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1. INLEDNING 
 

Tidigare har mäns våld mot kvinnor betraktats som något privat och har inte behandlats som 

ett offentligt problem. I dagens samhälle är detta annorlunda. Våld mot kvinnor anses vara ett 

allvarligt samhällsproblem som normsätts av lagstiftning. Män är överrepresenterade bland 

dem som brukar våld och mäns våld mot kvinnor är även ett stort socialt problem i övriga 

Europa. Den typ av våld som män använder är allt ifrån psykisk och fysisk misshandel, 

frihetsberövande, till kontroll över kvinnans sociala liv och ekonomi (Eriksson, Isdal, 

Lyckner, Metell & Råkil, 2001). Den övervägande forskningen som finns fokuserar på 

kvinnan som offer. Man har dock på senare tid börjat titta mer på mannen som begår 

våldshandlingarna (Eliasson M, 1997; Hearn; 1998; Lundgren, 1993). Kunskap kring varför 

vissa män utövar våld är eftersatt. Det behövs ytterligare kunskap kring det faktum att vissa 

män slår och vilka metoder som kan hjälpa dessa män att sluta använda våld (Regeringen, 

2009). Mannen är ofta ”han som slår”, nästan som en slags naturlag. Det påstås dels att 

mannen brukar våld för att få makt och att våldet i en sådan situation är en automatisk 

nödvändighet (Lundgren, 1993). Orsakerna till att män utövar våld mot kvinnor har man 

främst försökt förklara utifrån personlighet och psykodynamiska teorier som har analyserat 

mannens våld utifrån barndomen och tidigare upplevelser (Eliasson P E, 2000). 

 

Antalet anmälningar mot kvinnor under en tidsperiod över femton år har ökat sedan 1990 – 

talet med i genomsnitt 400 anmälningar per år. Det kan bero att anmälningsbenägenheten har 

ökat men också av det faktum att det sker fler brott mot kvinnor i nära relationer. Generellt 

sett så är mörkertalet stort i de brott där det sker av en närstående (Regeringen, 2009). Under 

en lång tid har mäns våld mot kvinnor ansetts vara och benämnts som ”familjevåld” vilket är 

en term som inte har lyft fram att det faktiskt handlar om män som slår kvinnor och att det är 

mannen som bär ansvaret (Eliasson M, 1997). Barn är särskilt utsatta för mäns våld mot 

kvinnor (Regeringen, 2009). Barn är beroende av sina föräldrars omvårdnad och ett barn som 

bevittnar våld i sin familj riskerar att utsättas för trauma då de lever i ett hem som skapar 

rädsla och ångest istället för trygghet (Eriksson et al. 2001). En förälder kan använda sig av 

ett barn för att komma åt den andra föräldern. Detta genom att barnet hålls som gisslan, be 

barnet spionera på den andra föräldern, använda barnet som ett vapen eller till och med få 

barnet att delta i misshandeln (Hearn, 1998). 

 



2 

 

Många män som slår sina kvinnor är medvetna om att de gör fel. Trots vetskapen om att de 

gjort fel och att de känner skuld är de ändå våldsamma. Vad många av männen inte kan se är 

att de alltid har ett val men inte har klart för sig vilka andra alternativ de kan välja. En del män 

kan trots att de prövat andra alternativ ändå välja att ta till våld. Män som har avklarat en 

behandling kan se tillbaka på sitt handlande efteråt och se att de brustit i insikt och att ta eget 

ansvar. De kan se att de agerat mot bättre vetande. Det är viktigt för samhället och de kvinnor 

som lever med en man som utövar våld att veta att en man kan förändras och att hjälp finns att 

få (Eliasson P E, 2000). En man som utövar våld behöver ofta känna att hans smärtgräns är 

nådd för att han ska söka hjälp för sitt beteende. Våldet fortsätter för det mesta om risken är 

liten att han kommer att drabbas av konsekvenser. Män som söker hjälp har ofta blivit 

polisanmälda, häktade, kvinnan har tagit ut skilsmässa eller flyttat (Eliasson P E, 2000; 

Eriksson et al. 2001). 

 

Det är viktigt i det sociala arbetet att kunna bemöta dessa män på ett professionellt sätt och det 

kräver en kunskap om det omfattande problem som mäns våld mot kvinnor utgör. Med denna 

studie framhålls männens röst kring problemet för att försöka få en fördjupad insikt om 

problemet med män som utövar våld mot kvinnor. Det är relevant för socialt arbete att ha en 

bred och aktuell yrkeskunskap kring olika samhällsproblem för att kunna arbeta med olika 

myndigheter, organisationer och individer som man möter i sin yrkesutövning (Meeuwisse, 

Sunesson & Swärd, 2006). Arbetet är indelat i fem avsnitt med en inledning, presentation av 

metod och planering och bearbetning av arbetet som följs av ett teoriavsnitt där olika 

förklaringsmodeller introduceras. Därefter redovisas de fyra respondenternas intervjusvar som 

analyseras mot den samlade teorin. Uppsatsen avslutas med en diskussion.  

