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Syftet med denna undersökning har varit att få en ökad kunskap om de 
behandlingsmetoder för våldsamma män i nära relationer som används i 
två mellanstora kommuner samt hur man i dessa kommuner mer 
övergripande ser på männens våld. Tidigare forskning visar att den 
dominerande behandlingsformen internationellt för denna problematik är 
KBT och att trenden är liknande i Sverige. Detta utifrån området våld i 
nära relationer. Våra teoretiska utgångspunkter har varit kognitiva 
personlighetsteorier och strukturell-teori med kulturell och feministisk syn. 
Vi har använt oss utav en kvalitativ studie där vi intervjuat myndigheter 
såsom Polisen, Socialtjänst, Brottsofferjouren, Frivården, Kvinnojour och 
Länsstyrelsen i Östersund och Luleå kommun. Genom detta har vi 
undersökt hur de tillgodoser dessa mäns behov av behandling. Vårt resultat 
visar på stora brister av insatser och åtgärder i båda kommunerna. Endast i 
en av de båda kommunerna fanns någon egentlig behandling för männen 
och den var dessutom begränsad. Det krävs dessutom en helhetssyn där 
även mannen uppmärksammas. Våld i nära relationer är ett stort och 
kostsamt samhällsproblem och det är kommuner och myndigheter som bär 
ansvaret för alla samhällsborgare. Förstår man och ser mannens behov av 
behandling är det lättare att komma åt problemet och minska risk för 
återfall, vilket också gynnar kvinnorna och barnen. Studien har också visat 
på ett behov av vidareutveckling av behandlingsmetoder och att man inte 
enbart bör använda sig utav den dominerande KBT behandlingen, man 
behöver bredda perspektiven. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Den allmänna hanteringen av kvinnomisshandel är att det är ett akut kvinnoproblem och att 

hjälp och stöd därför i första hand riktar sig till de utsatta kvinnor och dess barn. Detta är 

enligt författaren och socionomen Per Elis Eliasson en självklarhet, men han anser även att det 

är av vikt att framhäva att våldet faktiskt är ett mansproblem. Våld i nära relationer tenderar 

att öka med tiden och bli allt allvarligare där paret fastnar i en ond cirkel, där männen har 

svårt att sluta med sitt våld och kvinnorna har svårt att bryta upp och lämna mannen. Att få 

våldet att upphöra är ett självklart mål som kräver mer åtgärder än att skydda kvinnor och 

barn, då lösningen måste inrymma åtgärder även för mannen (Eliasson, 2000). 

 

I Inga Sylwanders (1984) avsnitt i boken Forskning kring våld mot kvinnor nämner 

psykologen Lisa Kvarnmark att endast förvaring av våldsmännen i fängelser bara förstärker 

deras mekanismer som utlöser våldet och att risken för att de efter avslutat straff går ut och 

upprepar sitt brott är stor. Kvarnmarks uppfattning är att våld inte är ett uttryck för styrka och 

makt, utan att det står för vanmakt, sårbarhet och förtvivlan. Fängelsetiden skall enligt 

författaren utnyttjas till behandling, då många män befinner sig i kris och är bäst motiverade 

att ta emot hjälpen som erbjuds. Behandlingen skall till en början gå ut på att bygga upp ett 

förtroende som medför att de vågar prata om brottet. Sedan arbetar man vidare med att 

bearbeta skuldkänslor med målet att få dem att erkänna sina känslor, då dessa män ofta bär på 

oerhört starka skuldkänslor. Utgångspunkten är att ingen vill bli våldsam. 

 

När samma våldsamma man kan misshandla både tre och fyra kvinnor är det enligt Bolin 

(1984) viktigt att ställa frågan om vad samhället gör och skulle kunna göra för att förhindra att 

våldet återupprepas. Behandlingen som finns inom kriminalvården är ett framsteg, men Bolin 

anser att man borde pröva fler och olika sätt att motivera männen till att uppsöka hjälp och 

fullfölja sin behandling. Detta skulle kunna ske genom att man exempelvis erbjuder 

behandling inom socialtjänst, missbrukarvården och sjukvården, där man inom de olika 

instanserna kan arbeta med individualterapi, gruppterapi eller familjeterapi (ibid.). 
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Enligt Brottsförebyggande rådet (2002) skall våld i nära relationer betraktas som ett allvarligt 

samhällsproblem. Under de senaste decennierna har problemet blivit mera uppmärksammat i 

debatter och antalet polisanmälda fall av misshandel mot kvinnor har sedan 1990-talet ökat 

med ca 40 %. BRÅ beräknar att 25 000 kvinnor under ett år är utsatta för våld i nära 

relationer. Våld i nära relationer sker ofta inom hemmet vilket medför att upptäckten, 

ingripandet, hjälpen och det förebyggande arbetet försvåras (Brå 2002:14). Detta håller även 

Ingmar Lindberg (1984) med om som i sin bok nämner att det är svårt att få kontakt med 

männen och att det är sällan som mannen självmant söker hjälp för sitt beteende. Han påpekar 

även att man behöver veta varför de är våldsamma för att kunna förebygga och stödja dem, 

och att forskare behöver intressera sig för problemet och tillsammans hjälpas åt att fylla 

kunskapsluckorna. 

 

Isdal (2001) menar att allt beteende har en historia och blir begripligt om man ser detta i 

relation till en människas livshistoria, den kulturella ram som man lever inom och situationen 

man befinner sig i. En människas beteende kan också förstås som ett sätt att klara av villkor, 

situationer eller känslor. Även om lösningen inte fungerar tenderar människor att upprepa sitt 

sätt att lösa problem på. Empati är kanske, enligt författaren, den viktigaste spärren man har 

mot våld. Att kunna styra sin egen ilska är en annan viktig spärr. Har man kontroll över sitt 

beteende kan man värdera situationer och en handling som är mest konstruktiv. Denna 

kontroll innebär också att man kan styra sina känslor på sådant sätt att de kan uttryckas på 

lämplig plats, sätt och tid. 

 

En av de största myterna enligt Eliasson (2000) är att det inte finns något att göra åt mannens 

våldsamhet och att våld inom ett förhållande kommer upprepas. Denna myt vidmakthåller och 

skapar en känsla av maktlöshet och hopplöshet hos inblandade kvinnor, män och behandlare. 

Författarens erfarenhet är att de flesta våldsamma män tenderar att upphöra med sitt våld 

förutsatt att de får hjälp med att bearbeta sina problem. 

 

1.2 Proposition kvinnofrid 
Propositionen (1997/98:55) nämner samverkan som den viktigaste strategin när det gäller att 

motverka våld mot kvinnor. Samverkan skall ske mellan myndigheter, organisationer samt 

enskilda. Myndigheternas inställning rörande våld mot kvinnor är av stor betydelse och dess 

inställning mot samverkan är av stor vikt (ibid.).  
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Kriminalkommissionen konstaterar vidare i propositionen att det saknas överblick över vilka 

olika behandlingsprogram som finns och erbjuds män som begår våldsbrott mot kvinnor 

(proposition 1997/98:55). 

 

Det saknas även utvärderingar av programmens effekter. Det framgår även att det finns 

bristande underlag gällande vilka behandlingsmetoder inom psykiatrin som är verksamma för 

att förhindra återfall rörande mäns våldsbrottslighet mot kvinnor. Detta enligt en nationell 

översyn som socialstyrelsen gjort. Regeringens slutsats i propositionen 1997/98:55 är att det 

måste riktas en ökad uppmärksamhet mot de män som begår våldsbrott mot kvinnor. Med 

detta får frågor som rör behandling av män som dömts för våldsbrott, en särställning, då det är 

angeläget att man minimerar risken för återfall till brottslighet. Man betonar även att olika 

män kan behöva olika behandlingar. Genom goda och vetenskapligt beprövade 

behandlingsprogram inom kriminalvården samt ökad kunskap kring orsakerna till mäns våld 

mot kvinnor, minskar både risken för återfall och en ökad förutsättning för att lyckas 

eliminera våldet. Behovet av behandlingsprogram för män som inte är dömda är enligt 

regeringen betydelsefulla, dessa behandlingsprogram är exempelvis mansjourer eller 

kriscentra för män (ibid.). 

 

Det är enligt regeringen uppenbart att det behövs både en ökad kunskap och en ökad överblick 

över befintliga behandlingsformer och program och hur dessa är effektiva. 

Kriminalvårdstyrelsen har i uppdrag åt regeringen att komplettera den tidigare rapporten och 

göra en kartläggning över de behandlingsprogram som idag används för män som dömts till 

andra våldsbrott mot kvinnor är sexualbrott inom kriminalvården (ibid.). 

 

Regeringen lyfter även fram vikten av en ökad kunskap hos män rörande våldet mot kvinnor 

samt att ge stöd åt de män som söker sig till mansjourer och andra organisationer som arbetar 

med denna problematik och frågor. Mansjourerna har mer och mer börjat erbjuda insatser 

eller behandling för män som utövat våld mot kvinnor. Men Mansjourers Riksförbund och det 

femtontal lokala mansjourer som är anslutna till riksorganisationen arbetar mestadels med 

frågor som rör vårdnad -umgängesfrågor samt skilsmässor. Regeringen anser det vara av stor 

vikt att denna verksamhet både kan utvecklas och stödjas, och varje år avsätter regeringen 

årligen 5 080 000 kronor i bidrag åt organisationer som arbetar motverkande rörande våld mot 

kvinnor (ibid.). 
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Det är Socialstyrelsen som disponerar ut medlen och som årligen fördelar ut ca 1 miljon 

kronor åt bland annat mansjourerna för deras arbete i frågan våld mot kvinnor (proposition 

1997/98:55).  

 

1.3 Regeringens skrivelse 2007/08:39  
 
Handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 

samt våld i samkönade relationer omfattar åtgärder inom olika politikområden som kommer 

att utvecklas och preciseras efter hand. Regeringen har som mål att återkomma till riksdagen 

med en redovisning av hur arbetet har bedrivits. Regeringen redovisar huvuddragen i arbetet 

för att bekämpa detta våld under mandatperioden. Länsstyrelserna i varje län har i uppdrag av 

Regeringen att ta initiativ till och stödja integreringen i länet av frågor som syftar till att 

motverka mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld. Detta ska redovisas senast den 

1 maj 2009.  

 

Ett brett förebyggande arbete riktar sig till både kvinnor och män, även till dem som inte 

själva är direkt berörda i sin vardag. Insatser riktade till både potentiella och konstaterade 

förövare är en central och viktig del i det förebyggande arbetet. Barn och unga är viktiga 

målgrupper i det förebyggande arbetet. Det är angeläget med tidiga insatser i skolan och i 

sammanhang där barn och ungdomar befinner sig. Rättsväsendets myndigheter, hälso- och 

sjukvården, skolan och socialtjänsten har alla en viktig roll i det förebyggande arbetet genom 

sina nära kontakter med människor i deras vardag. Genom ett professionellt bemötande, 

rutiner och dokumentation, samt kunskap om mäns våld mot kvinnor. Rättskedjan, speciellt 

polis och åklagare ska fungera effektivt så att brott som begås utreds och lagförs skyndsamt.  

 

Inom kriminalvården måste det finnas programverksamhet att erbjuda våldsutövare. Det ska 

gälla inom kriminalvårdens alla verksamheter. Även utanför kriminalvården är det angeläget 

att sådan programverksamhet utvecklas. Insatserna som är riktade till män som utövar våld 

ska utvärderas, utvecklas och kvalitetssäkras. Kvinnors och barns säkerhet ska vara central i 

all verksamhet riktad till män som utövar våld. Många aktörer, både offentliga och ideella, 

kommer i kontakt med våldsutsatta människor (Regeringens skrivelse 2007/08:39). 

 



 
 

  8 

Ett ökat samarbete inom och mellan myndigheter och andra aktörer som kommer i kontakt 

med våldsutsatta och förövare är av avgörande betydelse för att utsatta personer ska få den 

hjälp de behöver. Genom bl.a. forskning ska kunskaperna på området öka och fördjupas. 

Genom utbildning ska kompetensen hos myndigheter och ideella organisationer som kommer 

i kontakt med våldsutsatta och förövare utvecklas. Det är viktigt att ta del av erfarenheter från 

andra länder och att samverka för att utveckla kunskap och tillämpningar. Uppföljning och 

utvärdering av myndigheternas verksamhet och särskilda satsningar inom området är en viktig 

del av kvalitetssäkring och kunskapsutveckling (Regeringens skrivelse 2007/08:39). 

