totalt ge cirka 40 träffar. Nykterheten hos 

deltagarna kontrollerades genom alkotest i början av varje session. Om någon av 

deltagarna misskötte sig under behandlingstiden, genom att bryta mot 

nykterhetskravet, den obligatoriska närvaroplikten eller på annat sätt så 

omprövades domen och påföljden kunde bli fängelse istället. 

Deltagarna började i en introduktionsgrupp som varade under 8 träffar, här fanns 

det bestämda teman som skulle tas upp. 

1) Introduktion, presentation, klargörande av regler, alla fick berätta varför de hade 

börjat i gruppen d.v.s. en kortare berättelse om våldet de utövat. Detta för att alla 

skulle få klart för sig att alla som var där ”satt i samma båt” och för att få bort 

nervositeten inför de andra i gruppen. 

2) Våld, vad är våld? Vilka former av våld finns det, som fysiskt våld och psykiskt 

våld. Vad menar var och en att våld är? 

3) Alkohol och droger där de klargjorde att våldet inte gick att ”skylla” på alkohol 

eller droger, utan aggressiviteten har man inom sig. Alkohol och droger hjälper 
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bara till så att spärrarna lättare släpper och att konsekvenserna av våldet kan blir 

värre. De tog också upp att alkohol och droger gör att man kan uppfatta situationer 

på ett felaktigt sätt. 

4) Manligt och kvinnligt. Hur ser man på skillnaderna? Finns det skillnader? Hur 

ofta generaliserar vi? Slutsatsen blev att peka på att alla har både det som 

betraktas ”manligt” och ”kvinnligt” i sig och att vi alla är individer. De tog även 

upp vad uppfostran innebär för vad vi uppfattar som manligt och kvinnligt. 

5) Relationer. De tittade på nätverket. Vad får vi med oss när vi föds och under 

uppväxten. Goda relationer och dåliga relationer. Närhet och distans. 

6) Kommunikation. Hur kommunicerar vi? Verbalt eller icke-verbalt. Tonfall, gester, 

minspel, underförstådda budskap mm. Diskussioner kring närhet och distans. 

7) Föräldraskap. Ansvar för barnen. Hur påverkades barnen av gräl och våld i en 

relation. Barnuppfostran utan våld. 

8) Avslutning och utvärdering. Huvuduppgiften under dessa träffar var att ge 

kunskap men också att lyfta fram grupprocessen. 

 

När introduktionen var slut gick man över till fördjupningsgrupp varannan vecka 

som leddes av 2 st fördjupningsgruppledare och varannan vecka med 

mansgrupper som leds av 2 st mansgruppsledare. 

Fördjupningsgrupperna byggde på ATV´s verksamhet i Oslo där man har arbetat 

fram 4 st hörnstenar (se kap 2.5). 

I mansgruppen arbetade man med olika mansrollsfrågor och hur dessa har 

förändrats över tiden. 

 

Teoretisk modell 

Det är svårt/omöjligt att förklara varför vissa män misshandlar sina kvinnor men 

ATV har arbetat fram en modell som bygger på makt/vanmaktsteori och yttre/inre 

motivation, vilken Fredman arbetar efter. 
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Ca 80% av männen som behandlades under projektperioden uttryckte att de 

handlat i vanmakt. 

Resterande ca 20% hade använt våld för att uttrycka makt och för att kunna styra 

över kvinnan och hennes liv. Dessa män hade oftast misshandlat vid flera tillfällen 

både fysiskt och psykiskt, de saknade empati, var självcentrerade och hade 

uppvisat psykopatologiska personligheter. 

Denna grupp av män hade oftast blivit ordinerade hjälp av någon, exempel via 

dom i domstol, de kom mycket sällan självmant. Prognosen för dessa var 

väsentligt sämre än för de män som slagit i vad de säger vanmakt. 

Utvärdering  

I slutrapporten till BRÅ om Fredman kan man läsa att ca 70% av de män som 

skrivits in i Fredman har fullföljt året. Denna siffra gäller för både de män som 

blivit dömda till behandlingen genom kriminalvården och de män som frivilligt 

sökt hjälp. Av de som inte fullföljt behandlingen har orsaken oftast varit att de 

återfallit i missbruk och pga av det inte kunnat fullfölja. Andra orsaker till 

avhoppen har varit ändrade arbetsförhållanden, kostnadsfråga samt att de inte 

ansett sig behöva behandlingen mer då partnern upplevt att mannen tagit sig an 

problemet genom att anmäla sig till Fredman. 