 

Övervägande forskning kring mäns våld redogör och fokuserar enbart på hur kvinnor utsätts 

för våld och hur de hanterar att de blivit utsatta för våld. Det är av stor vikt att våga vara 

kritisk till detta och istället betrakta och framhålla att det är männen som utövar våldet. Mäns 

våld är inte ett fast beteende utan något som förändras över tid. Männen har generellt sett inte 

samma syn på våldet som kvinnorna har (Hearn, 1997). En studie som lyfter fram 

mansperspektivet torde kunna bringa vidare kunskap kring hur män ser på att män använder 

våld i nära relationer.  
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1.1 Syfte 

 

Syftet är att få en bredare och djupare kunskap om män som utövar våld mot kvinnor genom 

fyra respondenters erfarenheter och deras beskrivningar av den egna situationen.  

1.2 Frågeställningar 

 

Vilka förklaringar finns det till att män utövar våld mot kvinnor? 

Hur beskriver en man som använder våld sig själv, sin kvinna och deras gemensamma 

föräldraskap? 

På vilket sätt tror han att våldet mot barnets mor påverkar barnet? 

Hur ser en man som använder våld mot sin kvinna själv på det faktum att han använder våld 

och hur tänker han i de situationer när våldet förekommer? 

1.3 Begreppsförklaring 

 

Begreppet nära relation avser mannens maka, sambo, särbo, flickvän eller före detta (Nilsson, 

2002). Med våld i nära relationer avses fysiskt, psykiskt, sexuellt våld såväl som materiellt 

våld och latent våld som innebär att våldsutövaren visar sin ilska och aggressivitet via 

kroppshållning och kroppsspråk och som genom detta skrämmer de närstående 

(Rikskriscenter för män, 2009). 

1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen begränsar sig till enbart heterosexuella mäns perspektiv på sitt våldsutövande i en 

nära relation till en kvinna. Den omfattas inte av kvinnan eller barnens perspektiv. Inte heller 

har våldets omfattning, rättsprocesser eller efterkommande behandling hanterats. Uppsatsen 

hade inte heller för avsikt att behandla det som benämns som hedersrelaterat våld. 

1.5 Förförståelse 

 

Tidigare kunskap hos författarna angående mäns våld är blandade. Den tidigare kunskapen 

även kallad förförståelse är viktig att redogöra för i en kvalitativ studie eftersom förståelsen 

reviderades kontinuerligt under arbetets gång. Att redovisa förförståelsen är ett viktigt 

kvalitetskrav (Olsson, 2007). Två av författarna arbetar inom socialtjänsten och möter i sitt 

arbete kvinnor och barn som utsätts för våld och har i sina arbeten ansvar för att bistå med 

insatser till skydd och stöd för dessa kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer. 

En annan författare arbetar inom öppenvården och möter ungdomar som utsatts indirekt och 
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direkt för våld i hemmet. Samtliga författare har sen tidigare reflekterat över att det finns 

förhållandevis lite kunskap om männen som utövar våld och fåtalet insatser för dessa män 

inom socialtjänst, myndigheter och andra organisationer. 

1.6 Tillvägagångssätt 

 

I ett tidigt skede sammanfattades litteratur i valt ämne och utifrån den inhämtade kunskapen 

formulerades intervjufrågor. Under litteraturgranskningen påträffades flera olika teoretiska 

förklaringsmodeller till våld. Granskningen av litteraturen skedde med en insikt om att i ett 

tidigt stadium inte fastna för ett fåtal förklaringsmodeller utan istället granska litteraturen 

djupgående för att avtäcka och få en bred kunskap till orsaker bakom mäns våld mot kvinnor. 

Därefter genomfördes intervjuer med fyra män som använt våld i nära relationer. Med 

anledning av att uppsatsen hade tre författare skedde en viss uppdelning av arbetet då två 

författare fokuserade på att inhämta tidigare forskning och en författare hade som åliggande 

att intervjua de fyra män som medverkat i denna studie. Resultat och analys har främst anförts 

av de två författare som inhämtat tidigare forskning. Diskussionen har framlagts av samtliga 

författare.  

 

2. METOD 

 

Denna studie hade för avsikt att söka en bredare och djupare förståelse av mäns våld i nära 

relationer. För detta syfte har studien genomförts med en kvalitativ metod och ansatsen har 

främst haft ett hermeneutiskt synsätt när man utgår ifrån att det finns ett motiv bakom 

människors handlingar rörelser, tal, skrift och att man ser till en helhet (Patel & Tebelius, 

1987). Den kvalitativa intervjun är en effektiv metod då man som forskare får ta del av 

respondenternas erfarenheter och upplevelser kring ett visst ämne från deras perspektiv och 

med deras egna ord (Kvale, 1997). Studien har också till viss del haft en fenomenologiskt 

ansats då männens precisa beskrivningar av sina upplevelser har registrerats (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). Tidigare förförståelse och personlig inblandning har med avsikt tonats 

ner under arbetet. Den kvalitativa metoden ansågs bättre med anledning av att syftet var en 

fördjupad studie av mäns subjektiva beskrivning av våld i nära relationer. Studien 

genomfördes med halvstrukturerade intervjuer av fyra män som kunde återge beskrivningar 

av deras egen livsvärld med avsikt att sedan tolka männens beskrivningar (Kvale, 1997). 

