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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att studera behandlarens upplevelse av vilka faktorer som möjliggör 

en förändring hos den manliga utövaren av våld i nära relationer. Studien har utgått från två 

semistrukturerade intervjuer med behandlare i en kommun i Sverige med erfarenhet av att 

arbeta med målgruppen. Resultatet visar att behandlarens sätt att bemöta och förhålla sig 

spelar in i förändringsarbetet samt den manliga våldsutövarens motivation och inställning till 

behandlingen. För behandlaren handlar det om att kunna skilja mellan handling och person, 

att inte acceptera handlingen men att låta människovärdet styra och styrka mannen i det. 

Behandlarens bemötande, icke-dömande och förmågan att skapa relationer gör att klienten 

vågar öppna sig och prata om våldet. Den manliga utövaren behöver hjälp med att uttrycka, 

hantera och ta ansvar för sina känslor istället för att använda våld. 
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Inledning 

Under socionomutbildningen har jag kommit i kontakt med olika individer i utsatta 

livssituationer, via kurser med tillhörande litteratur och ibland filmer men också via den 

verksamhetsförlagda utbildningen och flera studiebesök. Det var under ett speciellt 

studiebesök som intresset för denna studie väcktes, på en enhet som arbetar med behandling 

av utsatta och utövare av våld i nära relationer. Via behandlares berättelser om möten med 

utsatta och en film om barns upplevelser kom man väldigt nära verkligheten för dessa 

människor. Det var ett känslomässigt starkt besök som tog tag i mig. Det jag inte var riktigt 

förberedd på var att det kunde finnas ett behov av hjälp och stöd även för våldsutövaren. 

Behandlaren av denna grupp av människor talade om dem med en respekt och en värme vilket 

var någonting som utmanade mig. De talade om ett hjälpbehov och en människa. Jag tror att 

jag hade missat den delen, att det kunde finnas en människa bakom våldet med behov. 

Behandlaren avslutade besöket med att säga att våld är vanmakt. Där väcktes intresset för 

våldsutövaren som människa och för vad som upplevs göra en förändring möjlig hos 

våldsutövaren. Socialstyrelsen (2015) skriver att våldsutövaren kan ta skada av sitt eget 

beteende vilket gör att även insatser för denna grupp av människor är viktiga samtidigt som 

det är en del i arbetet med att förebygga och motverka våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 

2015). Den tanken har nog inte riktigt slagit mig att våldsutövaren också själv kan ta skada av 

sitt eget beteende och att arbetet med denne kan vara ett medel för att förebygga och motverka 

våld i nära relationer.  
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Forskningsfrågan 

Våld i nära relationer tar sig olika uttryck i en nära relation med en annan människa och den 

som utsätts har oftast starka emotionella band till våldsutövaren enligt hemsidan nationellt 

centrum för kvinnofrid (www.nck.se). Våldet beskrivs som ett mönster av handlingar vilket 

sker upprepade gånger där både kvinnor och män utsätts (Socialstyrelsen, 2015). Våld i nära 

relationer handlar dock mer om mäns våld mot kvinnor vilket under de senaste 25 åren varit 

ett av de mest uppmärksammade sociala problemen (Hydén, 2013). I den svenska 

jämställdhetspolitiken är ett av målen att just mäns våld mot kvinnor ska upphöra och sedan år 

2002 har det klassats som en folkhälsofråga av världshälsoorganisationen (WHO) 

(Socialstyrelsen, 2015). Mannens våld mot kvinnan har ur ett feministiskt perspektiv 

beskrivits som ett uttryck för mäns överordning i samhället och kvinnors underordning 

(Hyden, 2013).  

Våldet tar sig olika uttryck och enlig Isdals (2009, s.34) defintion är det ”en handling riktad 

mot annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får 

denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”. Det finns 

olika våldsuttryck vilka benämns som fysiskt med sparkar och slag. Psykiskt med kontroll, 

isolering och förlöjliganden. Sexuellt med allt från kränkningar till påtvingat sex. Materiellt 

där den utsattas personliga föremål förstörs. Ekonomiskt där våldsutövaren tar kontroll över 

ekonomin (Isdal 2009, Socialstyrelsen 2015 & www.nck.se) och latent våld där det finns en 

underliggande rädsla hos den utsatta för att våldet ska uppstå igen (Isdal, 2009). 

Våldsutövaren beskrivs använda olika former av våld för att försöka kontrollera och utöva 

makt över den som utsätts (www.nck.se). För de som utsätts blir fysisk och psykisk ohälsa 

resultatet av våldet vilket ställer krav på ett förebyggande arbete från samhällets aktörer 

(Socialstyrelsen, 2015).  

I detta har socialtjänsten ett ansvar för de som utsätts för våld i nära relationer vilket uttrycks i 

11 §, 5 kap. Socialtjänstlagen. För att bekämpa och förebygga våldet har socialnämnden även 

ett ansvar för den som utövar våld. Då det finns en helhetssyn vad gäller våld i nära relationer 

hos socialtjänsten ska insatser även erbjudas till våldsutövaren. SOSFS 2014:4, kap. 7 

beskriver att socialnämnden med utgångspunkt i barnets behov bör kunna erbjuda insatser till 

våldsutövande föräldrar och andra våldsutövande vuxna som bor ihop med barn. Dessa med 

syftet att våldet ska upphöra och att den våldsutövande förändrar sitt beteende 

(Socialstyrelsen, 2015). Insatserna till våldsutövaren ska rikta sig mot ett ansvarstagande och 

en förståelse för hur våldet påverkar. Attityder och värderingar behöver medvetandegöras. Det 

finns ett 60 tal olika verksamheter utanför kriminalvården för denna målgrupp vilka drivs av 

socialtjänsten(kommunen) eller av ideella organisationer.  Inom verksamheterna finns en 

specialisering på våldsproblematik och män i kris (Socialstyrelsen, 2015). Utifrån denna 

bakgrund kommer behandlare med erfarenhet att av arbeta med manliga utövare av våld i nära 

relationer att intervjuas. För att undersöka vad de säger om våld, våldsutövare och förändring. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer behandlare i en kommun i Sverige upplever 

som viktiga för en förändring hos den manliga våldsutövaren.  

Frågeställning: 

 Vad säger behandlaren om våld och förändring? 

 

 

http://www.nck.se/
http://www.nck.se/
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Litteraturgenomgång 

Behandlingsverksamheter 

Alternativ till våld, kriscentrum och utväg är tre behandlingsverksamheter som lyfts fram i 

socialstyrelsens rapport (2010). Alternativ till våld utgår från modellen med samma namn där 

våldsutövaren uttrycks vara ansvarig för våldet. Våldet har en funktion, riktning, intention och 

är ett sätt att reagera på upplevelser av vanmakt och maktlöshet. Våldet ska upphöra och det 

beskrivs vara könsrelaterat. I behandlingen ingår temana: våld, ansvar, sammanhang, 

konsekvenser och alternativ. Behandlingen erbjuds både individuellt och i grupp. 

Kriscentrum(KC) riktar sig till män i kris och/eller utövar våld i nära relationer. KC-

verksamheterna kan ha olika behandlingsteorier och en av dem beskrivs ha en psykodynamisk 

grundsyn där helhetstänkande, reflektion och förståelse är viktiga delar. Målsättningen för 

dem alla är att våldet ska upphöra och att männen ska hitta alternativa handlingssätt. Centrala 

teman i behandlingen är: våld, ansvar, konsekvenser, könsmakt och vanmakts perspektiv. 