 

Insatserna för män som utövar våld har varit eftersatta både när det gäller resurser och det 

kvalitativa. Det behövs mer kunskap kring orsakerna till varför vissa män utövar våld och det 

behövs utvecklade metoder som fungerar för att få dessa män att upphöra med sitt våldsamma 

beteende. Att många män är påverkade när de slår gör inte att alkohol eller andra droger kan 

ses som en förklaring till varför män slår. Däremot kan droger vara en bidragande faktor till 

att män använder våld. För att nå resultat i kampen mot mäns våld mot kvinnor är det 

avgörande att männen involveras på ett helt annat sätt än idag (ibid.). 

 

1.4 Definition av mäns våld i nära relationer 
Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående.  

Dessa är fysiskt våld, psykiskt våld, materiellt våld, sexuellt våld och latent våld. Det fysiska 

våldet innebär alla former av oönskad fysisk beröring och handlig, som både orsakar fysisk 

smärta och skadar. Psykiskt våld är kränkningar, ord och handlingar som riktas mot en 

närstående persons människovärde och egendom. Det psykiska våldet kan även handla om hot 

om fysiskt våld mot närstående eller annan närstående. Detta kan handla om exempelvis 

självmord eller husdjur. Även begränsning av en persons rörelsefrihet är en typ av psykiskt 

våld. Med sexuellt våld menas när någon mot sin vilja blir tvingad att delta eller se sexuella 

handlingar. Det materiella våldet riktas mot materiella ting med avsikt att förstöra både i och 

utanför hemmet och som skapar oro och rädsla. Latent våld innebär att aggressiviteten och 

ilskan är inbunden. Detta visar sig genom kroppshållning och kroppsuttryck, vilket skapar 

rädsla, oro och kan påminna om tidigare erfarenheter (Eliasson, 2006).  
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Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella 

par, homosexuella par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Det 

gemensamma för de olika typerna av våld är att få kontroll och makt över situationen 

(Eliasson, 2006).  I vår studie har vi valt att inte göra några begränsningar av definitionen våld 

då det är ett brett begrepp och det sällan framkommer vilken specifik typ av våld som 

förekommit.  

 

1.5 Den våldsamme mannen 
Den vanliga bilden av en våldsam man är att han ses som känslofattig och brutal. Det är få av 

dessa män som framstår som mindre känslomässiga än andra, det är snarare tvärt om att 

många män i sitt dagliga liv har positioner som kräver känslomässiga och intelligenta 

engagemang. Problemet bakom det våldsamma beteendet kan vara att normer som empati och 

förnuft sätts ur spel.  Grunden i behandlingsarbetet är att klarlägga processen som leder fram 

till att dessa normer sätts ur spel. Att den våldsamma mannen själv varit utsatt för våld som 

barn är en vanlig föreställning och vilket medför att det ligger nära tillhands att titta på 

faktorer som arvsanlag, föräldrarelationer och uppväxtförhållande. För vissa män kan denna 

koppling var rimlig och man kan inte utesluta att de män som upplevt starkt fysiskt eller 

psykiskt våld kan var mer våldsbenägna än andra. Med denna utgångspunkt kan man både 

hitta sanningar och samtidigt dra felaktiga slutsatser, då kausala samband lätt kan leda till 

generaliseringar som i värsta fall kan innebära en möjlighet till en hänvisning av krafter 

utanför mannens räckvidd. För de män som inte har upplevelser av en problematisk uppväxt 

måste det finnas fler orsaker. Att våldsamma män lider av någon psykisk störning bekräftas 

ibland men det är svårt att definiera något som skiljer mannen från män i allmänhet. ”Vissa 

våldsamma män är utan tvivel galna, men alla galna män är inte våldsamma” (Eliasson, 

2000, s 24).  

 

1.6 Drivkrafter och förutsättningar 
Drivkraften bakom händelseförlopp som utmynnar i våldshandlingar är vanligtvis rädsla. Ofta 

vill de som deltar förhindra att något som skrämmer och hotar blir verklighet och man 

försöker fly från att konfronteras med rädslor. Dessa rädslor handlar exempelvis om att inte 

duga, övergivenhet, misslyckande och att tappa kontrollen över sina känslor och att framstå 

som svag. Brist på tillit, självkänsla och trygghet medför en ökning av sårbarhet inom 

relationen (Eliasson, 2000). 
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Strategierna som kan leda fram till våld inom relationen är de som utgår från att få sitt 

godkännande av partnern eller skaffa sig kontroll över relationen, om detta inte lyckas ökar 

rädslan och det är lätt att man återupprepar sitt beteende men med en större kraft den gången. 

Om denna process inte avbryts och tryggheten återställs, kan man i värsta fall arbeta sig fram 

mot ett tillstånd av ilska, maktlöshet och förtvivlan inför både sig själv och sin partner. Det är 

till partnern man vänder sig med anklagelser och bestraffningar för att hon eller han inte 

förstår och sviker (Eliasson, 2000). 

 

Det är vanligt att man på grund av rädsla för en större konflikt håller känslorna inom sig tills 

någon situation inträffar som utlöser en lavin av uppdämda känslor. Ofta framstår 

våldshandlingar som medvetna med syfte att återfå kontrollen över situationen. Våldet blir en 

självdestruktiv bekräftelse på det man innerst inne tror sig veta. När detta inträffar minskar 

den goda tilltron till den egna förmågan att hantera och bemästra olika svårigheter. Känslan av 

maktlöshet uttrycker sig ofta i strävan efter makt och kontroll över andra och maktutövning 

kan ses som en strategi att hantera existentiell osäkerhet. Maktutövning kan utövas på olika 

sätt, den kan både vara öppen eller kamouflerad till hjälpsamhet och omhändertagande. 

Rollen som den goda hjälparen kan dämpa oron för att bli övergiven, men medför risken av 

att man behöver mottagarnas bekräftelse för att må bra (ibid.).  

 

1.7 Tidigare forskning 
Det var den feministiska rörelsen som under 1970- talet i USA förde fram problem av våld 

inom hemmet och som tvingade rättsystemet till reaktion.  Detta resulterade i utvecklingen av 

gruppbehandling för manliga förövare (Pandya och Gingerich, 2002). Kostnader och 

konsekvenser som är sammankopplad med mäns våld mot kvinnor är både omfattande och 

höga (Eckhart, Babcock och Homack, 2004).  

 

Våld i hemmet samt psykisk, sexuellt och det emotionella partner våldet är ett växande socialt 

problem som förekommer inom alla typer av intima relationer (Pandya och Gingerich, 2002). 

I en studie från USA nämner författarna att den dominerande behandlingsformen i USA är 

kognitiv beteende terapi (KBT). Denna form används i fler än 1000 interventionsprogram för 

förövare och ses som ”en metod som passar alla” Behandlingen syftar till att man genom 

grupprådgivning förändrar männens attityder gällande makt och kontroll inom relationer 

(Murphy, & Eckhardt, 2005).  
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Att detta är den dominerande behandlingen som finns på fältet idag, framkommer även i 

artikeln ”Editorial treatment for perpetrators of domestic violence: controvercy policy and 

practices (2004). Rivett (2006) tar i sin studie upp att den dominerande behandlingsformen i 

England även där är KBT, genom den importerade modellen från Minnesota, USA. Denna 

modell kallas även Duluth modellen.  

 

I en studie från Canada berör författarna en behandlingsform som utgår från en feministisk 

syn på mäns våld mot kvinnor, som innebär att våldet ses som ett verktyg att kontrollera 

kvinnan och en modell där männen socialiseras till att dominera, men även den utgår från det 

kognitiva tillvägagångssättet i sin behandling (Roy, Turcotte, Montminy & Lindsay, 2007). 

 

Attachmentteorin av Bowlby är utgångspunkt för familjerelaterat våld i ännu en studie från 

USA, där arbetar man för att förbättra självkänslan för både förövare och närstående. 

Förövaren får lära sig strategier som hjälp för att identifiera underliggande och sårade känslor 

som kan påverka och driva på ilskan (Murphy, Stosny & Morrel, 2005). Murphy & Eckhardt 

(2005) påpekar att bristen på forskning och utvärdering rörande individanpassad behandling 

kan göra det svårt för att nya behandlingsformer ska lyckas vinna stöd inom den nuvarande 

förhärskande behandlingsindustrin. Flertalet socialarbetare har både erfarenhet och vana från 

att leda gruppbehandlingar för våldsamma män och ställer sig frågande till om en individuell 

KBT på ett adekvat sätt vänder sig till våldsmäns snedvridna tankar om makt och kontroll i ett 

förhållande (ibid.). Pandya & Gingerich (2002) anser att missbruk och mentala hälsoproblem 

inte behöver vara någon avgörande faktor vid förutsägandet om en behandling kommer att 

vara lyckad eller inte för förövarna. Viktiga faktorer vid förebyggandet av framtida episoder 

av våld anser att man istället skall se till offrens självbestämmande och ge förövarna 

behandling. Forskning visar att alla våldsamma män inte är lika och Rivett (2004) föreslår att 

expertisen som arbetar med dessa män behöver rikta sin uppmärksamhet utanför fältet och 

exempelvis se på områden som berör missbruk och den mentala hälsan. Detta understryker 

även Easton et. al. (2007) som i sin forskning sett ett behov av extra ingripanden bland de 

våldsamma männen med dubbelproblematik i sitt missbruk. Dessa ingripanden skulle öka 

effektiviteten när det gäller kontrollen av aggressivitet och droganvändning. För att komma 

tillrätta med avhopp från behandling anser Pandya & Gingerich (2002) att ökad flexibilitet 

och individbaserad service skulle kunna engagera förövarna i terapi.  
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Vidare förslår de att det kan vara användbart att komplettera servicen och behandlingen med 

modeller från olika terapimodeller. Detta resonemang stödjer även Murphy & Eckhardt 

(2005) som menar att en skräddarsydd och individanpassad KBT behandling bättre skulle 

kunna tillgodose individens behov. Författarna menar trots fördelar med gruppbehandling, att 

gruppen negativt kan påverka den enskildes förändringsprocess.  

 

Rivett (2006) betonar också att en behandling som passar en individ inte nödvändigtvis passar 

en annan. Detta påstående styrks även från studien ”Anger problem profiles among partner 

violece men: differences in clinical presentation and treatment outcome” (2007) som menar 

att man istället för att undersöka om ilskan alltid, ibland eller aldrig är ett problem istället 

borde fråga sig när, hur och för vem problemen med ilska kan vara viktig i bedömning och 

behandling av par relaterat våld. Detta förslag skulle tillgodose ett empiriskt stöd för 

individanpassad behandling. Den nuvarande standardiserade KBT behandlingen är inte 

tillräcklig för att uppnå ett ”nollvåldsamt” resultat för många av dem med seriösa problem av 

ilska. Man förklarar detta med att samsjuklighetens tillstånd, inkluderat generella problem 

med självreglering och impulsivitet hämmar responsen av behandling. Det här skapar ett 

behov av vidare klinisk utveckling inom detta område och det finns ett behov av andra 

alternativa åtgärder utöver KBT (Murphy, Taft & Eckhart, 2007). 

 

1.8 Problemformulering 
Att vid våld i nära relationer fokusera på offret, det vill säga kvinnan och eventuella barn är 

en självklarhet men vi anser att det är lika viktigt att det även läggs insatser och fokus på 

mannen. Det är viktigt att stötta och fånga upp mannen och hans problematiska beteende för 

att i framtiden förhindra ett fortsatt våldsamt beteende. I Sverige finns det idag lite forskning 

om behandlingsmetoder för denna grupp män och desamma gäller utbudet av 

behandlingsformer.  
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1.9 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att få en ökad kunskap om de behandlingsmetoder som används i två mellanstora 

kommuner samt hur man i dessa kommuner mer övergripande ser på mäns våld i nära 

relationer. Några av frågorna vi har använt oss utav är följande: 

 

• Vilka insatser erbjuds dessa män?  Individuell/grupp behandling? 

• Vid ngt eventuellt behandlingsprogram: Hur der den ut? Utgår man ifrån speciell 
metod och i så fall varför just den? Resultat av behandling? Vad använde ni för metod 
innan den ni använder nu och varför bytte man? 

• Skillnader och likheter mellan kommunerna? 