Totalt är det 111 män som skrivits in till grupper och enskilda samtal. Männen har 

varit i åldrarna 20-58 år och mycket olika vad det gäller bakgrund, status, 

utbildning, alkoholvanor och nationalitet men deras problem var av likartad 

karaktär. De män, ca 50%, som lidit av alkohol- och narkotikaproblem har 

parallellt med Fredman fått hjälp även mot missbruket. 

Projektledaren är nöjd med vad projektet har gett och anser att man har lyckats 

arbeta fram ett bra samarbete mellan Fredman och Kriscentrum för män samt 

verkligen synliggjort vikten av att arbeta med männen. 

2.2.2 Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) 

IDAP är ett påverkansprogram för män dömda för sk relationsvåld som Svenska 

kriminalvården har köpt från Home Office inom engelsk kriminalvård (England 

och Wales). Programmet är rätt så nytt i Sverige och det finns inte någon 
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information på svenska, vi har därför använt oss av det ursprungliga materialet 

som är framtaget som en teori manual i England.2 Den svenska kriminalvården har 

sedan 1990-talet utvecklat lokala program för att behandla män som blivit dömda 

för relationsvåld. Ett problem har dock varit att det inte funnits några 

gemensamma instrument för utvärdering av behandlingseffekterna.  

 

Ursprung 

Grupprogrammet IDAP har sitt ursprung från Duluth i USA där de arbetat utifrån 

en samordnad samhällsstruktur sedan 1980-talet. De första mansgrupperna 

startades i Sverige under 2004. Som teorigrund är programmet baserat på social 

inlärningsteori och kognitiv beteendebaserad metod. Kortfattat bygger 

programmet på att man gör en brottsanalys och SARA3 som är en slags checklist 

för riskbedömning av partnervåld i framtiden.  Sedan gör man en 

orienteringssession där mannen bekantar sig med grupprogrammet.4  

Själva programmet är uppbyggt i 9 moduler och varje modul innehåller 3 

sessioner, sammanlagt blir det alltså 27 sessioner som vardera omfattar 2 timmar. 

De 9 modulerna har olika teman som förklaras närmare på nästa sida. När 

grupprogrammet är avslutat fortsätter programmet med att man har enskilda 

sessioner som syftar till att förstärka det mannen har lärt sig i grupp.  

 

De som leder gruppträffarna kallas i programmet för programledare. För att bli 

certifierade programledare genomgår de en omfattande utbildning och blir 

videogranskade. På kriminalvårdens hemsida: Krimnet står det förklarat vilken 

slags kompetens man behöver för att söka till programledare samt hur 

utbildningen går till. De medarbetare som anmäler sig till programmet får i 

uppdrag att genomföra programmet på sin hemmamyndighet. Några kriterier som 

nämns för att söka till programledare är bland annat: grundkompetens 

motsvarande socionom/beteendevetare eller psykolog, kännedom om SARA- 

checklistan, erfarenhet/kunskap om problemområdet, teoretiska kunskaper om 

                                                
2 Lena Melvinsdotter KVM Göteborg 
3 SARA Guide 
4 CEP Bulletin Spring 2005 
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gruppdynamiska processer etc. Målsättningen är att varje grupp skall ha en manlig 

och en kvinnlig programledare, som skall vara som modeller för gruppen. 

Varje grupp män träffas 1 gång i veckan, om två timmar per gång. Utöver dessa 

gruppträffar skall det även finnas sk partnerkontakt. Med partner förstås den 

kvinna som är målsägande i domen. Denna möjlighet till partnerkontakt är 

frivillig från kvinnans sida. Det handlar om att mannen och kvinnan vid ett antal 

tillfällen skall träffas och prata om mannens våld, ge råd och stöd för kvinnan, 

göra säkerhetsplanering samt 6 månader efter programmet är avslutat, ha en 

kontakt när övervakningen upphör.5 

Mål 

Några ledord tagna från en Power Point presentation om IDAP som visar på vad 

målet med programmet är: 

• Att öka deltagarnas vilja att förändra sitt beteende.  

• Att stödja deltagarna att ta ansvar för det våld de utövat. 

• Att förse deltagarna med information om sätten att förändra våldsamt 

beteende. 

Gruppverksamheten 

Programmet består av grupper för män samt partnerkontakt ( se ovan)  

Mansgruppen träffas som tidigare nämnt en gång i veckan och är öppen med intag 

var tredje vecka. Programmet är indelat i 9 moduler som varar över 3 sessioner 

vardera. Dessa moduler har olika teman, som här presenteras närmare: 

1) Icke våld 

2) Icke hotfullt beteende 

3) Respekt 

4) Stöd och tillit 

5) Ansvarsskyldighet och ärlighet 

6) Sexuell respekt 

                                                
5 Krimnet torsdag 14/4 2005  
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7) Partnerskap 

8) Ansvarstagande föräldraskap 

9) Förhandling och rättvisa 

Inom varje modul har de tre veckorna olika struktur, där den första veckan handlar 

om att definiera temat för modulen och analysera våldsbeteenden inom temat. 