Behandlingen är individuellt baserad men det går även att delta i grupp. Utväg är en 

verksamhet med en grundsyn i att våld är en upplevelse av vanmakt. Utväg har en blandning 

av systemteori, empowerment, ett narrativt perspektiv och kognitiv beteendeterapi. Även här 

är målsättningen att våldet ska upphöra och männen hitta alternativa handlingssätt. Temana 

är: kommunikation, könsroller, jämlikhet, sexualitet, konfliktlösning med ansvar, våld, 

normer och värderingar, svartsjuka och alkohol. Tyngden ligger på gruppbehandlingen 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Den manliga våldsutövaren i behandling och förändring  

Behandling av män kan vara ett bra sätt att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer enligt 

Socialstyrelsens rapport (2010).  Kontakten med verksamheterna i utvärderingen togs 

frivilligt, via påtryckningar eller genom rättsväsendet. Minst hälften av männen hade egen 

utsatthet med sig i bakgrunden. Den förändring männen upplevde genom behandlingen var 

bättre konfliktlösning, ett lugn, tålamod, större självinsikt och förståelse för vad deras partner 

gått/går igenom samt en lyhördhet för barnen. Gruppbehandlingen upplevdes positiv och gav 

bland annat en känsla av att inte vara ensam (Socialstyrelsen, 2010). Detta var resultat som 

även Boethius (2015) fann i sina intervjuer med våldsutövande män. De beskrev att de blivit 

mindre oroliga, på bättre humör och tänkte annorlunda. De fick en chans att lära sig uttrycka 

känslor och lyssna medkännande (Boethius, 2015). Behandlarna fick positiva omdömen som 

ett bra bemötande och samtalsstöd, respektfulla, pålitliga och att de kunde leda männen bra 

(Socialstyrelsen, 2010), vilket även visade sig i Boethius (2015) resultat tillsammans med en 

förklaring av att behandlarna var förstående, intresserade, professionella och omsorgsfulla 

(Boethius, 2015). Ansvaret uttrycks vara den viktigaste delen vad gäller förändring vilket alla 

verksamheter i Socialstyrelsens (2010) utvärderingen har som målsättning. Ansvar och 

motivation uttrycks höra ihop, den som inte kommer frivilligt är inte lika motiverad till 

behandlingen enligt behandlarna. För att männen ska ta ansvar behöver de bli medvetna om 

sin egen roll vilket kan göras genom att de går igenom en våldshändelse i detalj för att 

analysera och bearbeta den. Behandlarnas upplevelser är att männen från att förringat våldet 

tar mer och mer ansvar för det. Våldet minskar på kort sikt, den psykiska hälsan blir bättre, 

känslan av sammanhang ökar och alkohol och narkotikabruk minskar. Resultaten visar att 

behandlingen inte varit skadlig och att det sker en minskning av våldet redan under 

behandlingstiden. Dock säger resultaten inget om varaktighet för förändring, för det behövs 

uppföljning över längre tid. Uppföljning och dokumentation visade sig vara sparsam. 

Arbetssättet beskrivs kunna utvärderas och utvecklas genom regelbunden uppföljning och 

dokumentation. I denna utvärdering hade våldet minskat för många män under 
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uppföljningstiden på ett år (socialstyrelsen, 2010). Männen talar inte om att kontakten med 

verksamheten lett till att våldet inte användes mer enligt Boethius (2015) resultat. Det 

beskrivs som ganska logiskt då många inte identifierade handlingarna med våldsbegrepp. De 

talar istället för att relation till barn och partner blivit bättre och att det själva mår bättre 

(Boethius, 2015). 

Behandlare berättar att män som deltog i gruppbehandling kom via domstol eller på grund av 

yttre faktorer i Chovanec´s (2012) undersökning. Männen kunde bekräfta detta samtidigt som 

en del påpekade att de kom på grund av en motivation av att lära sig någonting samt att de såg 

ett behov av att förändras. 70,8 procent av männen hade egen utsatthet med sig och många bar 

på aggressioner. Behandlare beskriver att kontakten männen hade med andra i gruppen hjälpte 

dem att arbeta med ilskan och över tid kunde de se att kommunikationen förbättrades och att 

de blev bättre på att lyssna och inte prata över andra. De lärde sig av varandras berättelser och 

stöttade varandra. En viktig del i att engagera männen i förändringsprocessen var att hjälpa 

dem fokusera på sig själva. De ska hållas ansvariga för sina handlingar och ändå behandlas 

som värdiga och respektabla personer (Chovanec, 2012). Det är viktigt att någon säger till, 

inte fördömer personen men handlingen menar Isdal (2009), vidare menar författaren att när 

det handlar om motivation, förändring och ett icke-våld är det viktigt att våldsutövaren 

upplever sitt våld som problematiskt. Då de är svårt att behandla människor som inte upplever 

ett problem (Isdal, 2009) och de som inte gör det kommer förmodligen heller inte i kontakt 

med behandlingsverksamheterna menar Boethius (2015). 

Både nationellt och internationellt har regeringar försökt utveckla strategier byggda på 

förebyggande arbete, stöd för offer och att hålla våldsutövaren i nära relationer ansvarig 

genom rättsliga påföljder. Resultatet har dock inte varit givande när det talas om 

återfallsminskning och förbättrad säkerhet för kvinnor och barn (Devaney, 2014). Det talas 

istället om man borde rikta insatserna mot att stödja män i att ta ansvar för deras beteende. I 

Storbritannien har straffrättsliga ingripande varit favoriserande. Författaren ifrågasätter hur 

lämpliga dessa juridiska sanktioner är för att åstadkomma en beteendeförändring och 

minskning av mäns våld mot kvinnor. Denna kriminalisering av våld är tänkt att vara 

avskräckande och visa på samhällets avsky för våldet men Devaney (2014) funderar på om 

detta blir avskräckande och talar istället om en alternativ syn där män istället borde stöttas och 

uppmuntras till att ta eget ansvar för sitt beteende. Det beskrivs ha sin grund i en tro på att 

personlig förändring uppnås och upprätthålls när våldsutövaren gör egna val istället för 

tvingande. Handlingen ska inte accepteras men det uttrycks finnas ett behov av att engagera 

sig i männens livsberättelser för att öppna upp för en möjlighet till förändring (Devaney , 

2014). 

Det historiska och nutida svenska samhället  

För en del män som söker sig till behandlingsverksamheterna beskrivs det vara första gången 

de talar om våldet utanför parrelationen. Det kunde grunda sig i att våldet upplevdes vara 

något som skulle skötas inom parrelationen vilket andra inte hade med att göra. Denna tanke 

fanns förr då det ansågs vara en privat angelägenhet som även visade sig i utformningen av 

lagarna (Boethius, 2015). Kvinnan var länge omyndig medan mannen hade möjligheter och 

rättigheter. Mannen hade tillexempel rätt att aga sin hustru fram till 1864 då den rätten 

upphörde (Nordborg, 2014). Idag har våldet blivit ett offentligt och socialt problem genom 

politisk uppmärksamhet och att misshandel har hamnat under allmänt åtal (Boethius, 2015). 

Det svenska samhället fördömer detta våld mot kvinnor i nära relationer vilket kan göra det 

svårare för männen att prata om det (Isdal, 2009). Det kan även bero på att männen inte vill 

riskera att utsättas för den sociala skammen då det är ett våld som det svenska samhället 
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fördömer (Boethius, 2015). Det anses därför vara av vikt att de som arbetar med männen kan 

skilja mellan handling och person samtidigt som de uppmärksammar dem på att våld inte är 

ett ovanligt mänskligt problem, men att det är våldsutövarens ansvar och att det finns hjälp att 

få (Isdal, 2009).  