 

1.9.1 Avgränsning 
Vår avgränsning är att vi främst riktat in oss på mannens hjälpbehov, då det idag finns ett stort 

fokus på kvinnan och barnens behov av stöd och hjälp. Vi har även avgränsat oss geografiskt, 

då vi valt att undersöka och jämföra två kommuner i norra Sverige. Detta val gjordes bland 

annat utifrån att vi upplever att det i större städer, exempelvis Göteborg, Lund och Stockholm 

idag finns ett större utbud av insatser att erbjuda männen. Här finns ett utbud av manscentrum 

och andra ideella aktörer, som samarbetar med övriga myndigheter för att motverka våld i 

nära relationer. Utifrån denna tanke, blev vår avgränsning Östersund och Luleå kommun, som 

båda är relativt små kommuner. Anledningen till vårt val av två städer med liknande storlek 

var att vi så långt som möjligt ville ha liknande förutsättningar för våra 

undersökningskommuner. Hade vi valt en större stad att jämföra med, upplever vi att 

skillnaden skulle bli för uppenbar och att det inte vore en rättvis jämförelse. Våra instanser, 

såsom polis, socialtjänst, kriminalvård är valda utifrån deras profession och vår uppfattning 

att dessa myndigheter kan komma i kontakt med dessa män.  

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Det finns inte några enkla förklaringar till varför våld i nära relationer begås men forskningen 

visar på några huvudsakliga ansatser som urskilja orsakerna bakom våldet. 

Förklaringsteorierna förklarar dels utifrån samhälleligt/strukturellt perspektiv som fokuserar 

på den historiska och social dominansen över kvinnor och dels med ett individuellt perspektiv 

med inriktning på det socialpsykologiska och psykologiska faktorerna.  
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När det gäller att förklara orsakerna bakom denna problematik kommer man enligt BRÅ 

(2002) längst genom att kombinera olika perspektiv med varandra. Att samhällsstrukturen 

med skev maktfördelning kombineras med faktorer som kan förklara vissa mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Förklaringsfaktorer kan bland annat utgöras av både 

socioekonomiska förhållanden och individuella faktorer såsom psykisk sjukdom, 

drogmissbruk samt oförmåga att hantera konflikter (BRÅ 2002:14).  

 

2.1 Kognitiva personlighetsteorier 
Det finns flera kognitiva personlighetsteorier och de behandlar tanke-, tolknings-, 

uppmärksamhets- och minnesprocessernas betydelse för människans psykologiska 

fungerande. Georg Kelly menade att vi alla utvecklar vår egen personliga konstruktion av 

världen vi lever i (Fahlke & Johansson, 2007). 

 

Utifrån dessa personliga konstrukt tolkar och uppfattar vi sedan situationer och händelser. 

Aaron T. Beck talade i sin tur om scheman och dessa är jämförbara med Kellys konstrukt. 

Scheman är enligt Beck, grundläggande beståndsdelar i människans personlighet. Dessa är 

psykiska strukturer som både är medfödda och formade av tidigare livsupplevelser och de 

spelar en viktig roll för hur vårt tänkande, känslomässiga reaktioner och beteenden formas. Ett 

centralt tema inom kognitiv personlighetspsykologi är relationen mellan kognition och 

emotion. Enligt beck har varje individ något som han kallar en personlig domän. Denna 

domän består av allt som har mening och värde för personen. Detta kan exempelvis vara sin 

egen självbild, mål, värderingar, familj och materiella ting. Dessutom finns i varierad grad 

även tankeskapelser från skola, samhällsgruppen, rättvisa, moral med mera. En persons 

känslomässiga reaktioner beror på hur denne upplever att händelser är gynnsam eller skadlig 

för sin personliga domän (ibid.). 

 

För att kunna förstå en annan människas känslomässiga reaktioner är det alltså viktigt att ha 

en uppfattning om vad som är viktigt och är av betydelse för just denne. Angående 

kränkningar, ilska och aggressivitet är upplevelsen av att vara kränkt centralt för de kognitiva 

processer som leder till ilska och vrede. Kränkningen i sig behöver inte vara riktad mot 

personen själv utan vara riktad mot personen själv, utan mot vad som helst i den personliga 

domänen. Ju mer obefogade eller orättvist man uppfattar den kränkande handlingen desto 

starkare blir vreden (ibid.).  
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När en person blir utsatt för kränkningar och illa behandlad är det ändamålsenligt att reagera 

förtryck och bevara en viss balans i de mellan mänskliga relationerna. Däremot blir 

aggressiviteten och ilskan dysfunktionell om den bygger på överdrivna uppfattningar om ens 

egna rättigheter eller andras skyldigheter (Fahlke & Johanssson, 2007). 

 

En del människor kan exempelvis vara av den uppfattningen att andra människor bör visa 

dem respekt eller ha uppfattningar om mäns rättigheter i relation till kvinnor och kvinnors 

skyldigheter i relation till män. Detta kan i sin tur leda till att en man blir aggressiv om 

kvinnan han lever med inte beter sig enligt hans uppfattningar. Enligt Beck är en människas 

benägenhet till ilska och aggressivitet relaterad till en form av egocentrisk bias. Detta betyder 

att människor tenderar att övertolka situationer på grund av sina egna referensramar. 

Egocentricmen får oss att tro att andra tolkar situationen på samma sätt, vilket gör dem än mer 

elak då ”de vet att de sårar oss”. Känsloreaktionerna formas av våra tankar och tolkningar 

(Fahlke & Johansson, 2007).  

 

2.2 Strukturell teori 
Feministisk syn 
Den strukturella feministiska teorin handlar om de strukturer som ramar in våra liv, exempel 

på dessa strukturer är familjen, föräldraskap och arbetslivet. Normerna inom dessa strukturer 

är ofta outtalade och olika för män och kvinnor, där det bland annat kan skilja sig åt i 

huruvida möjligheterna en småbarnsmamma eller småbarnspappa har för att kunna satsa på 

jobbet.  Denna teori ser förklaringar till mäns våld mot kvinnor som ett problem som är 

kopplat till samhällsorganisationen. Denna organisation både uppmuntrar och underlättar 

indirekt och direkt män att kontrollera, dominera och även bruka våld mot kvinnor. Begreppet 

patriarkala maktstrukturer används enligt författaren Eliasson (2006) på denna nivå för att 

förklara och analysera våld mot kvinnor. Med patriarkala maktstrukturer menar man att det är 

den struktur som formar människors handlingar. Dessa strukturer syftar på de sociala system 

där kvinnor är underordnad männen (Eliasson, 2006). 

 

Den rådande patriarkala strukturen bryter med det äldre begreppets betydelse om samhällen 

där män dominerar genom sin position som överhuvudet i hushållet. I stället betecknar den 

alla sociala strukturer och praktiker genom vilka män förtrycker, dominerar och exploaterar 

kvinnor (ibid.). 
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Detta begrepp används även parallellt med andra närliggande begrepp som könsmaktstruktur, 

könsregimer och könsrelationssystem (Engdahl & Larsson, 2006). Patriarkatet förklaras i 

Nationalencyklopedin som: 

 

 ”Allmänt samhällsvetenskaplig benämning på sociala system inom vilka kvinnor är 

underordnade män. Patriarkatet är en djupt liggande samhällsstruktur som kan manifesteras 

på många sätt: män har t.ex. ofta högre lön än kvinnor för samma arbete, och 

arbetsdelningen i hemmet leder till att kvinnor utför obetalt arbete. Även våldtäkt, pornografi, 

kvinnlig prostitution o.d. kan ses som former av manligt förtryck och effekter av en 

patriarkalisk struktur” 

 

Genom tvåsystemteorin betraktas patriarkatet och kapitalismen som två fristående men 

samverkande dominerings- och exploateringsstrukturer. Enligt detta baseras manlig dominans 

på hemarbete, alla sociala institutioner och praktiker som ger män kontroll över kvinnor och 

deras arbeten. Denna dominans handlar alltså förutom om familjeliv och arbetsliv även om 

kyrko-, idrotts- och föreningsliv, universitet, medier med mera. Mäns våld mot kvinnor är 

också en viktig del i de patriarkala strukturerna (Engdahl & Larsson, 2006). Den strukturella 

feministiska teorin betraktar mäns våld mot kvinnor som ett vanligt och tydligt uttryck för 

kvinnors underordning och männens överordning i samhället (Meeuwisse & Swärd, 2004). 

 

Genom det strukturella feministiska perspektivet kan kvinnors underordnad analyseras utifrån 

tre nivåer och strukturella analyser kan enligt författaren Björling (1984) ge en möjlighet till 

en helhetsförståelse av kvinnoförtryck. Ur en samhällelig nivå ser man kvinnoförtryck utifrån 

arbetsfördelningen mellan könen och där kvinnors arbetsuppgifter nedvärderas och 

diskrimineras (ibid). 

 

Den manliga dominansen ses som en interpersonell aspekt med inflytande över kvinnors 

könsspecifika personlighetsutveckling. På individnivån bestäms förtrycket och 

underordningen på kvinnornas självärdering, som ofta är självförtryck och som uttrycks 

genom att kvinnor utvecklar olika strategier för mansförtryck och manlig dominans (ibid.).  
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Kulturell syn 
Kulturella normer och värderingar är mindre uppenbara jämfört med den strukturella 

feministiska teorin. I samhället finns det en kulturell styrning, normer för god manlighet, god 

kvinnlighet och olika accepterande beteenden och handlingar överallt beroende på om det är 

en man eller kvinna som utför dem. Ett exempel på detta är att pojkar och flickor uppfostras 

olika, där pojkarna ofta får större plats än flickor. De både syns och hörs mer, redan från tidig 

ålder (Eliasson, 2006).  

 

Trots jämställdhetslagar innehåller den traditionella svenska kulturen många faktorer som 

förmedlar uppfattningen om mannens överlägsenhet över kvinnan. Där ordspråket och det 

allmänna talesättet uttrycker en förväntad norm. Det finns tillexempel många skällsord för en 

arg kvinna men få om en arg man. Vanligt är att man inte medvetet reflekterar över 

könsnormer, vilket medför att kvinnofientliga värderingar omfattas av både män och kvinnor 

och upplevs som naturligt. Kulturella normer och värderingar är ofta osynliga och ses som det 

självklara sättet att vara för båda parter. Det är först när någon avviker från normen, en man 

som tar på sig ”kvinnosysslor” som normens existens blir medvetengjord för individen. Det 

finns i samhället en outtalad norm för vad som gäller för kvinnors uppförande men som inte 

gäller för män och det är denna outtalade norm som blir vägledande i hur den konkreta 

situationen hanteras när den blir känd. Uppfattningen är att en man inte får bruka våld mot sin 

partner men omgivningen har ofta en förlåtande inställning mot enstaka kränkningar. Detta 

kan exempelvis vara när man anser att kvinnan fått mannen att känna sig maktlös och om 

kvinnan uppfattas alltför dominant, självständig och provocerande kan hon indirekt anses som 

ansvarig till misshandeln. Det privata förtrycket och våldet kommer att fortsätta så länge 

människor i praktiken godkänner att en man ska ha rättigheter som en kvinna i en relation inte 

har. Normer förändras mycket långsammare än lagar och bekämpandet av orättvisor och 

ojämlika strukturer sker idag genom exempelvis nya lagar och en strängare tillämpning utav 

dessa, detta kommer på sikt att påverka både handlingar och värderingar som finns i samhället 

(ibid.).  

 

3. METOD 
Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod då vi önskar få en djupare förståelse och 

kunskap kring behandlingsformer och/eller insatser som Östersund och Luleås kommuner 

erbjuder män med våldsproblematik i nära relationer.  
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Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun kan ses som ett mellanmänskligt samtal mellan två parter 

med ett ömsesidigt intresse för ett ämne. Syftet med en sådan metod är att genom samtalet 

försöka förstå en annan människas syn på fenomen, uppfattning om livet, synpunkter med 

mera. Det handlar med andra ord om att försöka se världen genom en annan människas 

synvinkel. Genom samtalet byggs kunskap upp om den sociala världen (Kvale, 1997). 

 

Frågorna i en kvalitativ intervju har fokus på teman och ska besvara undersökningens syfte 

(Kvale, 1997). Vi gjorde en intervjumanual på förhand som vi sedan använde vid våra 

intervjuer. Denna intervjumanual grundar sig på vår kännedom om ämnet som vi bland annat 

inhämtat från vår tidigare forskningsöversikt. Kvale (1997) nämner att det är av betydelse att 

forskarna har en förkunskap om ämnet innan själva intervjutillfället. Vi har varit aktsamma 

vid intervjutillfällena för att inte leda intervjupersonerna i deras svar, och har försökt vara så 

objektiv som möjligt, trots vår förförståelse.  