Man börjar där med att titta på en 3-5 minuter lång videofilm som visar en man 

som använder sig av olika vålds- eller kontrollerande beteenden relaterat till temat 

för den modulen. Sedan definierar gruppen tillsammans temat och varje deltagare 

får sätta upp ett mål, någonting som han ska förändra under de kommande 

veckorna.6 

Vecka 2 handlar om att ”förstå hur en specifik våldhandling fungerar som en 

kontrollteknik”  

Under den andra veckan ska deltagarna utvärdera sitt eget beteende och 

användning av olika kontrollerande och utnyttjande tekniker. Sedan diskuterar 

men detta i gruppen. 

Den tredje och sista veckan handlar om att ”utveckla och praktisera icke 

kontrollerande och icke våldsamma beteenden.” 7  

Här använder man sig av rollspel där gruppdeltagarna skall använda sig av icke-

våld beteenden i en situation som den veckan innan hade tagit upp som en 

situation där de brukar använda våld eller kontrollerande tekniker.8 

De 9 olika teman är baserade på vad som behövs som bas för att kunna bygga en 

jämlik relation mellan en man och kvinna. Fokus ligger på att man kan förändra 

beteende och att det ligger hos mannen att förändra sitt beteende och inte hos 

kvinnan.  

 

De icke-kontrollerande, NCBS, som används som ledord och beteenden för att 

uppnå målen i programmet är: 

- Ta Timeout   - Använda självsäkert beteende 

                                                
6 IDAP Theory manual  
7 Power Point presentation KVM  
8 Theory Manual IDAP  
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- Känna igen ilska  - Acceptera kvinnors ilska 

- Prata positivt med sig själv  - Vara medveten om icke-verbala  

- Ta hand om svartsjuka signaler 

- Uppmärksamma kvinnors rädsla - Kommunicera känslor och tankar 

- Konflikthantering  - Släppa taget 

 

Teoretisk modell 

Forskare har de senaste åren kommit fram till att det är svårt att genom att studera 

en gärningsman komma fram till om han kommer eller inte kommer att använda 

sig av våld. Individuella drag kan inte ge ett facit på om han kommer att använda 

våld eller inte. Man måste väga in många olika faktorer såsom biologiska, 

psykologiska, familjeförhållanden, samhället och sociala faktorerna ger ett bättre 

svar på varför våld kan uppstå. Den domineranden teorin när det gäller hur våldet 

utvecklas är den sociala inlärningsteorin, (kognitiv beteendeteorin) där man säger 

att genom att se, observera och lära sig ett beteende tar människan det till sig, och 

använder det som modell för att agera och reagera.  

 

Då problemet inte kan förklaras på ett enkelt sätt och faktorerna bakom våldet är 

så många och komplicerad kan man inte heller utgå ifrån att en intervention mot 

våldet skulle vara nog. IDAP programmet bygger på att behandlingen måste vara 

mångsidig, man visar männen att samhället inte tolererar våld genom att klargöra 

att de män som återgår till våld mot sin partner kommer att få fängelsestraff. Man 

kombinerar programmet med lagliga sanktioner, förståelse för offret, och 

utbildande grupper för att komma till stånd med en förändring i beteende. 

Programmet är gjort så att männen ska utveckla ett reflekterande och kritiskt 

tänkande och ge dem redskap för att kunna bygga ett förhållande, på icke-

kontrollerande grunder. 
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Programmet är till för män dömda för någon form av våld mot en partner i en 

heterosexuell relation. De är eller har varit i en relation där de har använt våld 

eller andra kontrollerande medel 9  

Utvärdering 

På grund av att programmet är relativt nytt är det svårt att ännu uttala sig om dess 

effektivitet vad gäller att minska återfall i brott. De tror mycket på att 

motivationen hos de som genomgår programmet är av den största betydelsen om 

man får något resultat. Och dessutom är det viktigt med stöd, uppbackning och 

kontinuerlig uppföljning även när programmet är avslutat. Detta för att ge 

motivation och fortsatt hjälp. Då Sverige nyligen har köpt upp detta programm 

från England har vi inte funnit någon statisktik över hur programmet fungerar vad 

gäller återfall i brott eller hur många av männen som blir hjälpta av programmet.  
 