Sammanfattning litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången talas det om ansvar och motivation som viktiga faktorer för 

förändring hos den manliga våldsutövaren. Där mannen ska ta ansvar för sitt våldsanvändande 

och bli medveten om sin egen roll. För detta uttrycks ett behov av insikt hos mannen om ett 

problembeteende och ett behov av att förändra det. Våldet ska upphöra och det talas vidare 

om maktlöshet och vanmakt som en del till varför våld används, att det finns en egen utsatthet 

och att man behöver titta på orsaker till våldet. Internationellt finns en tanke om att männen 

ska hållas ansvariga via rättsliga påföljder vilket inte varit lovande så Devaney (2014) talar 

istället för att stötta dem i att ta ansvar för deras beteende. Det är en tanke som delas av de 

svenska behandlingsverksamheterna vad gäller ansvar och beteendeförändring. Hur våldet 

upphör eller vad effekten blir av förändringen kan upplevas osäker då man inte vet säkert hur 

mycket av våldet som upphör och hur förändringen håller i sig. Det mesta utgår från mannens 

egen beskrivning och behandlarens upplevelser av förändringen. Behandlarens förmåga att 

skilja mellan person och handling är andra viktiga delar för att komma åt våldet och nå en 

förändring. Det talas även om hur det såg ut förr, då mannen hade rätt att aga sin hustru och 

hur våldet mot kvinnor idag fördöms i det svenska samhället. 

Teoretiska utgångspunkter 

Analysen och resultatet kommer att diskuteras med hjälp av dessa två teoretiska 

utgångspunkter. Människovärdesprincipen har valts utifrån att det är en central del i den 

offentliga förvaltningen och i arbetet med människor. Då våld i nära relationer till större delen 

utgörs av en manlig våldsutövare har könsmaktsperspektivet varit av intresse. 

Människovärdesprincipen 

Människovärdesprincipen handlar om ett lika och högt värde för alla människor vilket inte har 

med status, välbefinnande eller hur nyttiga vi är utan är en given del av livet. Det kan 

förklaras som en kärleksförklaring till det mänskliga livet och innebär både ett ansvar och en 

respekt för andras och vårt eget liv. All form av diskriminering är förbjuden enligt principen 

och varje människa bör ges lika omsorg, respekt och inflytande. Människovärdet uttrycks 

både i regeringsformen och i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna (Akademssr, 

2011) Enligt Regeringsformen 1 kap. 2§ ska den offentliga makten bedrivas med respekt för 

alla människors lika värde samt för den enskilda människans värdighet och frihet. I FNs 

deklaration om de mänskliga rättigheterna erkänns människan ett inneboende värde. 

Människovärdet beskrivs tillhöra människosläktet och det lika värdet och rättigheter är 

grunden för frihet, fred och rättvisa i världen. Artikel 1 beskriver att människan är född fri och 

lika i rättigheter och värde (www.manskligarattigheter.se). Människovärdet har ett kärnvärde i 

all offentlig förvaltning. Social arbetaren ska därför i arbetet och i övrig livsföring respektera 

alla människors lika och höga värde. Människovärdet och mänskliga rättigheter hör ihop 

(Akademssr, 2011).  

Könsmaktperspektivet  

För att förstå förhållandet mellan män och våld behöver man titta på könsmaktsordningen och 

patriarkat. Mellan könen finns en strukturell obalans där kvinnors underordning upprätthålls 

https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_socialt_arbete.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_socialt_arbete.pdf
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via mäns våld och hot om våld. Mäns våld förklaras på en samhällelig nivå men kan även 

förklaras på en relationsnivå. Det kan vara genom att mannen försöker behålla kontrollen över 

kvinnan när den egna positionen upplevs hotad. Fungerar inte andra kontroll former använder 

han våld. Våldet hör samman med vad det innebär att vara man. Det kan ses som en 

“könskonstituering” där mannen med hjälp av våldet gör sig själv till norm och överhuvud 

genom att kontrollera kvinnan och hennes beteende. Våld beskrivs som ett könat fenomen då 

det är sammankopplat med vad vi ser som manligt och kvinnligt. Perspektivet utgår inte ifrån 

störningar eller svåra uppväxtvillkor som orsaker till mäns våld utan från det patriarkala 

samhället format av ojämställdhet (Gottzén, 2014). 

Metodbeskrivning  

Undersökningsmetod 

Denna studie har utgått från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod. 

Behandlare med erfarenhet av att arbeta med manliga utövare av våld i nära relationer har 

intervjuats för att ta reda på deras upplevelser av viktiga faktorer för förändring hos utövaren. 

Den semistrukturerade intervjun valdes då den ger en möjlighet att komma djupare och inte är 

lika strikt som en strukturerad där frågorna följer efter varandra. Intervjuguiden skapades med 

förutbestämda teman vilket gav en frihet, flexibilitet och möjlighet att kunna fråga upp. 

Metoden ansågs vara till fördel för forskningsfrågan då syftet var att få en djupare förståelse 

för intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser. Detta beskrivs vara en viktig del i den 

kvalitativa forskningen (Bryman, 2011) och ansågs vara den mest lämpade metoden för 

forskningsfrågan.  

Urval 

Målgruppen för studien har varit behandlare med erfarenhet av att arbeta med manliga utövare 

av våld i nära relationer. Utifrån studiebesöket på enheten för behandling av våldsutsatta och 

utövare av våld i nära relationer kom jag i kontakt med två behandlare som arbetar med 

våldsutövaren. Det blev därför ett målinriktat urval där informanter som är relevanta för 

forskningsfrågan valdes (Bryman, 2011). Studien riktade sig till en kommun i Sverige vilket 

gjorde att jag fick nöja mig med ett litet stickprov. Det blev ett icke-sannolikhetsurval där 

enheterna handplockades utifrån de egenskaper som var relevanta för studien (Perlinski, 

2009). De två behandlare som ingått i studien arbetar med modellen alternativ till våld (ATV) 

och icke-våldsgrupp för män. De är båda män och kommer i analys och resultatdel att 

benämnas Jonny och Aroon för att bevara anonymiteten. Jonny har läst beteendevetenskap 

och har vidareutbildning i både alternativ till våld och icke-våldsgrupp för män. Jonny har 

arbetat med utövare av våld i nära relationer i fyra år. Aroon har arbetat mellan tre till tre och 

ett halvt år med utövare och har utbildning för alternativ till våld samt enskilda samtal för 

utövare och utsatta. Aroon har även erfarenhet av att arbeta med utsatta för våld i nära 

relationer.  

Tillvägagångssätt 

Intervjuguiden skapades med förutbestämda teman och underfrågor utifrån studiens syfte 

(Bryman, 2011). Intervjuguiden (se Bilaga 2.) färdigställdes och mejlades till handledaren 

som tittade över den. Den upplevdes relevant utifrån syfte och frågeställningar. Det gjordes 

inga pilotstudier vilket hade varit av värde att göra då det ger mer erfarenhet av metoden, en 

upplevelse av hur intervjun skulle fungera (Bryman, 2011) och för att bli tryggare i rollen som 

intervjuare. Två enskilda kvalitativa semistrukturerade intervjuer bokades in via telefon. 