 

Vår manual omfattar olika teman utifrån vårt problemområde som vi ansåg vara relevanta för 

vårt syfte (Bilaga 1). Frågorna har varit av halvstrukturerad art för att intervju personerna ska 

ges möjlighet att tala fritt och öppet. En av styrkorna med den halvstrukturerade 

forskningsintervjun enligt Kvale (1997) är att man kan få fram flera olika uppfattningar om ett 

ämne samt att man genom detta kan få en mångsidig bild av det hela. Vår materialinsamling 

har skett genom att vi via telefon har sökt upp på förhand bestämda instanser som vi ansett 

vara viktiga i vår insamling av material. Det har sedan skett ytterliga kontakter med andra 

myndigheter, då vi genom våra telefonintervjuer blivit kopplad och informerade om andra 

kunniga professioner inom vårt valda problemområde.  

 

Våra intervjuer har skett både genom telefon och genom att besöka intervjupersonerna. Vid 

besök har vi använt oss utav bandspelare samt fört anteckningar. Vid telefonintervjuerna har 

vi inte haft möjlighet att spela in samtalen, utan antecknat och istället stämt av med 

intervjupersonen om vi uppfattat honom/henne korrekt. Dessutom tillfrågades 

intervjupersonerna om det gick bra att återkomma med ytterligare frågor eller kompletterande 

frågor, vilket godkändes av alla. Efter samtliga intervjutillfällen har vi renskrivit vårt 
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insamlade material för att undvika att viktig information glömts bort. För att skapa rättvisa 

mellan oss har vi delat upp telefonintervjuerna emellan oss, så att vi båda ringt lika många.  

Genom att vi till största delen använt oss utav telefonintervjuer har vi gått miste om bland 

annat kroppsspråk och ansiktsuttryck (Kvale, 1997). Men för vårt resultat upplever vi inte 

detta som något negativt, då vi ändå kunnat uppmärksamma tonfallet hos våra 

intervjupersoner.  

 

Vi har i vår uppsats även använt oss utav vår forskningsöversikt från tidigare kurs. Till vår 

hjälp har vi även hämtat information från Brottsförebyggande rådet, för området aktuella 

internetsidor, litteratur från Mittuniversitets bibliotek samt intervjuer med berörda instanser i 

Östersund och Luleås kommun.  I vår uppsatsprocess valde vi att intervjua instanser såsom 

polis, socialtjänst, frivård, brottsofferjour, och kvinnojour som enligt oss borde komma i 

kontakt med problematiken. Efter påbörjade intervjuer upptäckte vi att de olika instanserna 

med kunskap om detta område skiljde sig något kommunerna emellan. Detta har medfört att 

Länsstyrelsen blivit intervjuad i Luleås kommun men inte i Östersunds kommun. 

 

Analys av insamlad data 

Intervjuerna har vi valt att analysera utifrån meningskoncentrering, som är fenomenologisk 

baserad och innebär att långa meningar som uttryckts av intervjupersonerna pressas samman i 

kortare uttalanden. Den väsentliga innebörden av uttalandet formuleras i några få ord, 

intervjutexten blir både kortare och får en mer koncisare formulering. Den fenomenologiska 

metoden har fem steg i sin analys, där första steget är att få en helhetsbild genom att läsa 

igenom intervjun, sedan arbetar man med att fastställa meningsenheterna så som 

intervjupersonen uttryckt dem. Tredje steget är att formulera den dominerande 

meningsenhetens tema, för att sedan försöka att utan fördomar tolka och tematisera 

intervjupersonens uttalanden utifrån dennes synvinkel såsom den uppfattats av forskaren. När 

man kommit såhär långt i sin analysprocess ska forskaren utifrån undersökningens specifika 

syfte ställa frågor till meningsenheterna, i vår uppsats blir exempelvis frågorna ”Vilken 

behandling har denna instans att erbjuda våldsamma män i nära relationer”? ”Hur är synen 

på problematiken och saknas något i kommunen? ” aktuella. Som forskare ska man även 

fråga sig vad uttalandet säger om exempelvis behandling. Vid femte och sista steget knyter 

man intervjuns central och icke-överflödiga teman samman så att man skapar en deskriptiv 

utsaga (Kvale, 1997).  
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Vi har i vår fenomenologiska analys följt dessa fem steg, där vi tillsammans gått igenom våra 

intervjutexter för att skapa oss en helhetsbild över texten, för att fortsätta med fastställandet av 

meningsenheterna. Tillsammans har vi sedan även tagit ut de centrala temana såsom vi 

uppfattat dem och formulerat dominerande teman utifrån våra undersökningsfrågor (Bilaga 1). 

Vi har bearbetat texten utifrån alla steg och har genom processen fått en större kunskap och 

förståelse av vårt valda problemområde.  

 

Detta har sedan jämförts med tidigare forskning och litteratur i ämnet (Kvale, 1997). Vi har 

satt oss in i ämnet utifrån forskningsöversikten som handlar om behandlingsformer 

internationellt. Litteraturen som vi hittat har gåtts igenom och dessa fakta har sedan ställts mot 

forskningsöversikt och intervjuresultat. Meningen med vår jämförelse har varit att få en ökad 

förståelse för ämnet och dess problematik.  

 

Det induktiva tillvägagångssättet innebär att man närmar sig en realitet som man inte har 

några större kunskaper om på ett förutsättningslöst sätt. Genom att vi använt oss utav det 

induktiva sättet har vi försökt skapa oss en helhetsförståelse av alla sidor hos det fenomen vi 

önskat undersöka (Halvorsen, 1992).  

 

Vid tolkning och analys av våra kvalitativa data har vi använt oss utav en helhetsanalys, där vi 

försökt bilda oss ett allmänt intryck av problemområdet genom att vi tagit del av 

intervjumaterial, forskning och litteratur. För att få fram huvudintrycken har vi sedan valt ut 

citat från de insamlade intervjuerna (Halvorsen, 1992). Vi har samarbetat under hela 

uppsatsprocessen och har vid de tillfällen vi delat upp arbetet träffats efteråt och gemensamt 

arbetat ihop resultatet.  

 

3.3 Urval och avgränsning 
Vi har använt oss utav ett medvetet selektivt urval på så vis att vi medvetet valt ut de instanser 

som kommer i kontakt med problematiken rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

(Körner, Walgren, 2002). Vid våra intervjuer har det automatiskt skett ett vidare urval, så 

kallat snöbollsurval, efter det selektiva vi själva gjort, då vi blivit vidare kopplade till de 

personer som har mest kunskap rörande vårt problemområde. Då Östersund är vår 

hemvistelseort blev den ett naturligt val för vår undersökning. 
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Luleås kommun valdes med tanke på att den invånarmässigt är relativt lik Östersund då det 

enbart skiljer ca 15 000 invånare mellan dem till skillnad mot Umeå som ett invånarantal på 

111 771 stycken och Sundsvall har runt 94 000 invånare.( umea.se) har (sundsvall.se). 

Dessutom ville vi hålla oss inom den norra delen av Sverige för att se på eventuella avvikelser 

och likheter i denna region. Vår uppfattning är dessutom att Norrland lätt glöms bort debatten 

i samhället.  

 

3.4 Etiska aspekter 
Informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser är tre etiska riktlinjer som gäller vid 

forskning av människor. Dessutom är det viktigt att man som forskare har två viktiga 

egenskaper: ansvar och känslighet. Känsligheten krävs för att kunna identifiera en etisk fråga 

och ansvaret behövs för att handla på ett lämpligt sätt. Det är viktigt att man som forskare är 

medveten om sin egen roll och att man vid intervjuandet själv är ett viktigt instrument vid 

förvärvandet av kunskap (Kvale, 1997). Vi har vid våra intervjuer informerat om 

undersökningens syfte och upplägg i stort. Alla intervjupersoner har gett sitt samtycke till 

deltagande. Vi har avidentifierat intervjupersonerna på sådant sätt att vi låtit dem representera 

sin myndighet/organisation. Detta för att skydda deras personliga integritet. De etiska 

principerna har övervägts genom hela arbetet och har således genomsyrat alla stadier i 

uppsatsprocessen (Kvale, 1997). 

 

3.5 Validitet 
Under hela produktionen skall validiteten vara närvarande, i exempelvis intervju stadiet är 

validiteten den tillförlitlighet som finns i intervjupersonens berättelse samt kvalitén i 

intervjun. Vikten är att kontrollera och ifrågasätta den erhållna informationen man får av 

intervjupersonen. Detta har vi i vårt arbete gjort genom att fråga intervjupersonerna om vi 

uppfattat informationen de gett på rätt sätt och stämt av tillsammans. I analysdelen handlar det 

främst om tolkningens logik är hållbar och om översättningen från talspråk till skrivspråk är 

valida. För att säkra validiteten har vi varit noga med att inte förändra intervjupersonernas 

utsaga vid transkriberingen. När man strävar efter att uppnå validitet kommer man ofta in på 

frågor som rör både sanning och kunskap. Validitet kan även benämnas med giltighet, och 

handlar om att mäta det man har för avsikt att mäta (Kvale, 1997).  
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3.6 Reliabilitet 
Reliabiliteten handlar om forskningsresultatens konsistens. Viktigt är att en för stark 

tyngdpunkt på reliabiliteten kan orsaka att kreativitet och förändlighet motverkas. 

Reliabiliteten benämns även som tillförlitlighet (Kvale, 1997).  Då vi genomförde flera 

intervjuer utan bandspelar kan vi ha missat viktiga meningar och möjlighet att kunna lyssna 

på intervjun om och om igen fanns inte. Då vi antecknade och ställde frågor om vi uppfattat 

svaren korrekt och dessutom hade möjlighet att återkomma, anser vi dock att reliabiliteten 

blev mer tillförlitlig.  

 

4. RESULTAT 
Fortsättningen på vårt arbete är upplagt enligt följande; de båda kommunerna redovisas var 

och en för sig, med varsitt resultat från intervjuerna. Därefter kommer vår analys av resultatet 

och arbetet avslutas sedan med en slutdiskussion.   

 

4.1 Östersunds kommun 
Jämtlands län består av 8 kommuner varav Östersund är länets enda stad med sina 58 686 

invånare (ostersund.se). Under 2007 anmäldes det i Jämtlands län 14699 brott. 1075 av dessa 

berörde grov misshandel och varav 345 var misshandel mot kvinna och 179 stycken 

sexualbrott anmäldes (bra.se).  

 

4.2 Resultat av intervjuerna i Östersund 
De intervjuade myndigheterna i Östersunds kommun är Kvinnofridsgruppen, Blå dörren, 

Polisen, Frivården, Brottsofferjouren och Kvinnojouren. Kvinnofridsgruppen och Blå dörren 

hör båda till socialtjänsten, där Blå dörren är dock inriktad mot missbruksproblematik.  
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4.3 Problematiken mäns våld 
Projektet kvinnofridsgruppen inom socialtjänsten är ett länsöverskridande projekt i Jämtlands 

län. Området våld i nära relationer är väldigt stort och man menar att det ytterst handlar om de 

mänskliga rättigheterna och att kommunen ansvarar för alla samhällsmedborgare, 

 

”Vi upplever att ett ökat fokus på männen varit ett tabubelagt ämne som mött stark kritik från 
feministiska vinklar och att synen på att brottslingen inte skall behandlas varit stor. ” 

 

Polisen som sedan många år arbetat med problematiken våld i nära relationer, ser att detta är 

ett problem som kryper längre ner i åldrarna och att det idag är många yngre flickor som lever 

i relationer som är präglade av våld och aggressivitet. Blå dörren och Frivården anser även de 

att det är ett problem som ökat och som behöver större fokus i samhället. Brottsofferjouren i 

Östersunds kommun anser att denna problematik är aktuell hela tiden och att det utifrån det 

sker ett kompetensskapande.  

 

4.4 Erbjudna insatser 
Polisen medger en saknad av att kunna erbjuda männen någon hjälp och att det enda de kan 

erbjuda männen är att vända sig till psykiatriska kliniken vid Östersunds Lasarett.  

 

”I dagsläget kan männen endast få hjälp till behandling om de dömts till straff hos domstol”. 

 

Kvinnofridsgruppen inom Socialtjänsten säger också att de i dagsläget inte kan erbjuda 

männen med denna problematik stöd och behandling.  

 

”Vi kan rekommendera Kognitiv beteende behandling, då med egen betalning eller med hjälp 

av landstinget”. 