2.2.3 Utväg Göteborg 

 
”Utväg” är en relativt ny modell som man jobbar med som ett samverkansprojekt 

för kvinnofrid. Inblandade i projektet är Göteborgs stad, Polismyndigheten, 

Åklagarmyndigheten, Kriminalvårdsmyndigheten samt Hälso- och sjukvården i 

Västra Götalandsregionen. 

Vi har tagit del av verksamhetsrapporten för Utväg 2003 som källa för att granska 

deras metod att arbeta för kvinnofrid och mot sk partnervåld. De har tagit sin 

definition på våld från ”Alternativ till våld” som är en verksamhet i Oslo som har 

jobbat med detta problem sedan 1987.10 

 

Bakgrund 

Projektmodellen är utprovad i Skaraborg, med mycket bra resultat. Verksamheten 

erbjuder stöd och hjälp till alla parter, det vill säga; kvinnor som utsatts för våld i 

en nära relation och barnen samt att ge stöd och professionell hjälp till förövarna, 

dvs männen. 

Genom att sätta in stöd och hjälp i ett tidigt skede vill man göra hjälpen så effektiv 

som möjligt. Utväg Göteborg har under de tre första försöksåren visat att det är en 

                                                
9 IDAP Theory Manual 
10 http://www.alternativtilvold.no 
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fungerande verksamhet som enligt utvärdering från berörda parter ger bättre 

livskvalitet, 

Projekttiden löper mellan 20021101-20061031 där man har kommit igång med 

klientverksamhet under november 2002. 

 

Mål 

Syftet med detta samarbete är att minska antalet falla v våld mot kvinnor och barn, 

både på lång och kort sikt, samt att förbättra skydd och stöd för de barn och 

kvinnor som drabbas. 

 

Gruppverksamheten 

Målgruppen är som tidigare nämnts, männen som är förövare och brottsoffren dvs 

både kvinnor och barn. Projektet har tre samordnare, en för kvinnor, en för barn 

och en för män. Redan i häktet, under tiden för anhållan eller så snart polisen har 

hört mannen, blir han kontaktad av samordnaren för män. Kvinnan blir kontaktad 

av samordnaren för kvinnor i så nära anslutning till våldstillfället som möjligt. 

Barnen och ungdomarna kontaktas först efter medgivande av vårdnadshavare. 

Verksamheten bygger på ett nära samarbete mellan de olika samarbetspartnerna, 

såsom exempelvis polismyndigheten och hälso- och sjukvården. 

 

Det verkar inte vara svårt att få kvinnorna att delta i projekten, de allra flesta 

tackar ja när de blir kontaktade. Det är svårare med männen, samordnarna möts av 

ett stort mentalt motstånd.11 Kontakterna med de olika parterna kan variera stort, 

från att vara allt från telefonsamtal till besök. 

Ett problem som man stöter på i projektet är sekretessen som gäller de olika 

myndigheterna. Man gör en prövning i varje enskilt fall när man ska lämna över 

uppgifter. Sekretess problematiken kan även oftast lösas genom att den som 

skyddas av sekretessen lämnar sitt samtycke. 

 

 

                                                
11 Verksamhetsrapport Projekt utväg 2003 
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Teoretisk modell 

Projektet använder sig av en definition på våld som är hämtat från ATV i Oslo 

som under flera år har fått goda resultat med sitt arbete. 

 

” Med våld menar vi varje handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker 

och på så sätt får en annan person till att göra något mot sin vilja eller att bli 

passiv.”12 

 

Ett av huvudmålen med projektet är att stärka deltagarnas självkänsla. De talar om 

något som kallas ” empowerment” vilket innebär att man har en känsla av att 

kunna bestämma över sitt liv, sitt agerande och att man är fri att göra val och kan 

påverka sin vardag. Det handlar om ”att uppnå självtillit, delaktighet och 

egenkontroll” 13 

 

De som jobbar med projektet är utvalda bland en stor mängd sökande och viktigt i 

urvalet var bland annat adekvat högskoleutbildning med bred kunskap och 

erfarenhet från bl a familjearbete inom Socialtjänsten. 

Det finns en handledare och mentor inom projektet som har mångårig erfarenhet 

av att arbeta med våld. Han handleder och ger råd i samtalstekniker och 

bemötande. ”Hans syn är att alla människor inom sig redan själv bär en del av 

lösningen till förändring av den situation han/hon befinner sig i.”  

 

Utvärdering 

Det skall göras en utvärdering av projektet där de vill fokusera på 

samverkansmodellen. Tre familjer väljs ut och sedan följer men dem under 

projekttiden (dvs under 3 år). 