Informanterna fick var sitt informationsbrev (se Bilaga 1.) och intervjuguiden (se Bilaga 2.) 
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mejlad till sig för förberedelse. De informerades om studiens syfte, anonymitet, att det var 

frivilligt att delta, att de kunde avbryta när som helst och att allt som samlades in enbart skulle 

användas för studiens syfte (Kalmar & Lövgren, 2012). Intervjuerna ägde rum på deras 

arbetsplats, i deras respektive arbetsrum och tog mellan 40-45 minuter. Informanterna 

upplevdes båda intresserade, förväntansfulla och samarbetsvilliga både innan, under och efter 

intervjun. De var även intresserade av att få ta del av studiens slutresultat. Det fanns en tro hos 

dem båda på deras arbete vilket var spännande att få ta del av. Intervjuerna spelades in med 

diktafon för att lättare kunna fånga upp deras egna upplevelser, ord och fraser då upplevdes 

vara svårt att hinna med att anteckna allt. Efteråt transkriberades intervjuerna. Nackdelen med 

det är att det kan ta rätt långt tid (Bryman, 2011). Det upplevdes dock inte som ett problem då 

det inte handlade om fler än två intervjuer. De färdiga transkriberingarna mejlades till 

informanterna för godkännande och bekräftelse på att de uppfattats rätt (respondentvalidering) 

(Bryman, 2011). De bekräftade och godkände via mejl och därefter påbörjades en 

konventionell innehållsanalys.  

Konventionell innehållsanalys 

Det finns tre olika former av den kvalitativa innehållsanalysen vilka är konventionell, riktad 

och summerande (Hsieh & Shannon, 2005). För denna studie användes en konventionell 

innehållsanalys. Metoden är induktiv till sin ansats vilket gör det möjligt att utifrån enskilda 

iakttagelser göra mer generella slutsatser (Fejes & Thornberg, 2015., Hsieh & Shannon, 

2005., & Perlinski, 2009). Med denna metod kodas materialet förutsättningslöst utan 

förutbestämda kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna lästes igenom 

upprepade gånger för att få en helhetsbild av texten och vad som talades. Meningsbärande 

enheter valdes ut vilka består av meningar ur materialet. Meningar, ord och uttryck kodades 

förutsättningslöst utifrån hur det förekom, var och i vilket sammanhang. Detta presenterades i 

kategorier, vilket kallas för det manifesta innehållet. Därefter analyserades det latenta 

innehållet vilket består i vad texten talar om, den underliggande meningen. Detta 

presenterades sedan i olika teman (Graneheim & Lundman, 2004). Det blev sex teman. Dessa 

presenteras närmare i analys och resultat delen och ett litet exempel finns att ta del av på nästa 

sida. Det hela resulterade i ett kodningsschema (se Bilaga 3.) som tydligare visar hur analysen 

gått till. 

 

Manifesta nivån         Latenta nivån 

Meningsbärande enheter 
 

Jonny: jag tror att män i stor 

utsträckning inte lär sig när man 

växer upp att hantera sina egna 

känslor och hantera motgångar 

på ett adekvat sätt 

Koder 
 

Begränsad/kan inte 

uttrycka det jag 

känner, känslor. 

Brist på självkänsla. 

Dåligt 

känsloordförråd. 

Egen utsatthet under 

uppväxt.  

Familjefar. 

Inträngd i ett hörn av 

andra eller sig själv. 

 

Kategorier 
 

Lära sig uttrycka 

och ta ansvar för 

sina känslor istället 

för att använda 

våld 

Teman  
 

Uttrycka 

känslor 
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Tabell 1. Exempel på kodningen (se. Bilaga 3).  

Etiska reflektioner  

Enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor behöver människor 

som deltar i forskning skyddas från att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. Därför 

är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. Dessa principer benämns 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det betyder att de som ingår 

i studien ska bli informerade om studiens syfte, att det är frivilligt att delta, att de kan hoppa 

av eller avbryta när som helst, och att de uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt, 

förvaras så att andra inte kommer åt dem och att allt material bara kommer användas för 

studiens syfte (Kalmar & Lövgren, 2010). Informanterna informerades om detta och om 

anonymitet via ett informationsbrev (se Bilaga 1.). Därmed har de forskningsetiska 

principerna tagits hänsyn till. Studien behandlar utövaren av våld i nära relationer men utifrån 

ett behandlarperspektiv vilket gjort att ingen risk för skada har identifierats. Materialet har 

avidentifierats vilket vidare bidragit till att minska risken för igenkänning. De som kan veta 

vilka informanterna är, är kollegor på deras arbetsplats vilket jag upplevde var svårt att 

förhålla mig till då både jag själv och informanterna var öppen om vad jag skrev om i min C-

uppsats. Därav kan anonymiteten ifrågasättas. Valet att forska om den manliga våldsutövaren 

i nära relationer kan mötas med skepsis, varför forska om den som utövar våld när det uppstår 

fysiskt och/eller psykiskt lidande för de som utsätts. Som Boethius (2015) skriver har det 

funnits en rädsla för att resurser ska tas ifrån den utsatta när man talar om att sätta in resurser 

av stöd och hjälp för våldsutövaren. Utifrån litteraturen har det dock upplevts som att de 

resurser som sätts in är av vikt för att förebygga och motverka våld. Därför har det funnits ett 

intresse av att undersöka vad som gör förändring och om det är möjligt. 

Trovärdighetsanalys (validitet, reliabilitet) 

Studien har haft för avsikt att studera manliga våldsutövare i nära relationer ur ett behandlar 

perspektiv. Därför har behandlare med erfarenhet av att arbeta med manliga våldsutövare 

valts ut. Syftet var att undersöka deras upplevelser av viktiga faktorer för förändring hos den 

manliga våldsutövaren och mer specifikt vad de sa om våld och förändring. Då det finns en 

tydlig avgränsning i vilka som ingår i studien anses det styrka validiteten i studien, vilket 

handlar om studien mäter det den avser att mäta (Bryman, 2011).  

Den kvalitativa ansatsen ansågs lämpligast då den strävar efter att förstå beteenden, 

värderingar och åsikter i det som studeras (Bryman, 2011). Detta tillsammans med den 

semistrukturerade intervjun och intervjuguiden som gav en möjlighet att komma djupare och 

ta del av intervjupersonernas egna uppfattningar och upplevelser (Bryman, 2011). Med hjälp 

av intervjuguiden med förutbestämda teman och underfrågor finns det en förhoppning om att 

studien ska kunna replikeras (upprepas) och resultatet visa detsamma oberoende forskare, 

detta kallas för reliabilitet (Bryman, 2011).  Via kodning schemat och metodbeskrivningen är 

förhoppningen att tillförlitligheten av fylliga och täta beskrivningar ska vara uppfyllt och göra 

det möjligt att överföra resultatet till andra miljöer (Bryman, 2011). 
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Analys och Resultat  

Efter analysen av informanternas utsagor om våld och förändring trädde följande centrala 

teman fram: 

1) Förväntningar på den manliga våldsutövaren,  

2) vem vill egentligen ha hjälp till förändring?,  

3) våld och skam, 

4) stärka människovärdet,  

5) mäta förändring och  

6) uttrycka känslor 

Förväntningar på den manliga våldsutövaren  

Jonny har 70 procent män i sina behandlingsinsatser och Aroon har 100 procent män i sina. 

Aroon beskriver att han även har erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta. När de talar om 

män och våldsanvändning beskrivs det ha med manlighet att göra, att män har lättare för att 

använda våld och samtidigt är de som utsätts för mest våld och är mest utsatta för våld i 

samhället. Jonny beskriver att våldet förväntas av männen och de båda talar om att män är 

starkare, vilket gör att deras våld blir farligare. När de talar framstår det som att det mesta 

våld som män utövar är av fysisk karaktär. Det talas även om kvinnliga utövare och där 

våldsutsatta män inte känner en lika stark rädsla om de skulle vara utsatt. De uttrycks ha en 

känsla av att kunna skydda sig mot en våldsutövande kvinna men att de inte alltid vill det. 