 

Frivården i Östersund som är ett litet distrikt och inte har någon anstalt har inte heller något 

att erbjuda dessa män. Man har program för män med fotboja med alkohol eller 

kriminalitetsproblem, vilket sker i samarbete med Beroendecentrum och Brottsbrytet.  
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Det kan tänkas att det i framtiden i och med fängelset som planerats byggas i Östersund, 

kommer att finnas något behandlingsprogram, men i dagsläget vet man inte vilka typer av 

behandlingsprogram detta fängelse kommer att ha.  

 

Brottsofferjouren arbetar i första hand med den utsatta och den utsattes anhöriga men har även 

samtal att erbjuda alla tre parter vid denna problematik, kvinna, barn och mannen.  

 

”Vi arbetar utifrån tre delar, där mannen är en, samt att kvinnan och barnen skall få den 

hjälp de behöver” 

 

 Kvinnojouren har inga insatser att erbjuda männen,  
 
”Vi är en kvinnojour som arbetar med skydd och stöd till kvinnor. Dessa kvinnor har utsatts 
för brott” 
 

Men verksamhetens uppfattning är att män som tar ansvar för sina handlingar skall få stöd och 

hjälp till förändring. De tror att modellerna som tillämpas inom kriminalvården kan vara bra 

för dessa män. Då Kvinnojouren inte anser att våldet vilar på individuella faktorer så tror de 

inte att man kan ”lösa eller åtgärda frågan” genom individuella insatser.  

 

4.5 Männens hjälpbehov 
Polisen säger att det finns ett behov av insatser för män inom kommunen. När påföljden blir 

böter för mannen träder inte någon möjlighet till behandling in utan det blir då upp till 

mannen själv att uppsöka hjälp för sitt beteende. Frivården kommenterar även att de ser ett 

behov av hjälp till dessa män. 

Kvinnojouren lyfter fram att detta är män som begår brott och tycker att rättsamhället skall 

erbjuda stöd till den som anklagas för brott och för den som döms för brott.  

 

Dessa skall få juste och korrekt bemötande och stöd till förändring, 

 

”Men detta är generellt för alla både män och kvinnor som begår brott och oavsett om brottet 

är i nära relationer eller inte” 
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Kvinnojouren anser vidare att det vid personliga problem skall finnas en beredskap för det i 

samhället – att möta den enskilde och ge dem som vill en möjlighet att förändra ett oönskat 

beteende. Det gäller både kvinnor och män.  

 

Idag finns dessa möjligheter inom sjukvården och socialtjänsten, 

 

”Vi anser inte att dessa insatser skall vara organiserade så att den enskilde slipper sitt 

juridiska ansvar. Inte heller skall dessa insatser vara organiserade så att brottsoffren skall 

vara tillgängliga för förövaren” 

 

En av uppgifterna som kvinnofridsgruppen har är att titta på de män som slår och arbetar för 

att det i framtiden skall finnas möjlighet att kunna erbjuda männen strukturerande samtal, 

 

”Behovet av insatser har alltid funnits, men man har inte arbetat aktivt med den 
problematiken” 

 

Brottsofferjouren anser att männen med denna problematik behöver hjälp för sitt beteende och 

att de är i behov av behandling, 

 

”Det finns mycket att göra kring detta” 

 

4.6 Eventuellt behandlingsprogram 
Inom Östersunds kommun finns det överhuvudtaget inga behandlingsprogram att erbjuda 

dessa män.  

 

4.7 Samarbeten 
När det gäller samarbete med andra instanser har socialtjänstens kvinnofridsgrupp ett 

samarbete med en processgrupp inom förvaltningen som arbetar övergripande. Projektet har 

ett nära samarbete med en kvinnlig polis som erhållit projektpengar för att driva frågan om 

våld i nära relationer. Socialtjänstens kvinnofridsgrupp arbetar med alla kommuner i länet 

varav det i varje kommuns socialtjänst skall finnas en nyckelperson rörande våld i nära 

relationer.  
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Polisen har ett gott samarbete med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänst, sjukvård 

och kvinnojour, 

 

”Vi träffas regelbundet och tillsammans har vi möten kring problematiken och arbetar för ett 

ökat samarbete” 

 

Brottsofferjouren har samverkan med alla som kan relateras till det som verksamheten 

kommer i kontakt med. När det rör sig om våld i nära relationer har verksamheten ett gott 

samarbete med, kvinnojour, kvinnofrid, akuten på sjukhuset, polisen, socialtjänsten och 

frivården.  

 

”Vi ska kunna slussa människor som riskerar att utsätta eller bli utsatta till rätt instanser” 

 

4.8 Förebyggande arbete 
Det förebyggande arbetet inom Frivården i Östersunds kommun riktas till de personer som 

kommer ut ifrån bland annat avtjänat straff och har behov av övervakare för att på så sätt 

förhindra uppkomsten av återfall i brott.  

 

”Det handlar mer om att förhindra att nya brott begås” 

 

Brottsofferjouren ska till hösten börja gå ut till skolorna och informera och prata om våld. 

Förebygga utanför skolan, där det sker mycket mobbning och misshandel och lägga tyngden 

på att våld aldrig är acceptabelt och att våld alltid är våld. När det handlar om det 

förebyggande arbetet har Brottsofferjouren ett bra samarbete med Polisen, som de 

tillsammans hjälps åt med det förebyggande arbetet. 

 

Kvinnojouren arbetar aktivt med opinionsbildning, utbildning, med mera, detta finansieras 
ofta med olika projektmedel.  
 
”Själva informerar vi också till olika yrkesgrupper och på skolor i den mån vi kan utifrån 

stöd-/skyddsverksamheten” 

 

Blå dörren och Kvinnofridsgruppen inom socialtjänsten bedriver inget förebyggande arbete 

för denna grupp.   
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4.9 Brister i kommunen 
Brottsofferjouren upplever att det är svårt för männen att få hjälp innan våldet sker, att det inte 

finns någonstans de kan vända sig för att få hjälp. De kan inte gå till vårdcentralen och det är 

inte vanligt att de själva ringer till psykiatrin för sitt problem. Ofta är det alkoholrelaterat eller 

andra droger vilket även medför att det blir för jobbigt och att de inte orkar ta tag i sitt 

problem. Hade det i kommunen funnits någonstans att gå i ett tidigare skede hade det sett 

bättre ut för alla parter och kvinnor och barn hade sluppit mycket.  

 

”Det är fan- likt att det ska behöva gå så långt att de sitter inne i fängelse för att kunna få 

behandling” 

 

Allra farligast är det enligt brottsofferjouren tiden innan ett uppbrott från en relation, då risken 

till våld är mycket stor. I den processen är det också mycket svårt att få hjälp för både kvinnan 

och mannen, kvinnan kan inte vända sig till kvinnojouren innan våldet ägt rum för skydd och 

hjälp. Behovet är stort av att man i samhället börjar prata om denna problematik då det 

fortfarande är tabu belagt trots att det förekommer överallt. Man måste som medmänniskor 

och inom olika myndigheter våga fråga, då många mår dåligt men inte vågar säga vad det 

beror på, speciellt inom exempelvis, sjukvården, som hälsocentraler.  

 

Kvinnojouren säger att det finns bra åklagare och kvinnofridsutredare hos polisen rent 

generellt.  

 

”Visst strul finns när det gäller dokumentation för rättsintyg och när det behöver göras 

snabbt, där är inte vårdapparaten tillräcklig” 

 

Blå dörren, Polisen och kvinnofridsgruppen inom socialtjänsten upplever ett behov av insatser 

som riktar sig till männen och deras våldsproblematik. Detta delas även av Frivården som 

säger,  

 

”Det borde finnas någonstans att hänvisa männen” 
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4.9.1 Luleå kommun 
Luleå ligger i Norrbottens län och är en av 14 kommuner. Luleås kommun har ett invånarantal 

på 73 313 personer (lulea.se). Under 2007 anmäldes det i Norrbottens län 27 742 brott. 1952 

av dessa berörde misshandel inklusive grov sådan och varav 633 var misshandel mot kvinna 

och 245 stycken sexualbrott anmäldes (bra.se). 

 

4.9.2 Resultat av intervjuerna i Luleå kommun 
De intervjuade myndigheterna i Luleå kommun är följande; Länsstyrelsen, Polisen, 

Kvinnojouren, Frivården och Brottsofferjouren.  

 

4.9.3 Problematiken mäns våld 
Länsstyrelsen i Luleå upplever problematiken som ett samhällsproblem. Området våld i nära 

relationer är ett prioriterat område för Länsstyrelsen och de har tilldelats pengar från 

Regeringen. Det är viktigt att man inom Socialtjänsten håller sig ajour, då personalstyrkorna 

ofta byts ut och därför är det viktigt med fortlöpande utbildningar. 

 

Frivården, Brottsofferjouren och Kvinnojouren ser alla allvarligt på problemet mäns våld i 

nära relationer och Frivården är glad att de numer har något att erbjuda dem. Polisen och 

Socialtjänsten i Luleå har en delad uppfattning om att våldet har en nära koppling till 

missbruk. Socialtjänsten uttrycker,  

 

”Jag har bara mött män som brukar våld och dessutom har drogproblematik” 

 

4.9.4 Erbjudna insatser 
De insatser som finns inom Luleå kommun är inom ramen för Kriminalvård och Frivård. I 

Luleå kommun finns det inga frivillighetsorganisationer som arbetar med denna problematik 

vad Länsstyrelsen har vetskap om men de kan hjälpa till och bidra genom utvecklingsbidrag 

till yrkesamma som möter denna problematik. 

 

Polisens uppgift blir i dessa fall att skicka männen vidare till ”rätt” instans för sin 

missbruksproblematik.  
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Frivården har sedan sommaren 2007 kunnat erbjuda männen Integrated Domestic Abuse 

Programme ( IDAP, se bilaga 2), men man måste vara aktuell inom Frivården för att kunna bli 

erbjuden detta. Blir en man dömd till kontraktsvård kan denna inte genomföras om inte 

mannen underkastar sig/godkänner detta alternativ till fängelse.  

 

Brottsofferjouren erbjuder kvinnan i relationen där mannen använt våld en så kallad 

partnerkontakt via IDAP. Där gör man till exempel en djupintervju med kvinnan på ca 2 

timmar för att få en uppfattning om mannen och våldet. Genom detta kan man bättre skydda 

kvinnan och även indirekt hjälpa mannen, då man får en bild utav hans våldsbeteende. Detta 

blir sedan en del i underlaget för hans behandling.  

 

Socialtjänsten och kvinnojouren har inga direkta åtgärder att erbjuda männen men 

socialtjänsten säger, 

 

”Vi kan skriva remiss till psykiatrin åt mannen om behov till det finns” 

 

 

4.9.5 Männens hjälpbehov 
Länsstyrelsen anser att man måste ha en samlat begrepp och arbeta brett utifrån behovet för 

denna problematik, 

 

”Man behöver arbeta mot att i större utsträckning få männen att ta ansvar för frågan” 

 

På Frivården menar man att ett fängelsestraff i sig inte är någon lösning på problemet, 

behandling behövs också, 

 

”Enbart fängelsestraff leder i många fall bara till att männen går vidare till andra relationer 

och misshandlar där med” 

 

Brottsofferjouren uttrycker att behovet av hjälp för mannen finns men man måste vara 

motiverad, det är en tuff behandling och man måste kunna acceptera vad man har gjort, leva 

med det och ta ansvar. Det krävs mycket av mannen.  
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Detta håller även kvinnojouren med om som menar,  

 

”Om männen vill ha hjälp så finns det, men de flesta erkänner inte att de gjort något fel, det 

är kvinnans fel. Vid motivation är det ok, då hjälper det, det handlar om attityder de har till 

kvinnor i allmänhet” 

 

Socialtjänsten däremot ser hjälpbehovet utifrån en missbruksproblematik. Kommer man åt 

missbruket kan man få stopp på våldet. Polisens syn är att bestrida problemet genom 

kompetenshöjning inom olika instanser som kommer i kontakt med dessa män.   

 

4.9.6 Eventuell behandlingsprogram 
Här är det enbart Frivården som har ett behandlingsprogram, i detta fall IDAP (se utförlig 

beskrivning i bilaga 2) som är den behandlingsform Kriminalvården i Sverige idag främst 

använder sig av gällande våldsproblemlik. I Innan sommaren 2007 har man i Luleå enbart 

kunnat hänvisa männen till samtal inom öppen psykiatrin.  