De väljer att utvärdera projektet på ett kvalitativt sätt och som ett komplement till 

det selektiva urvalet kommer även statistik exempelvis; återfall i brott, 

anmälningar; att tas fram och presenteras. 

 

                                                
12 Verksamhetsrapport Projekt Utväg 2003 
13 Verksamhetsrapport Projekt Utväg 2003 citat Bilaga 3 sid 3 
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3.        Diskussion 

Under tiden vi arbetade med de tre olika behandlingsmetoderna såg vi många 

likheter. De bygger mycket på frivillighet och att mannen själv måste komma till 

insikt om att han behöver hjälp. Vi har dragit slutsatsen att behandlingsmetoderna 

får bäst resultat när mannen själv erkänner att han behöver hjälp att bryta sitt 

våldsbenägna beteende. Inom Påverkansprogrammet Fredman fanns det män som 

frivilligt sökt till programmet, män som var dömda till skyddstillsyn, män som var 

villkorligt frigivna och ställda under övervakning samt män som avtjänade straff 

och stod under elektronisk övervakning.  

Enligt statistiken visar det att männen som själva sökt till programmet har bäst 

chans att ändra sitt beteende. Vad gäller Samverkansprojektet Utväg försöker 

samordnaren för män att kontakta männen så snart som möjligt, gärna redan i 

häktet, under tiden för anhållan eller så snart polisen har hört mannen. De 

upplevde att det inte var något större problem att motivera kvinnorna till att 

medverka i projektet medan var svårare med männen, samordnarna möttes av ett 

stort mentalt motstånd. Inom projektet IDAP tror de mycket på att motivationen 

hos de som genomgår programmet är av den största betydelsen om man får något 

resultat.  

Teoretisk bakgrund: 

Vi har även tittat på hur de olika behandlingsmetoderna är uppbyggda utifrån de 

teorier som vi har tagit upp i kapitel 3.   

Den dominerande grundteorin för alla tre behandlingsmodeller är den sociala 

inlärningsteorin, vad gäller hur våldet utvecklas, där man säger att genom att se, 

observera och lära sig ett beteende tar människan det till sig, och använder det 

som modell för att agera och reagera. Programmen bygger därför på att 

medvetandegöra deltagarna på hur de agerar och reagerar i vissa situationer. 

En annan viktig grund i programmen är könsmaktsperspektivet. Man jobbar med 

männens syn på kvinnorna och deras ”maktbegär”. Något vi tyckte var ganska 

intressant var att man i undersökningar kommit fram till att ca 20 % av alla män 

som behandlas återfaller. Det är hos dessa män man hittar personlighetsstörningar. 
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I en annan undersökning som gjordes av ATV visades att ca 80 % handlat i vad de 

tyckte var vanmakt och resterande 20 % utifrån ett kontroll och maktbegär. Det 

var också dessa 20 % som återföll.  

Vi gjorde en parallell mellan behandlingsmetoderna och de teoretiska teserna 

kring varför männen använder psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Inom Fredman 

uttryckte Ca 80 % av männen som behandlades under projektperioden att de 

handlat i vanmakt. Vanmaktsteorin tar Isdal upp, och skriver att den 

känslomässiga vanmakten är ett omfattande fenomen när det gäller män som 

brukar våld. 

Resterande ca 20 % inom Fredman hade använt våld för att uttrycka makt och för 

att kunna styra över kvinnan och hennes liv. Dessa män hade oftast misshandlat 

vid flera tillfällen både fysiskt och psykiskt, de saknade empati, var 

självcentrerade och hade uppvisat psykopatologiska personligheter. 

Dessa 20 % var oftast svårbehandlade och prognosen för dessa var väsentligt 

sämre än för de män som slagit i vad de säger vanmakt. 

Kan det finnas något samband mellan varför männen slår och hur mottagliga de är 

för behandling? Vår slutsats blir att män med personlighetsstörningar och de som 

slår p.g.a. maktbegär har svårare att ta till sig behandlingen är de män där någon 

annan faktor ligger bakom t. ex. våld i barndomen, sociala inlärningsteorin.  

Att få dessa män att inse att de faktiskt har ett problem är en stor utmaning för 

rättsväsendet. Vill inte männen deltaga i behandlingen tycker vi det är viktigt att 

man inte ger sig utan fortsätter bearbeta männen. Kanske kan de få längre 

fängelsestraff ? Att man har ett våldsproblem och behöver hjälp kan ta tid att inse 

och erkänna. Ett förslag kan vara att det obligatoriskt ingår i alla straff som 

utdöms till dessa män. Undersökningar har ju ändå visat att 80% av män som 

genomgår en behandling bättrar sig och att det finns goda chanser till att de aldrig 

misshandlar igen    
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