Vad beror det på att de inte alltid vill det? Beror det på att han upplevs starkare och att det 

finns förväntningar på att en man inte ska vara svag? Det finns olika våldsuttryck och om 

förväntningarna på mannens våld ligger på det fysiska, går det att ifrågasätta om hjälpbehovet 

blir tillgodosett för mannen och i ett större perspektiv vad gäller att förebygga och motverka 

våld i nära relationer. Jonny berättar att utredning på socialtjänsten behandlar liknande 

ärenden olika beroende på vilket kön det är. Det går redan under utredningen hos 

socialtjänsten ifrågasätta hur mycket av förväntningarna som spelar in och är avgörande för 

utfallet och vidare för att rätt hjälp ska kunna tillhandahållas från behandlaren.   

Aroon: Däremot är det ju så att mäns våld oftast är farligare, män har ofta mer 

styrka. Utsattheten skulle jag vilja säga är större hos en kvinna än hos en man. Jag 

har mött utsatta män som bekräftar lite det jag säger. De har känslan av att jag 

faktiskt kan skydda mig om jag skulle behöva, jag kan brotta ner henne, ta mig ut och 

freda mig sen är det ju inte alltid de vill det (...) En kvinna tror jag i större 

utsträckning har lättare för att känna en högre rädsla av att jag inte skulle kunna 

skydda mig om jag måste. Därför är mäns våld farligare. 

De båda informanterna talar om att det är viktigt att tala om våldet och dess olika uttryck i 

behandlingen för att behandlare och klient ska få ett gemensamt språk och förståelse för de 

olika våldsuttrycken.  

Vem vill egentligen ha hjälp till förändring? 

Informanterna talar om att det finns två klienter, den med motstånd och den som vill ha hjälp. 

Den som vill ha hjälp till förändring kan utifrån deras berättelser tolkas vara den som upplever 

och fått insikt om att våldet är ett problem som han behöver hjälp med, detta har landat i 

honom, han är drivande, hjälpsökande, motiverad, kommer frivilligt, är redo, mottaglig, har 

rätt inställning och en tro på att behandlingen kommer fungera.  Det upplevs vara 

förutsättningar för att det ska gå mot en förändring.  
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Aroon: Oavsett om man kommer hit med ett motstånd eller för att man verkligen 

vill ha hjälp är det första jag säger när de kommer innanför dörren och sätter 

sig att dom väljer precis själv vad de vill berätta. De kan sitta här och berätta 

historier för mig och då kommer jag att hjälpa dom utifrån de historierna vilket 

gör att dom inte får den hjälp som dom egentligen vill ha.  

När mannen tar på sig en mask och väljer att berätta historier för behandlaren istället för att 

vara ärlig betyder det då att han avskärmar sig från den hjälp han egentligen vill ha? Vilken 

hjälp är det han egentligen vill ha? Det går att tolka som att mannen som bär en mask inte är 

motiverad till en förändring varför han väljer att berätta historier och kanske han heller inte 

har fått insikt om att våldet är ett problem och gör det för andra. Det går även att tolka som att 

mannen i masken egentligen vill ha hjälp med sitt våldsproblem men inte klarar av att berätta 

om det kanske på grund av en rädsla för vad andra ska tycka. I detta sammanhang upplevs 

behandlarens egenskaper av att bemöta och skapa en relation vara av betydelse för att klienten 

ska våga öppna sig och då få den hjälp som han uttrycks egentligen vill ha. 

Våld och skam 

Informanterna talar om att den manliga våldsutövaren bär på skam genom att det upplevs 

skamligt att utöva våld. Aroon beskriver att det är svårt för alla att söka hjälp vad gäller våld i 

nära relationer och att det för den manliga utövaren är svårare just på grund av skammen. 

Jonny talar om att skammen behöver släppa att de utövat våld, det upplevs som att det de gjort 

inte anses vara okej och även utifrån våldsutövaren själv. Utifrån det Jonny berättar går det att 

tolka som att skammen bidrar till en tystnad och en ensamhet hos våldsutövaren, vilken 

behöver brytas igenom när det gäller att gå emot en förändring. Det går att tolka som att 

behandlarens icke-dömande är en viktig del i förändringsarbetet. 

Jonny: Ja och sen att bryta den här tystnaden och ensamheten. När skammen får 

släppa att de gjort dessa saker. De har kunnat berätta om det och inte blivit dömda.  

 

Stärka människovärdet  

Informanterna talar om vikten av att kunna skilja mellan handling och person som 

professionell behandlare, att se människans värde. De talar om att inte acceptera handlingen 

men att acceptera personen.  Både Jonny och Aroon talar om att styrka den manliga 

våldsutövaren i sitt egenvärde då det efter analysen av dem båda går att tolka det som att den 

manliga våldsutövaren inte har ett starkt egenvärde. Det går att koppla arbetet med att stärka 

deras människovärde till att klienterna går emot en förändring och ett lyckat resultat. Det 

framkommer i analysen av Aroon att under behandlingens gång ser han att klienter lär känna 

sig själv, börjar tycka om sig själv, se sitt egenvärde som människa och börjar må bättre.  

Jonny: Jag accepterar aldrig handlingen men att dom ändå är accepterade som 

personer gör att deras egenvärde stärks.  

Det talas vidare om att männen börjar prata om sig själv mer reflekterande, blir tryggare, tar 

ansvar och får vetskap om hur det ska handla annorlunda i situationer som förut uttrycktes 

med våldshandlingar. 

Mäta förändring  

Informanterna berättar att det inte finns någon uppföljning efter avslutat insats för den 

manliga våldsutövaren och att det upplevs vara svårt att mäta våldsarbetet. Både Aroon och 
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Jonny talar om vikten av ett mätinstrument då det ger dem en fingervisning om de ligger rätt 

till och om behandlingen ger klienten någonting. För att mäta förändring finns en del 

skattningsskalor av samtalet och om hur veckan varit av Scott Miller. Dessa upplevs dock inte 

vara tillräckliga. Det framgår även av dem båda att det eventuellt är på väg en partnerkontakt 

enligt socialstyrelsen modell vilket kommer utgå från partnerns perspektiv. Ett mätinstrument 

utifrån klientens perspektiv upplevs vara av vikt för att se hur klienten mår och upplever 

situationen ett halvår till ett år senare. För att ta reda på hur väl dessa insatser leder mot 

förändring och mot ett förebyggande och motverkande av våld i nära relationer är det tydligt 

att det saknas ett effektivt mätinstrument och att det finns ett behov av det. 

Jonny: Jag har ingen kontrollfaktor vid sidan om mig. Det är ju många ärenden där 

mina motsvarande kollegor jobbar med mina klienters partners och att de kan ge en 

återkoppling på det att det här sker.  

 

Uttrycka känslor   

Informanterna berättar att den manliga utövaren har svårigheter med att uttrycka sina känslor 

och att hantera dem, istället för att uttrycka sina känslor utövar han våld. Både Jonny och 

Aroon talar om vanmakt och maktlöshet som en orsak till våldet, att mannen känner sig 

oförstådd vilket leder till vanmakt och sedan våld. Våldet beskrivs vara ett effektivt sätt att få 

slut på vanmakten då den manliga utövaren inte vet hur han ska uttrycka sig.  

Jonny: Jag tror att män i stor utsträckning inte lär sig när man växer upp att hantera 

sina egna känslor och hantera motgångar på ett adekvat sätt.  