  

4.9.7 Samarbeten  
Länsstyrelsen är en del utav en länsövergripande grupp som bland annat inkluderar 

kriminalvård och kvinnojour. Denna grupp är en myndighetssamverkan, då det är 

myndigheters ansvar att ta hand om den som utsätts för våld i nära relationer. Frivården, 

Kvinnojouren och Brottsofferjouren har ett gott samarbete med varandra, bland annat genom 

att dessa instanser är involverad i IDAP programmet. Kvinnojouren har dessutom samarbete 

med sjukvården. 

 

Polisen samarbetar med Sjukvården, Länsstyrelsen, Socialtjänsten, Kriminalvården och 

Åklagarmyndigheten. Socialtjänsten samarbetar med Psykiatrin och diverse instanser som 

berör missbruksproblematiken, såsom exempelvis RIA-kyrkans rådgivning inom 

alkoholfrågor. Dessutom har man samarbete med Frivården, när det gäller kontraktsvård.  

  

4.9.8 Förebyggande arbete 
Varken Socialtjänsten, Länsstyrelsen, Brottsofferjouren, eller Polisen bedriver något 

förebyggande arbete rörande mäns våld i nära relationer.  
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Frivårdens förebyggande arbete handlar om att förhindra att nya brott begås. Kvinnojouren 

däremot ser det förebyggande arbetet som en viktig del i arbetet i jouren. Man syns i media, är 

ute i skolor och har även tjej-jourer. 

 

4.9.9 Brister i kommunen 
Kriminalvården upplever att de kommer in ganska sent i bilden. Ofta får man kontakt med 

mannen sex månader efter ett ingripande, först efter att personutredningen blivit gjord, 

 

”Det kan vara svårare att motivera männen allt eftersom tiden går. Man skjuter det dåliga 

samvetet ifrån sig och hittar ursäkter till sitt beteende” 

 

Dessutom önskar Kriminalvården ett bättre och mer etablerat samarbete med Polis och 

rättsväsendet, så att de på ett tidigare stadium kan komma i kontakt med mannen. 

Länsstyrelsen i Luleå uppger att det än så länge inte finns något manscentrum men man 

önskar att det i en förlängning skall finnas något att erbjuda männen. Brottsofferjouren saknar 

marknadsföring av sig själva, så människor vet att de finns. Handling och samverkansplaner 

är något man efterlyst/önskat i flera år hos Kvinnojouren. En politisk handlingsplan för mäns 

våld mot kvinnor, fast det tror man är på gång nu. 

 

5. ANALYS 
Vår analys är uppbyggd på så vis att vi har en kortare inledning där vi analyserar det som 

tagits upp i bakgrunden för att sedan övergå till en mer grundlig analys av vårt 

intervjuresultat. 

 

Att det finns myter kring den våldsamma mannen är något som Eliasson (2000) nämner och 

som kan ligga bakom Kvinnofridsgruppens upplevelse av att den våldsamma mannens behov 

av hjälp länge varit och till viss del fortfarande är ett tabubelag ämne. Genom att tydliggöra 

männens behov av behandling och genom större satsningar på denna problematik kan man 

föra ett bättre förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Att enbart erbjuda männen 

fängelse leder bara till förstärkning av deras mekanismer som är utlöser våldet och det är 

enligt Kvarnmark (1984) stor risk de efter sitt avslutade straff upprepar sitt brott.  
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De kostnader och konsekvenser som är sammankopplad med mäns våld mot kvinnor är enligt 

Eckhart, Babcock & Homack (2004) både omfattande och höga. I Sverige avsätter 

Regeringen årligen 5 080 000 kronor som ges i bidrag åt organisationer som arbetar för att 

motverka våld i nära relationer (Proposition 1997/98:55). 

 

Våld i nära relationer är något som inkluderar alla slags relationer, från syskonrelationer till 

heterosexuella par och som enligt Eliasson, M (2000) innefattar alla typer av våld såsom 

fysiskt, psykiskt, materiellt, sexuellt och latent våld. Den våldsamma mannen framställs ofta 

som brutal och känslofattig, vilket är en felaktig bild då många våldsamma män har positioner 

i sitt liv som både kräver engagemang, känslomässiga och intelligenta. En vanlig föreställning 

är att mannen som barn själv varit utsatt för våld, detta kan bidra till att man tittar på faktorer 

som föräldrarelationer, uppväxtförhållanden och arvsanlag (ibid). I den kognitiva 

personlighetsteorin nämner Beck att människan har grundläggande beståndsdelar i sin 

personlighet, även kallat scheman. Dessa scheman är både medfödda och formade av tidigare 

livsupplevelser, som spelar en stor och viktig roll för både vårt tänkande, känslomässiga 

reaktioner och när beteenden formas (Fahlke och Johansson, 2007). 

 

 

5.1 Problematiken mäns våld 
Det är av stor vikt att fråga sig vad samhället kan och skulle kunna göra för att förhindra att 

våldet upprepas. Bolin (1984) anser och upplever att man förutom Kriminalvårdens 

behandlingsprogram, borde pröva fler och olika sätt att motivera männen till att uppsöka hjälp 

och fullfölja sin behandling. Detta är en åsikt som delas av Regeringen som i sin proposition 

(1997/98:55) lyfte frågan att behandlingsprogram för män som inte är dömda är 

betydelsefulla, exempel på dessa är Mansjourer eller Kriscentra för män. Men som Rivett 

(2004) betonar är det viktigt att se till att en behandling som passar en individ inte 

nödvändigtvis passar en annan. Detta delas även av Regeringen som i propositionen 

(1997/98:55) betonar att olika män kan behöva olika behandlingar. 

 

Våld i hemmet samt psykisk, sexuellt och det emotionella partner våldet är ett växande socialt 

problem som förekommer inom alla typer av intima relationer (Pandya & Gingerich, 2002). 

Denna åsikt delas av Blå dörren och Frivården i Östersunds kommun som båda upplever att 

problemet ökat och är i behov av ett större fokus från samhällets sida. Att det skall betraktas 
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som ett allvarligt samhällsproblem lyfts fram från BRÅ (2002). Kvinnojouren i Östersund ser 

problematiken mäns våld mot kvinnor som ett uttryck för bristande jämlikhet och att 

problemet skall ses som ett folkhälsoproblem. Synen att det är ett stort samhällsproblem delas 

av Länsstyrelsen i Luleå kommun som genom utvecklingsbidrag till yrkesamma kan hjälpa 

till och bidra till en förändring och förbättring inom området. Den strukturella feministiska 

teorin ser förklaringar till mäns våld mot kvinnor som ett problem som är kopplat till 

samhällsorganisationen. Denna organisation både uppmuntrar och underlättar indirekt och 

direkt män att kontrollera, dominera och även brukar våld mot kvinnor. Teorin betraktar mäns 

våld mot kvinnor som ett vanligt och tydligt uttryck för kvinnors underordning och männens 

överordning i samhället (Meeuwisse & Swärd, 2004). Detta kan vara en av förklaringarna till 

att mäns våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. För att förhindra våldet i samhället 

krävs det förändringar på strukturell nivå, där man arbetar mot att förändra maktbalansen 

mellan män och kvinnor.  

Som Eliasson (2006) uttrycker det så finns det i samhället en kulturell styrning, normer för 

god manlighet, god kvinnlighet och olika accepterande beteenden och handlingar överallt 

beroende på om det är en man eller kvinna som utför dem. Trots jämställdhetslagar innehåller 

den traditionella svenska kulturen många faktorer som förmedlar uppfattningen om mannens 

överlägsenhet över kvinnan. Vanligt är att man inte medvetet reflekterar över könsnormer, 

vilket medför att kvinnofientliga värderingar omfattas av både män och kvinnor och upplevs 

som naturligt. Kulturella normer och värderingar är ofta osynliga och ses som det självklara 

sättet att vara för båda parter (ibid.). Kanske är det så att dessa osynliga normer och synen på 

manligt och kvinnligt ligger till grund för hur denna problematik handhas i samhället. Att 

kvinnan ses som svag och i behov av skydd medan mannen har ett beteende som ligger i 

dennes natur och inget man kan göra något åt, förutom att låsa in. Normerna och de kulturella 

styrningarna kanske även har en inverkan på bristen av behandling för dessa män. Att se dem 

som i behov av behandling kan krocka med bilden av den maktstatus mannen har i samhället.  

 

5.2 Erbjudna insatser 
Östersunds kommun har inget att erbjuda männen med denna problematik, det som bland 

annat Polisen kan erbjuda är att männen kan vända sig till psykiatrin vid Östersunds Lasarett. 

Det ser liknande ut hos de övriga instanserna, exempelvis Socialtjänsten kan enbart 

rekommendera KBT behandling men då till egenbetalning eller med ekonomisk hjälp av 

Landstinget. Brottsofferjouren är den myndighet som ser problematiken utifrån tre delar, 
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kvinna – man – barn och som kan erbjuda alla parter samtalskontakt. Luleå kommun har en 

liknande situation, förutom att Frivården sedan sommaren 2007 har behandlingsprogrammet 

IDAP. För att bli erbjuden denna behandling krävs det att man är aktuell inom Frivården. Blir 

en man dömd till kontraktsvård kan denna inte genomföras om inte mannen underkastar 

sig/godkänner detta alternativ till fängelse.  

 

Kvinnojouren i Östersund är av den uppfattningen att män som tar ansvar för sina handlingar 

skall få stöd och hjälp till förändring och kvinnojouren anser att modellerna som tillämpas 

inom kriminalvården kan vara bra för dessa män.  

 

 

 

Bolin (1984) anser att man borde pröva fler och olika sätt att motivera männen till att uppsöka 

hjälp och fullfölja sin behandling. Detta skulle kunna ske genom att man exempelvis erbjuder 

behandling inom socialtjänst, missbrukarvården och sjukvården, där man inom de olika 

instanserna kan arbeta med individualterapi, gruppterapi eller familjeterapi. Murphy, Taft och 

Eckhart, (2007) trycker även på behovet av en vidare utveckling inom området. Det finns ett 

behov av andra alternativa åtgärder utöver KBT då den nuvarande standardiserade KBT 

behandlingen inte är tillräcklig för att uppnå ett ”nollvåldsamt” resultat. Bolin (1984) och 

Murphy, Taft och Eckhart (2007) visar båda på behovet av fler insatser för dessa män. Trots 

att det gått över 20 år mellan dessa publiceringar ser behovet idag likadant ut som då. Ett 

argument som styrker detta är att det i Östersunds kommun inte finns några insatser att 

erbjuda männen med denna problematik. Frivården i Östersund är ett litet distrikt och har inte 

någon anstalt och heller inte något att erbjuda dessa män. Man har program för män med 

fotboja med alkohol eller kriminalitetsproblem, vilket sker i samarbete med Beroendecentrum 

och Brottsbrytet. Det kan tänkas att det i framtiden i och med fängelset som planerats byggas i 

Östersund, kommer att finnas något behandlingsprogram, men i dagsläget vet man inte vilka 

typer av behandlingsprogram detta fängelse kommer att ha.  

 

5.3 Mannens hjälpbehov 
I Luleå anser Frivården att fängelse enbart inte är någon lösning på problemet utan att det 

även behövs behandling, då de upplever att det annars bara leder till att männen fortsätter sitt 

våldsamma beteende i andra relationer. Generellt delas denna uppfattning av både Östersund 
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och Luleås myndigheter. När samma våldsamma man kan misshandla både tre och fyra 

kvinnor är det enligt Elsa Bolin (1984) viktigt att ställa frågan om vad samhället gör och 

skulle kunna göra för att förhindra att våldet återupprepas. Den kulturella teorin nämner att 

det i samhället finns en outtalad norm för vad som gäller för kvinnors uppförande men som 

inte gäller för män och det är denna outtalade norm som blir vägledande i hur den konkreta 

situationen hanteras när den blir känd (ibid.). Även här kan den outtalade normen för vad som 

gäller för kvinnor och män vara en förklaring till den låga satsning på männens behov av 

behandling. Detta utifrån att samhället ofta har en förlåtande attityd mot enstaka kränkningar 

(Eliasson, 2006). Denna förlåtande attityd kan även vara en av anledningarna bakom det stora 

mörkertal som denna problematik inrymmer, att inte kvinnorna anmäler männen. 

 

 

Kvinnojouren i Östersund tycker att rättsamhället skall erbjuda stöd till den som anklagas för 

brott och för den som döms för brott. I dessa fall ska bemötandet vara juste och korrekt med 

stöd till förändring. Brottsofferjouren uttrycker att behovet av hjälp för mannen finns men 

man måste vara motiverad, det är en tuff behandling och man måste kunna acceptera vad man 

har gjort, leva med det och ta ansvar. Det krävs mycket av mannen. Socialtjänsten däremot ser 

hjälpbehovet utifrån en missbruksproblematik. Kommer man åt missbruket kan man få stopp 

på våldet. Denna åsikt är motsägelsefull, då tidigare forskning från bland annat Pandya och 

Gingerich (2002) visar att missbruk i sig inte behöver vara någon avgörande faktor för om 

behandlingen för det våldsamma beteendet lyckas eller inte. Det ena utesluter inte det andra. 