Behandlaren upplevs här ha en viktig roll vad gäller att hjälpa mannen med att kunna uttrycka 

sina känslor. Aroon beskriver att det som professionell behandlare finns ett viktigt arbete med 

att hjälpa dessa män att utöka sitt känsloordförråd, lära sig uttrycka sina känslor och ta ansvar 

för dem. Aroon menar att den manliga utövaren måste lära sig prata om vad de känner och 

försöka jobba sig igenom ett samtal istället för att använda våld. Detta upplevs vara ytterligare 

en viktig del i vägen mot en förändring att lära sig uttrycka sina känslor och att ta ansvar för 

dem. 

Diskussion 

Det är olika faktorer som spelar in för förändringsmöjligheten hos den manliga våldsutövaren. 

Behandlarens roll, sätt att bemöta, förhålla sig och egenskaper samt den manliga utövarens 

inställning och motivation till behandlingen är viktiga delar. Mannen behöver rätt stöd och 

hjälp. Det finns förväntningar vad gäller hans styrka och att vara den som förknippas med 

våld vilket utmynnar i en tanke om att det våld han till mestadels utövar är av fysisk karaktär, 

och att det är det som är det farligaste våldet. Vad blir bedömningen innan behandlings 

insatsen då han träffar socialsekreteraren på utredning om han bara bemöts med de 

förväntningar som finns på honom? Vad framkommer och vad framkommer inte, kommer 

mannen att få det stöd och hjälp som han anses vara i behov av för en förändring av hans eget 

beteende och som ett sätt att förebygga och motverka våld i nära relationer?  

Det kommer fram att det är viktigt att behandlaren och klienten talar samma språk i 

behandlingen vad gäller våld och dess olika uttryck för att det ska prata om samma sak och 

förstå varandra och våldet. För att den manliga utövaren redan från början ska få rätt hjälp och 

bedömning kan det vara viktigt att även utredaren på socialtjänsten och behandlaren för 

insatsen talar samma språk när det gäller våld i nära relationer. I nuläget blir uppfattningen att 
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våldsutövare bemöts olika beroende på om det är en man eller kvinna. Den manliga 

våldsutövaren behöver bli medveten om våldet, om att det finns ett problem, insikt om det och 

hur det påverkar honom och omgivningen för en förändring. Detta gör att det hos 

socialarbetaren behöver finnas en medvetenhet om vad våld är, de förväntningar som finns 

och de man själv bär samt hur man bemöter människan för att bedömning och behandling ska 

kunna bidra till något positivt som en förändring och ett motverkande och förebyggande av 

våld i nära relationer. För arbetet med våld i nära relationer blir uppfattningen att det är viktigt 

att samma språk talas från start till mål alltså från mottagning av ärendet, till utredning av 

ärendet och fram till insatsen och behandlingen. För de som arbetar kan utbildning, samtal 

och samarbete dem emellan inom området vara viktigt för att de ska tala samma språk och 

förstå varandra på bästa möjliga sätt.  

Socialarbetaren ska i den offentliga förvaltningen respektera alla människors lika och höga 

värde, i arbetet med människor är människovärdesprincipen grundläggande (akademssr, 

2011). Det blir intressant att reflektera över hur den manliga våldsutövaren blir bemött utifrån 

denna princip. Den kan vara svår att efterleva om man tänker på hur man som människa 

tänker kring människor som utövar våld mot sin partner, det finns ett dömande och 

fördömande i det svenska samhället då det gäller våld mot kvinnor i nära relationer. Det är 

inte okej. Behandlaren talar då om att bemöta våldsutövaren som en person med ett mänskligt 

värde, att skilja mellan person och handling. Det upplevs vara viktigt för att kunna arbeta med 

målgruppen, förmågan att skilja mellan människan och handlingen. Inte i den mening att 

handlingen ska accepteras. Den manliga våldsutövaren ska hållas ansvarig för sina handlingar 

och behandlas med värdighet och respekt för sin person (Chovanec, 2012). För förändring 

finns därför ett behov av att engagera sig i männens livsberättelser (Devaney, 2014). Detta 

med att skilja mellan handling och person är någonting som återkommer i 

litteraturgenomgången. Då samhället fördömer våld mot kvinnor menar Isdal (2009) att det 

blir svårare för männen att prata om det och därför finns det även där en anledning att inte 

döma och skilja mellan handling och person. För detta behöver människovärdesprincipen vara 

grunden i arbetet vilket gör att behandlaren kan hjälpa klienten att stärkas i sitt egenvärde. När 

klienten stärks i sitt egenvärde vore det intressant att ta del av hur han ser på andras 

människors värde, om det påverkar honom till att respektera andra människors lika och höga 

värde?  

Synen på mannen kan ha sin del i historien där han hade rätt att utöva våld mot sin kvinna 

(Nordborg, 2014), våldets orsaker förklarades av ojämnställdhet mellan man och kvinna i det 

patriarkala samhället (Gottzén). Det kan uppfattas som en förklaring till de förväntningar som 

finns om mannen idag samtidigt som behandlingen har ett större fokus på vad som hänt 

tidigare i mannens liv, vanmakt och maktlöshet som orsaker till våldet. Vanmakt och 

maktlöshet som ett uttryck för våld är vad de flesta verksamheterna i Sverige arbetar efter 

(Socialstyrelsen, 2010). Kan det vara däri skillnaden ligger vad gäller behandlarens syn och 

bemötande på den manliga våldsutövaren och utredaren på socialtjänsten? Om det skulle vara 

så finns det ett behov av att tala samma språk dem emellan och vara medveten om de 

förväntningar som styr. 

Det som tidigare uppfattats är att behandlaren har en viktig roll vad gäller förändringsarbetet 

med den manliga våldsutövaren som att bemöta lotsa och leda klienten. Manliga utövare i 

litteraturgenomgången beskriver behandlaren med positiva ord som att vara pålitligt, 

respektfull (Socialstyrelsen, 2010), förstående, intresserade och professionella (Boethius, 

2015). Om ensamheten och tystnaden ska kunna brytas och klienten våga öppna sig om det 

som hänt/händer behöver dessa egenskaper finnas hos behandlare, inte vara dömande och 

framförallt att försöka skapa en relation till klienten. Förtroende mellan människor gör att vi 
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vågar öppna oss och berätta om livet och att våga prata och uttrycka känslor, vilket är något 

den manliga våldsutövaren behöver hjälp med. Ta ansvar för sina känslor istället för att 

använda våld. Detta är också en del som leder mot förändring.  

När det gäller att ta reda på hur mycket insatserna leder mot förändring och ett förebyggande 

och motverkande av våld i nära relationer finns inget tydligt mätinstrument. Hur ska vi veta 

om det är effektivt att behandla den manliga våldsutövaren om det inte finns något effektivt 

mätinstrument? Det beskrivs behövas uppföljning under längre tid för att det ska gå att se hur 

varaktig förändringen är hos våldsutövaren (Socialstyrelsen, 2010). Behandlarna beskriver ett 

lyckat resultat i hur klienten pratar om sig själv, ansvarstagandet och att de tycker om sig 

själv. Jag kommer här tillbaka till vikten av att någonstans tala samma språk. Många män 

identifierade inte sina handlingar med våldsbegrepp enligt Boethius (2015) vilket kunde ses 

som en förklaring till att de inte talade för att kontakten med verksamheten lett till att våldet 

upphörde. Det här talar för vikten av att tala samma språk hela vägen från utredning till 

behandling och mellan behandlare och klient.  

Avslutande reflektioner 

Denna studie hoppas kunna öppna upp till diskussion kring ämnet och se vilka 

förbättringsmöjligheter som finns att söka inom området för att förebygga och motverka våld i 

nära relationer. Det finns även en förhoppning om att studien ska få oss blivande 

socialarbetare och nuvarande att ifrågasätta våra egna förväntningar på människor och hur det 

kan styra arbetet. Liksom den manliga våldsutövaren behöver bli medveten om ett problem 

behöver vi åter och åter igen bli medveten om vad vi arbetar med: människor i olika svåra 

livssituationer och hur bemöter vi dem? 
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

 

Linda Fahlén, studerande på socionomprogrammet termin 6  2016-02-22 

Tel. nr:***                    Mejl: *** 

Till dig som arbetar med behandling inom våld i nära relationer 

Hej, 

Mitt namn är Linda Fahlén och jag går nu sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 

universitet. Det är dags för oss studenter att skriva vår C-uppsats och jag har valt att fördjupa 

mig i ämnet våld i nära relationer och mer specifikt om utövaren av våld i nära relationer. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på vad det finns för stöd och hjälp att få och hur 

vägen mot en eventuell förändring kan se ut. Vad gör förändring möjlig och vad ser du som 

behandlare vara den faktor eller de faktorer som öppnar upp till förändring? Kan du se en 

brytpunkt? Vad betyder egentligen våld är vanmakt? 

Min önskan är att få intervjua dig som har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer. 

Intervjun beräknas ta en timme och kommer att spelas in via en ljudinspelare om det går bra. 

Anledningen till det är för att minska risken till missförstånd, då det är svårt att hinna med att 

anteckna. Vi kommer att samtala kring dina erfarenheter som behandlare. Ditt deltagande är 

frivillig och du har rätt att hoppa av eller avbryta om du så önskar.  

Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och avidentifieras så att ingen kan identifiera 

dig. Materialet kommer att finnas på en lösenordsskyddad dator där endast jag har tillträde. 

Ljudinspelningen raderas efter transkribering och uppgifter som samlats in används endast för 

studiens syfte. 

När C-uppsatsen blivit godkänd publiceras den i en databas kallad DiVA.  

 

Med vänlig hälsning/ Linda Fahlén  

Vid frågor eller funderingar hör av er till mig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Behandlaren 

1. Namn? Togs bort från intervjun då det inte är relevant eftersom materialet kommer 

avidentifieras. 

2. Kön?  

3. Var arbetar du?   

 Som vad? 

4. Vilken utbildning har du? 

5. Hur länge har du arbetat med utövare av våld i nära relationer? 

6. Vad gjorde att du intresserade dig för detta? 

7. Hur många klienter har du? 

8. Vilket kön är majoriteten av de du möter? 

Hur går dina tankar kring det? Orsak? 

 

Kontakt 

9. Hur kommer klienten i kontakt med er? Hur går det praktisk till? 

Frivilligt? Tvång? Annat sätt? 

upplever du någon skillnad i mottagligheten för behandling, frivilligt kontra 

tvång? 

10. Samverkanspartner? Hur tycker du att det fungerar? 

  

11. Vad använder ni er av för behandlingsmetod?  

Vad handlar den om? 

Hur går ni till väga? 

Vad ser du konkret för effekter av den?  

 

Mötet 

12. Vad upplever du är viktigast i mötet med klienten? 

13. Vad anser du krävs av dig som behandlare i mötet? 



 
 

14. Hur många behandlingsträffar har ni? 

 

Förändring 

15. Vilken faktor/faktorer upplever du vara de som bidrar till att en förändring är möjlig hos 

klienten? 

Vad ser du i behandlingen? 

Ser du en brytpunkt? 

 Om, kan du beskriva den brytpunkten?  

Vad gör att det fungerar? 

Vad gör skillnad? Blir det någon skillnad? 

Vad är den avgörande faktorn? 

 

16. Kan du se ett positivt resultat av behandlingen? 

Hur kan det visa sig i klientens liv och relationer? 

På vilket vis kan ni ta del av det? Genom uppföljning? 

 

Bakom våldet 

17. Vad betyder våld är vanmakt? 

 Kan du utveckla det? 

18. Vem ser du bakom våldet? Vem ser klienten bakom våldet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Kodningsschema  

Manifesta nivån         Latenta nivån 

Meningsbärande enheter 
 
Jonny: jag tänker att mäns 

våld oftast är allvarligare, det 

är synligare och en del av det 

som egentligen förväntas (...) 

våldsproblematiken tillhör ju 

en del av mansnormens 

problem också, att ha lätt till 

att utöva våld. Männen är de 

som i samhället är mest 

utsatta för våld och också de 

som utövar mest våld. 

Aroon: däremot är det ju så 

att mäns våld oftast är 

farligare, män har ofta mer 

styrka. Utsattheten skulle jag 

vilja säga är större hos en 

kvinna än hos en man. Jag 

har mött utsatta män som 

bekräftar lite det jag säger. 

De har känslan av att jag 

faktiskt kan skydda mig om 

jag skulle behöva, jag kan 

brotta ner henne, ta mig ut 

och  freda mig sen är det ju 

inte alltid de vill det (...) En 

kvinna tror jag i större 

utsträckning har lättare för att 

känna en högre rädsla av att 

jag inte skulle kunna skydda 

mig om jag måste. Därför är 

mäns våld farligare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aroon: oavsett om man 

Koder 
 
Från regeringshåll ska 

mäns våld mot kvinnor 

upphöra. 

Förväntas av mannen. 

Inte alltid han vill skydda 

sig.  

Kvinnlig och manlig 

utövare behandlas olika 

från utredning. 

Kvinnlig våldsutövare 

aktualiseras inte lika 

ofta/ovanligare. 

Kvinnor som våldsutövare 

finns/mörkertal. 

Mannen starkare. 

Mestadels män som 

våldsutövare. 

Män lättare att utöva våld. 

Män mer utsatt för våld i 

samhället och utövar mest 

våld.  

Män står för det mesta 

våldet i samhället. 

Mäns våld allvarligare/ 

farligare. 

Mäns våld synligare. 

Pratas inte lika ofta om 

kvinnliga utövare. 

Utsatt kvinna lättare för att 

känna rädsla för att inte 

kunna skydda sig för han 

är starkare. 

Utsatt man kan skydda 

sig, starkare än kvinnan. 

Utsatthet svårare hos 

kvinnan. 

Våldsproblematik en del 

av mansnormens problem. 

 

 

 

Det här är bra för mig. 

Eget driv. 

Frivilligt.  

Kategorier 
 
Mannen förväntas 

vara mer våldsam, 

starkare och 

kunna skydda sig 

om han blir utsatt. 
 
Kvinnan är 

svagare, räddare 

och har svårare att 

skydda sig om hon 

blir utsatt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman 
 
Förväntningar 

på den manliga 

våldsutövaren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

kommer hit med ett motstånd 

eller för att man verkligen vill 

ha hjälp är det första jag 

säger när de kommer innanför 

dörren och sätter sig att dom 

väljer precis själv vad de vill 

berätta. De kan sitta här och 

berätta historier för mig och 

då kommer jag att hjälpa dom 

utifrån de historierna vilket 

gör att dom inte får den hjälp 

som dom egentligen vill ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Aroon: jag tänker att det nog 

är ganska svårt för alla att 

söka hjälp i de här områdena, 

som manlig utsatt är det 

svårare att aktualisera hjälp, 

kanske även för sin partner, 

det kan finnas skam, vem ska 

tro mig, jag är ju starkare, jag 

borde kunna försvara mig. 

Det kan vara en brist på eller 

Frivillighet under 

tvång/Känna sig tvingad/ 

påtryckningar/för 

andra/göra andra 

nöjda/rädd att tappa 

barnen/slippa socialtjänst. 

Förtroende för att 

behandlare kan hjälpa 

Hitta den egna 

motivationen och viljan. 

Hjälpsökande. 

Inte landat i dom själva att 

jag har ett problem som 

jag behöver ta tag i. 