Polisens syn är att bestrida problemet genom kompetenshöjning inom olika instanser som 

kommer i kontakt med dessa män.   

 

5.4 Eventuellt behandlingsprogram 
Den behandlingsmetod som man främst använder sig av internationellt är KBT 

gruppbehandling. I USA är KBT den dominerande behandlingsformen och författarna 

Murphy och Eckhart (2005) anser att en skräddarsydd och individanpassad KBT behandling 

på ett bättre sätt kunnat tillgodose individens behov.  Denna metod ingår även i IDAP (bilaga 

2) som man i Sverige använder sig av inom Kriminalvården. Luleå kommun har sedan 

sommaren 2007 behandlingsprogrammet IDAP att erbjuda, men tidigare har Frivården i Luleå 

enbart kunnat hänvisa männen till öppen psykiatrin för samtal. Östersunds kommun har inget 

behandlingsprogram att erbjuda män med denna problematik. 
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Kriminalkommissionen säger i propositionen (1997/98:55) att det saknas en överblick över 

vilka behandlingsprogram som finns och att det även saknas utvärderingar av programmens 

effekter. När det handlar om effekter så anser författarna Easton, Mandel, Babuscio, 

Rounsaville och Carrol (2007) extra ingripande bland våldsamma män med 

dubbelproblematik skulle medföra en ökning av effektiviteten när det rör kontrollen av 

aggrisivitet och droganvändning. Dubbelproblematik såsom missbruk och mentala 

hälsoproblem är inte någon avgörande faktor när det gäller att förutspå om en behandling 

kommer att vara lyckad eller inte för förövarna (Pandya och Gingerich, 2002). Slutsatsen som 

Regeringen nämner i propositionen (1997/98:55) är att det behövs riktas en ökad 

uppmärksamhet mot de män som begår våld mot kvinnor och att det är angeläget att man 

minimerar risken för återfall till brott.  

Detta ger behandling av män som dömts till våldsbrott en särställning. Regeringen lyfter fram 

att vetenskapligt och goda beprövade behandlingsprogram inom Kriminalvården tillsammans 

med ökad kunskap om mäns våld i nära relationer kan medföra en minskning av risk för 

återfall och en ökad förutsättning för att lyckats eliminera våldet (1997/98:55). Denna 

kombination kan vara en lösning på problematiken mäns våld i nära relationer, vilket delas av 

både Östersund och Luleå kommun, som anser att männen bör få hjälp till behandling. I 

nuläget finns det stora brister i utbudet av behandlingsprogram och åtgärder för dessa män i 

både Östersund och Luleå kommun. Redan i propositionen (1997/98:55) uttrycks behovet av 

en överblick över behandlingsprogram och utvärdering av dess effekter, vilket inte har 

tillgodosetts, då det än idag saknas överblick över eventuella befintliga behandlingsformer 

innan och utöver IDAP’s införande i Sverige.  

 

5.5 Samarbete 
För att kunna motverka våld i nära relationer är samverkan en viktig strategi där inställningen 

mot våld i nära relationer har stor betydelse. Samverkan ska enligt Regeringen (1997/98:55) 

ske mellan myndigheter, enskilda och organisationer. Östersunds kommun har ett gott 

samarbete, där Kvinnofridsgruppen har samarbete både på en övergripande och 

länsöverskridande nivå. Samarbete sker mellan polis, socialtjänst, sjukvård, kvinnojour och 

BUP. Kvinnojour, Kvinnofrid, Akuten på Sjukhuset, Polisen, Socialtjänsten och Frivården är 

de instanser som Brottsofferjouren i Östersund samarbetar med. Det ser liknande ut i Luleå 

kommun, där Brottsofferjouren, Frivården och Kvinnojouren samarbetar med varandra, i och 
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med att dessa instanser är involverade i IDAP -programmet som handhas av Frivården.  

Liksom Östersund, har Luleå en länsövergripande grupp. Denna inkluderar Kvinnojour och 

Kriminalvård.  

 

5.6 Förebyggande arbete 
Då våld inom nära relationer ofta sker inom hemmet försvåras det förebyggande arbetet och 

komplicerar både ingripandet, hjälpen och upptäckten. Under ett år beräknar BRÅ att ca 

25 000 kvinnor är utsatta för våld i nära relationer (Brå 2002:14). Det förebyggande arbetet 

som bedrivs i kommunerna utförs av enbart av Frivården. I Östersund riktar sig det 

förebyggande arbetet mot de individer som bland annat kommer ut från avtjänat straff och har 

behov av övervakare för att förhindra återfall i brott.  

Kvinnojouren i Östersund bedriver och arbetar med opinionsbildning och utbildning och 

informerar till olika yrkesgrupper och på skolor i den mån de kan utifrån stöd-

/skyddsverksamheten. Regeringen nämner i sin handlingsplan (2007/08:39) att ett brett 

förebyggande arbete riktar sig till både kvinnor och män, även till dem som inte själva är 

direkt berörda i sin vardag. Insatser riktade till både potentiella och konstaterade förövare är 

en central och viktig del i det förebyggande arbetet. Barn och unga är viktiga målgrupper i det 

förebyggande arbetet (ibid.). 

 

Det är angeläget med tidiga insatser i skolan och i sammanhang där barn och ungdomar 

befinner sig, bland annat med tanke på vad den strukturella feministiska teorin tar upp. Den 

visar på de strukturer som ramar in våra liv, exempel på dessa strukturer kan vara familjen, 

föräldraskap och arbetslivet. Normerna inom dessa strukturer är ofta outtalade och olika för 

män och kvinnor (Eliasson, 2006). En av de myndigheter som anammat detta är Kvinnojouren 

som i både Östersund och Luleå kommun är ute i skolor och informerar, samt bedriver 

tjejjourer och syns i media.  

 

Frivården i Luleås förebyggande arbete handlar om att förhindra att nya brott begås, vilket 

delas av Frivården i Östersund. Lindberg (1984) påpekar att det är sällan som männen själva 

söker hjälp för sitt beteende och att man för att kunna förebygga våldet och stödja mannen 

behöver veta orsaken till varför de är våldsamma. Enligt Isdal (2001) har allt beteende en 

historia som blir begriplig när man ser den i relation till en människas livshistoria och lyfter 

fram att en människas beteende kan förstås som ett sätt att hantera känslor och situationer. 
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Detta kan vara en av förklaringarna till varför männen inte söker hjälp för sitt beteende. De 

ser inte själva sitt mönster och sitt behov av hjälp, vilket försvårar det förebyggande arbetet 

hos männen innan brott begåtts. Denna situation skulle kanske te sig annorlunda om det fanns 

fler aktörer utanför kriminalvården som riktade sig mot dessa män och deras problematik. 

Något som man även i Regeringens skrivelse (2007/08:39) eftersöker.  

 

5.7 Brister i kommunen 
Östersunds Kvinnojour upplever att det är ett visst strul när det gäller dokumentation för 

rättsintyg och när det behöver göras snabbt, är inte vårdapparaten tillräcklig. Blå dörren, 

polisen, kvinnofridsgruppen och frivården i Östersund ser alla ett behov av insatser som riktar 

sig till männen.  

Brottsofferjouren är också inne på den linjen och anser att det bör finnas förebyggande 

insatser med tanke på att det nu inte finns någon hjälp att få innan våldet sker. Man menar 

också att mäns våld i nära relationer är ett tabubelagt ämne i samhället vilket i sin tur kan 

kopplas samman med begreppet patriarkala maktstrukturer som återfinns i den strukturella 

feministiska teorin. Denna maktstruktur används enligt författaren Eliasson (2006) för att 

förklara och analysera våld mot kvinnor. Med detta menar man att det är den struktur som 

formar människors handlingar, och syftar på de sociala system där kvinnor är underordnad 

mannen.  

 

I Luleå kommun ser det något annorlunda ut. De berörda instanserna saknar alla olika 

åtgärder. Det som lyfts fram genom intervjuerna är ett behov av, Manscentra, samarbete, 

marknadsföring och en politisk handlings- och samverkansplan. Många aktörer, både 

offentliga och ideella, kommer i kontakt med våldsutsatta människor. Därför menar man i 

Regeringens skrivelse (2007/08:39) att ett ökat samarbete inom och mellan myndigheter och 

andra aktörer som kommer i kontakt med våldsutsatta och förövare är av avgörande betydelse 

för att utsatta personer ska få den hjälp de behöver.  

 

Inom kriminalvården måste det finnas programverksamhet att erbjuda våldsutövare. Det ska 

gälla inom kriminalvårdens alla verksamheter. Även utanför kriminalvården är det angeläget 

att sådan programverksamhet utvecklas. Insatserna som är riktade till män som utövar våld 

ska utvärderas, utvecklas och kvalitetssäkras (ibid.). 

 



 
 

  39 

I Regeringens skrivelse (2007/08:39) nämns det att rättsväsendets myndigheter, hälso- och 

sjukvården, skolan och social-tjänsten alla har en viktig roll i det förebyggande arbetet genom 

sina nära kontakter med människor. Detta genom ett professionellt bemötande, rutiner och 

dokumentation, samt kunskap om mäns våld mot kvinnor. Rättskedjan, speciellt polis och 

åklagare ska fungera effektivt så att brott som begås skall utredas och lagföras skyndsamt. 

Regeringen påpekar behovet av ökad kunskap rörande mäns våld i nära relationer, ett steg i 

denna riktning kan nås genom strukturella analyser, enligt författaren Björling (1984). Dessa 

analyser kan ge en helhetsförståelse av kvinnoförtryck, på både samhälls- grupp- och individ 

nivå (ibid.). Frivården och Kvinnojouren i Luleå efterfrågar effektivitet i dessa ärenden, samt 

ett behov av rutiner och samverkansplan. Denna brist delas av Kvinnojouren i Östersunds 

kommun som önskar en förbättrad dokumentation och vårdapparat.  

Dessa brister visar bland annat på att det förebyggande arbetet försvåras ytterligare samt att 

det som Regeringen i sin skrivelse (2007/08:39) tar upp saknas i båda kommunerna.  

 

6. DISKUSSION 
Vårt syfte har varit att få en ökad kunskap om de behandlingsmetoder som används i två 

mellanstora kommuner samt hur man i dessa kommuner mer övergripande ser på mäns våld i 

nära relationer. Vi upplever själva att vi fått en större förståelse och kunskap om detta 

mångfacetterande problem och anser oss därmed ha besvarat vårt syfte. Orsakerna bakom 

mäns våld i nära relationer kan vara många. Det kan bland annat handla om att man själv varit 

utsatt eller upplevt våld på nära håll, rädslor och låg självkänsla. Behovet av behandling för 

dessa män är stort då risken annars är stor att det våldsamma beteendet fortsätter från 

förhållande till förhållande. Behandling och åtgärder kan medverka till att mannen kommer 

till insikt och tar ansvar för sitt beteende, mönster och handlande.  Myten som vi upplever 

idag kan finnas i vårt samhälle är att denna problematik till viss del fortfarande är ett 

tabubelagt ämne och att synen på den våldsamma mannen är att han är inte är behandlingsbar. 

Ett problem som man enbart låser in.  

 

Att man satsar på hjälp för kvinnor och barn förstår vi helt fullt, men att inte satsa lika mycket 

på mannen ställer vi oss frågande till. Den äldsta bok vi har använt oss utav i denna studie är 

visserligen från 1984, men dess information är lika aktuell. Kvinnofridspropositionen 

(1997/98:55) och Regeringens skrivelse (2007/08:39) tar båda upp ett behov av satsning på 

insatser gällande männen i denna problematik. I och med att Regeringen tar upp detta behov 
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igen kan man se att inget har hänt på denna front sedan 1984.  Vi tycker det är märkligt att 

utredningar görs kring detta men ingen satsning eller uppföljning sker. I denna fråga borde 

man se till alla parter utifrån ett holistiskt perspektiv, såsom exempelvis Brottsofferjouren i 

Östersund arbetar.  Dessutom undrar vi var det förebyggande arbetet är? Vår upplevelse av att 

det finns stora brister när det handlar om förebyggande och behandlingsinsatser för dessa män 

delas av myndigheter i både Östersunds och Luleås kommun.  