Intresserad. 

Inre och yttre 

motivationsfaktorer. 

Inte redo själva, insatser 

avbryts eller tar längre tid. 

Inställning för förändring. 

Jo jag vill, tror på att det 

kommer funka: om inte 

träffar masken de bär.  

Landat i en själv.  

Mindre avbokningar, 

kommer på träffar, samtal 

går bättre, når lättare fram. 

Mindre motstånd och 

murar. 

Motiverad. 

Motstånd. 

Mottaglig. 

Relation klient och 

behandlare. 

Upplevt det som ett 

problem. 

Vad problemet gör och 

hur det påverkar.  

 

 

 

Det är jobbigt 

Det är skambelagt.  

Hinder på vägen. Rädsla. 

Skam för att vara utsatt, 

borde kunna försvara mig. 

Skammen får släppa att de 

gjort dessa saker. 

Trösklar. 

Vill inte att fler ska veta. 

Våldsutövaren har nog så 

mycket skam med sig in 

till sig själv även om det 

 
En beskrivning av 

en våldsutövare 

med motstånd och 

den som verkligen 

vill ha hjälp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Våld är skam 

 

 

 

 

 

 

 

Vem vill 

egentligen ha 

hjälp till 

förändring? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våld och skam  

 

 

 

 

 

 



 
 

rädsla för att inte få hjälp.  

 
Jonny: ja och sen att bryta 

den här tystanden och 

ensamheten. När skammen får 

släppa att de gjort dessa 

saker. De har kunnat berätta 

om det och inte blivit dömda.  

 

 

 

 

 
Jonny: Jag accepterar aldrig 

handlingen men att dom ändå 

är accepterade som personer 

gör att deras egenvärde 

stärks.  

 

 
Aroon: många människor man 

pratar med kan inte förstå hur 

man kan möta en 

människa  som gjort på det 

här sättet, som har skadat en 

annan människa och betett sig 

illa men där tänker jag att 

man måste kunna skilja på 

handling och person, kunna se 

människans värde för den den 

är och hålla isär för det den 

görAroon: klienter börjar 

beskriva att de känner sig 

tryggare i situationer. De 

börjar veta hur de ska agera. 

I mina samtal tycker jag att 

jag kan se deras 

reflektionsförmåga hur den 

kan bli på ett annat sätt än i 

början. Den har utvecklats, de 

kan se på sig själv med lite 

distans och pratar om sig 

själv på ett annat sätt och 

ändå sätta in och ta ansvar 

för sin egen del och sätta in i 

de sammanhang där de 

befinner sig då.  Då börjar 

man känna att man ser ett 

resultat. De kan beskriva 

ibland hur de känner att de 

inte syns på utsidan.  

Våld är en otroligt skamlig 

grej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepterad som personer. 

Aldrig acceptera handling. 

Bra hållning/rätt hållning,  

Egenvärde. 

Empatiskt nyfiken.  

Ett värde i livet. 

Följa klientens signaler/ 

möta klienten. 

Inte känna sig utpekad. 

Inte vara dömande. 

Känna sig välkommen. 

Lyhördhet. 

Prata om allt. 

Proffessionalitet. 

Respekt inför klient.  

Se människan.  

Skilja på person och 

handling.  

Säker miljö.  

Tålamod. 

Ödmjukhet.  

God självkänsla.  

Lär känna sig själv/ 

självkännedom. 

Mår bättre. 

Reflektion 

/självreflektion/ hur de 

pratar 

reflekterande/utvecklad 

reflektionsförmåga. Sättet 

att prata om sig själv. 

Tar ansvar/ser ansvaret. 

Tryggare/Trygghet. 

Tycker om sig själv/ 

egenvärde. 

Värde som människa och 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stärka 

människovärdet 

och inte döma, att 

skilja på det de 

gjort och de de är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stärka 

människovärdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

mår bättre. 

 

 

 

 

 

 

Jonny: klienten får berätta om 

sin vecka varje gång, hur de 

haft det och det är ju olika 

vad de väljer att ta upp. 

Ibland kan man få 

indikationer på att något hänt 

men klienten väljer att inte ta 

upp det. Då måste jag bära 

det, jag kan ju inte gå in och 

hänga ut någon och säga att 

jo hon har sagt att det. 

Jonny: jag har ingen 

kontrollfaktor vid sidan om 

mig. Det är ju många ärenden 

där mina motsvarande 

kollegor jobbar med mina 

klienters parntners och att de 

kan ge en återkoppling på det 

att det här sker 

Aroon: samtidigt så blir det 

en partner kontakt utifrån 

partners perspektiv om hur 

den upplever det men jag 

skulle också vilja ha 

någonting utifrån klientens 

perspektiv, hur upplever den 

verkligen situationen ett 

halvår senare eller ett år 

senare. Det skulle vara gott 

att hitta ett instrument för att 

kunna mäta med. Det är ju 

också en fingervisning för oss 

som jobbar med det här, 

ligger vi rätt till? Det är ju det 

absolut viktigaste och att det 

ger klienten någonting. 

 

 

 

 

Aroon: lite grann tror jag 

nånstans att en människa med 

inte för prestation och 

krav.  

 

 

 

 

 

 
Att vara rätt ute och att ge 

klienten något. 

Fingervisning för 

behandlare i våldsarbetet. 

Gensvar från 

kollegor/återkoppling om 

hur det fungerar via 

partner i behandling. 

Ingen uppföljning efter 

avslutad insats. 

Mätinstrument.   

Partnerkontakt. 

Partners perspektiv. 

Skattningsskalor,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begränsad/kan inte 

uttrycka det jag känner, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det finns inte ett 

tydligt 

mätinstrument för 

våldsarbetet. De 

har betydelse för 

både behandlare 

och klient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäta förändring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

god och trygg självkänsla den 

har aldrig något behov av att 

skada eller göra illa någon 

annan. (..) och jag tycker mig 

oftast landa i det att det finns 

en brist på självkänsla hos 

mina klienter, en mindre 

osäkerhet. 

Jonny: jag tror att män i stor 

utsträckning inte lär sig när 

man växer upp att hantera 

sina egna känslor och hantera 

motgångar på ett adekvat sätt. 

Aroon: en viktig del i arbetet 

med sig själv är att öka 

ordförrådet på bara känslor, 

sitt känslo-ordförråd, att man 

lär sig uttrycka sina känslor 

(...) det är då man får jobba 

med att ta ansvar för 

känslorna. Det jag måste göra 

är att ta ansvar för dom  där 

känslorna och istället säga att 

vet du att nu när det blir 

såhär så känner jag mig så 

här och försöka jobba sig 

igenom ett samtal.  

  

  

känslor. 

Brist på självkänsla. 

Dåligt känsloordförråd. 

Egen utsatthet under 

uppväxt.  

Familjefar. 

Inträngd i ett hörn av 

andra eller sig själv. 

Kvinna. 

Make. 

Man. 

Människa. 

Normal Svensson/vanliga 

människor. 

Ofta snälla människor/ 

ofta med goda intentioner.  

Partner. 

Sambo. 

Son. 

Sätta ord på känslor.  

Ta tillbaka 

balansen/makten i sitt liv/ 

ta kontroll över tappad 

situation. 

Vanmakt/ känsla av 

maktlöshet/ingen lyssnar 

på mig/jag är dålig och 

oviktig/dålig 

självkänsla/otrygg bild av 

sig själv. 

Vem som helst. 

Våld ett sätt att stoppa 

vanmakt. 

 

Lära sig uttrycka 

och ta ansvar för 

sina känslor 

istället för att 

använda våld 

 

 
Uttrycka känslor 

 

 

 

 

 