 

Insatserna man nu gör sätts i de flesta fall in när det gått så långt att mannen fått en dom, det 

vill säga att brottet redan är begånget. Långt ifrån alla män anmäls och får en dom och då är 

det förebyggande arbetet väldigt viktigt. Att förändra samhällets syn på män och kvinnor är en 

viktig del i detta arbete.  

Alla samhällsmedborgare behöver enligt oss ändra sina attityder gentemot det normaliserande 

manliga och kvinnliga. Så länge dessa osynliga maktstrukturer förekommer är det svårt att nå 

en förändring. Samverkan gällande mäns våld i nära relationer är också viktigt, man måste 

arbeta från flera håll mot samma mål. Vi hoppas att Regeringens skrivelse (2007/08:39) kan 

vara ett steg i rätt riktning. Tillsammans med den krävs det enligt oss även en ökad debatt i 

samhället kring männen och deras behov av behandling.   

 

Båda kommunerna lyfter fram en saknad efter både större och fler insatser att erbjuda 

männen, både innan och efter brott begåtts. IDAP som Luleå kommun har tillgång till verkar 

positiv, men det finns ett behov utöver detta. Denna åsikt delas även av propositionen 

(1997/98:55) och den tidigare forskningen från bland annat Murphy och Eckhart (2005) som 

visar på att KBT behandling är den form som dominerar behandlingsfältet idag men att den 

även innehåller flera brister.  

 

Båda våra undersökningskommuner ser allvarligt på mäns våld i nära relationer och delar 

uppfattningen att det idag krävs fler och tidigare åtgärder för männen. Ska man komma 

tillrätta med detta våld anser vi att det måste satsar mer på vården och behandlingen av 

männen än det görs idag. Det är männen som slår och de behöver något mer än bara fängelse 

för att inte gå vidare till ett nytt förhållande och göra om samma sak. Flera intervjupersoner 

uttrycker att det måste finnas motivation och vilja för att gå behandling. Att motivation är en 

bra början för behandlingsarbete kan för många te sig som självklart, men när motivationen är 

låg kanske det kan behövas hjälp i rätt riktning och att motivationen med den kanske kommer 

att infinna sig. Att skylla på att män kan vara dåligt motiverade är för oss ingen anledning till 
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att lägga problemet åt sidan och fortsätta blunda för det behov dessa män har. Det är dags att 

samhället och de myndigheter som kommer i kontakt med männen vågar se och vågar föra 

denna problematik och behov framåt, för att det på sikt skall kunna bli bättre för alla parter 

som drabbas vid våld i nära relationer.  

 

Den största skillnaden mellan Östersund och Luleå kommun vi funnit i vår undersökning är 

att Luleå genom Frivården har IDAP. Vi har inte sett någon förklaring till varför denna 

behandling inte finns att tillgå i Östersund, då kommunerna inte är nämnvärt olika 

invånarmässigt. Detta tror vi grundar sig på en politisk nivå, vilket vi inte med detta arbete har 

haft till syfte att titta närmare på.  

Vår uppfattning är dock att denna skillnad inte medför någon större möjlighet för männen i 

Luleå att få behandling, då det enligt oss fortfarande är så att den största gruppen män inte 

idag få någon hjälp till behandling.  

 

I vår undersökning har vi kommit fram till att det finns stora brister i utbudet av åtgärder och 

behandling för denna grupp män. Även detta stryks genom tidigare forskning då man 

efterfrågar alternativa åtgärder utöver KBT behandling, samt mer skräddarsydd 

individanpassad behandling. KBT tittar inte så mycket bakåt när man ändrar beteenden, utan 

man konstaterar att det inte funkar och så arbetar man mot förändring, och i vissa fall är det 

kanske bra, men vad säger forskningen om behandling inriktad på psykoterapi i samband med 

detta? Den kulturella teorin tar upp normer som kan finnas i samhället och dessa tror vi kan ha 

en negativ inverkan på män, kvinnor och våra könsroller. Samhället har här en viktig uppgift, 

då vi anser att man måste arbeta för att förändra synen på dessa.  Detta anser vi skall påbörjas 

i tidig ålder. Vår önskan är att dessutom att det i varje stad och kommun borde finnas någon 

form av manscentrum eller liknande för männen att vända sig till för hjälp och behandling. 

Dessa skulle man också kunna använda sig av vid det förebyggande arbetet i samhället genom 

information i skolor och på andra ställen.  

 

Styrkorna med vår undersökning är att vi lyft fram det stora behov av åtgärder och insatser 

som behövs för denna problematik. När det rör sig om våld i nära relationer är det av stor vikt 

att man ser till alla berörda parter och inte utesluter männen. Detta är något som vi också 

tycker vi lyft fram.  
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Våld i nära relationer är ett stort och kostsamt samhällsproblem och det är kommuner och 

myndigheter som bär ansvaret för alla samhällsborgare. Förstår man och ser mannens behov 

av behandling är det lättare att komma åt problemet och minska risk för återfall, vilket också 

gynnar kvinnorna och barnen. Studien har också visat på ett behov av vidareutveckling av 

behandlingsmetoder och att man inte enbart bör använda sig utav den dominerande KBT 

behandlingen, man behöver bredda perspektiven. Inom det sociala arbetet krävs det enligt oss 

samverkan, ökad kunskap om denna problematik och insikt om männens behov av 

behandling. Detta för att tillsammans arbeta vidare mot en samhällelig förändring, debatt och 

större satsningar för att motverka och förebygga våld i nära relationer.  



 
 

   

Litteraturförteckning 
 

Björling, B. (1984). Forskning kring våld mot kvinnor, I Delegationen för social forskning 

(Red), Ett strukturellt perspektiv på kvinnoförtryck (pp 23-32). Stockholm: Liber Tryck AB 

 

Bolin, E. (1984).Forskning kring våld mot kvinnor, I Delegationen för social forskning (Red), 

Kvinnojourerna och forskningen (pp 70-80). Stockholm: Liber Tryck AB 

 

BRÅ (2002:14) Våld mot kvinnor i nära relationer – En kartläggning 

 

Easton, Mandel, Babuscio, Rounsaville, & Carroll, (2007). Differences in treatment outcome 

between male alcohol dependent offenders of deomestic violence with and without positive 

drug screenns. Addicitve Behaviors 32 (2007) 2151-2163 

 

Eckhardt, Babcock & Homack, (2004). Partner Assaultive Men and Stages and Processes of 

Change. Journal of Family Violence, Vol 19. No 2, April 2004  

 

Eliasson, M. (2006) En kunskapsöversikt - Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: Sveriges 

Kommuner och Landsting 

 

Eliasson, P-E. (2000) Män, Kvinnor och våld – att förstå och förändra våldsamt beteende. 

Stockholm: Carlsson Bokförlag 

 

Engdahl & Larsson. (2006) Sociologiska perspektiv – Grundläggande begrepp och teorier. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Fahlke, C., Johansson, P-M. (2007) Personlighetspsykologi. Stockholm: Bokförlaget Natur 

och Kultur. 

 

Halvorsen, K. (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Isdal, P. (2001) Meningen med våld. Stockholm: Förlagshuset Gothia. 

 



 
 

   

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Körner &Wahlgren, (2002). Praktiskt statistik. Lund: Studentlitteratur 

Meeuswisse & Swärd, (2004). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Bokförlaget Natur 

och Kultur 

 

Murpy & Eckhardt, (2005). Resarch on Social Work Practice. Cognitive- Behavioral 

Approach, New York: Guilford, ISBN 1-59385-207-X 

 

Murphy, Stosny & Morrel, (2005). Change in Self-Esteem and Psysical Aggression During 

Treatment for Partner Violence Men. Journal of Family Violence, Vol. 20, No.4, August 2005 

 

Murphy, Taft & Eckhardt, (2007). Anger Problem Profiles Among Partner Violent Men: 

Differences in Clinical Presentation and Treatment Outcome. Journal of Counseling 

Psychology 2007, Vol 54, No.2, 189-200 

 

Pandya & Gingerich, (2002). Group Therapy Intervention For Male Batterers: A 

Michroethnographic Study. CCC Code: 0360-7283/02 2002. National Association of Social 

Workers 

 

Regeringens proposition 1997/98:55 Kvinnofrid 

 

Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer 

 

Rivett (2006). Editiorial Treatment for perpetrators of domestic violence: controversy in 

police and practice. Criminal Behaviour and Mental Health 16:205-210 (2006) IDO: 

10.1002/cbm 

 

Roy, Turcotte, Montiminy & Lindsay (2007). Small Group Resarch, Terapeupeutic Factors at 

the Beginning of the Intervention Process in Groups for Men Who. Batter Small Group 

Research 2005;36;106 DOI:10.1177/1046496404270261 

 

Sylwander, I. (1984). Forskning kring våld mot kvinnor, I Delegationen för social forskning 

(Red), Kvinnomisshandel ur psykologisk synvinkel (41-51). Stockholm: Liber Tryck AB 



 
 

   

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/100/2007/100La-

2007.xls&url=/statistik/100/2007/100La-2007.xls (2008-04-03) 

 

http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/IDAP.pdf (2008-04-03) 

 

http://www.lulea.se/download/18.3e4cf770112ba80634080001724/Korta+fakta.pdf  

(2008-04-03) 

 

http://www.rikskriscentraforman.se/Sida07.htm (2008-04-03) 

 

http://www.ostersund.se/politikorganisation/omkommunen.4.1e0f2f6f2dce47f517fff30101.ht

ml (2008-04-03) 

 

http://www.umea.se/omkommunen/faktaomumea.4.bbd1b101a585d704800061691.html 

(2008-04-30) 

 



 
 

   

Bilaga 1 
 
Intervjumanual 
 

1. Hur ser ni på problematiken gällande mäns våld i nära relationer? 

2. Vilka insatser erbjuder ni dessa män?  Individuell/grupp behandling? 

3. Hur ser ni på männens hjälpbehov? 

4. Vid ngt eventuellt behandlingsprogram: Hur der den ut? Utgår man ifrån speciell 
metod och i så fall varför just den? Resultat av behandling? Vad använde ni för metod 
innan den ni använder nu och varför bytte man? 

5. Samarbete mellan kriminalvård, socialtjänst och polis i denna problematik gällande 
mäns våld, hur ser det ut? 

6. Arbetar ni förebyggande gällande män/killars våld och i så fall hur? 

7. Saknar ni något i kommunen? 



 
 

   

Bilaga 2 
 
IDAP  

Förkortningen står för Integrated Domestic Abuse Programme. Detta är ett 

behandlingsprogram som används inom Kriminalvården, dels vid vissa anstalter och även 

inom frivården, för vuxna män som har använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende 

mot sin kvinnliga partner/före detta partner. IDAP grundas på kognitiv beteendemetod och 

själva teorin bygger på social inlärningsteori. Programmet är utvecklat i samarbete mellan 

kriminalvård i Sverige, England och Wales. Grunden i behandlingsprogrammet är från 

Duluth, USA. DAIP har funnits i Sverige sedan 2004 (kriminalvården.se). 

  

IDAP är uppbyggt på kunskap hämtad från tusentals brottsoffer och gärningsmän. 

Kriminalvården har som mål att endast bedriva evidensbaserade behandlingsprogram. Det ska 

finnas stöd för effekter på återfall. Under programmets 27 veckor med en träff i veckan har 

man gruppsessioner där man går igenom nio olika avsnitt (ibid). 

 

Männen får då bland annat lära sig: 

 

• Konflikthantering 

• Släppa taget i relationer 

• Kommunicera tankar och känslor 

• Stå på sig och ta emot kritik 

• Erkänna kvinnors rädsla 

• Hantera sin svartsjuka 

• Motverka impulsen till våld genom att förändra sitt tänkande 

• Känna igen tecken på ilska 

 

Man erbjuder dessutom partnerkontakt vilket innebär en kontakt för kvinnorna och denna 

löper parallellt med mansgruppen. Detta arbete är viktigt främst för att kunna öka säkerheten 

för kvinnan och eventuella barn men också för riskhanteringen av mannen. En av de aktörer 

som arbetar med mannen är en SARA – utredare (Spousal Assault Risk Assessment) som 

genomför riskbedömning avseende framtida partnervåld (ibid). 



 
 

   

Kvinnorna blir även en referens i bedömningen av mannens förändring. Efter avslutad 

behandling följs programmet upp med individuellt återfallsförebyggande insatser för 

deltagarna (kriminalvården.se). 
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