Intervjuerna skrevs ner i text och därefter skedde en tolkning av den nedskrivna texten. Vilket 
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innebär att studien sökt en förståelse från en texts mening. Studien har haft en kombinerat 

induktivt och deduktivt förhållningssätt. Med det menas att studien haft en teoretisk grund 

men tolkats utifrån ett induktivt förhållningssätt då aktuella begrepp och teorier har 

synliggjorts och aktualiserats under intervjuarbetet (Larsson et al. 2005).   

2.1 Datainsamling 

 

Inledningsvis påbörjades en litteraturgranskning. Litteratursökningen skedde med sökord 

”barn som bevittnat våld”, ”misshandel”, ”mäns våld mot kvinnor”, ”våld i nära relationer”. 

Sökningarna skedde via Nybro bibliotek, Handens bibliotek, Stockholms bibliotek, 

Mittuniversitetets bibliotek, Gävles stadsbibliotek, Gävle Högskolas bibliotek och databaserna 

LIBRIS och DIVA. En granskning av hyllorna för facklitteratur har också skett i syfte att hitta 

relevant litteratur. Litteratur har också hittats via granskad litteratur som har hänvisat till 

annan forskning i referenslistorna. När en intressant forskare eller författare påträffats har 

också sökmotorn Google används i syfte att finna vidare böcker och skrifter. 

2.2 Urval 

 

För studiens genomförande och rimlighet ansågs det tillräckligt att intervjua fyra män. Att 

välja just fyra respondenter gjordes med anledning av att arbetet annars blivit för stort och 

tolkningarna av intervjuerna inte blivit så ingående (Kvale, 1997). Urvalet blev ett subjektivt 

urval då det fanns en tanke bakom vilka män som var intressanta för studien. För att finna 

respondenter till intervjuerna kontaktades tre mansmottagningar som bland annat erbjuder 

samtalsstöd för män som utövar våld. Anledningen till det var att personal från 

mansmottagningarna skulle kunna bidra med passande män genom så kallat snöbollsurval där 

en lämpad person kan föreslå passande personer för intervju (Larsson et al. 2005). På grund 

av anonymitet kan det här inte redogöras för vilka mansmottagningar. Två mansmottagningar 

gav beskeden att de inte kunde bistå oss med män för studien. Den tredje mansmottagningen 

gav besked att de kunde presentera tre män som var beredda att låta sig intervjuas. Den fjärde 

mannen förmedlades via en kontakt inom socialt arbete. Ingen av de intervjuade männen är på 

något sätt tidigare känd för någon av författarna. 

2.3 Intervjuundersökningen 

 

Intervjuerna förbereddes med att en allmän intervjuguide formulerades. Med det så 

genomfördes intervjuerna under ett antal teman som var kopplade till frågeställningarna 
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(Eriksson et al. 2005). Frågorna ställdes inte i en bestämd ordning och formuleringen av 

frågorna var inte exakt för samtliga respondenter. Intervjuaren förberedde sig innan för att 

tona ner sin förförståelse, detta för att undvika att påverka männen under intervjun. De första 

minuterna av en intervju är avgörande. Med det menas att den intervjuade ska få en 

uppfattning om intervjuaren innan man talar fritt och visar känslor för en ”främling” (Kvale, 

1997). Respondenterna har intervjuats i en miljö som de själva har valt, detta för att de skulle 

känna sig så bekväma och tillfreds som möjligt. Samtliga intervjuer varade i cirka en timme 

och de spelades in med bandspelare för att vid ett senare tillfälle kunna transkriberas och för 

att få en tillförlitlighet i resultatet.   

2.4 Bearbetning och analys 

 

De inspelade intervjuerna genomlyssnades och skrevs ner ordagrant. I de stycken där 

intervjun hade en sämre kvalitet och intervjun inte kunde höras ordentligt markerades partiet i 

utskriften och den författare som genomfört intervjun tog förnyad kontakt med de berörda 

männen för att ställa kompletterande frågor. Samtliga intervjuer genomlyssnades av en annan 

författare än den som dokumenterade intervjun för att säkerställa att respondentens mening 

förståtts. Därefter analyserades materialet utifrån analysstrategierna meningskoncentrering 

och meningskategorisering. Långa uttalanden från utskrifterna sammanfattades och materialet 

indelades i sex urskiljbara teman. För att öka säkerheten i arbetet har resultatet prövats mot 

flera teoretiska perspektiv i analysen och samtliga författare har också medvetet enskilt 

analyserat materialet. Dessa två kvalitetskontroller kan jämföras med teoritriangulering när 

olika teoretiska perspektiv används i analysen och undersökartriangulering när två författare 

lyssnat igenom intervjuerna för att säkerställa att transkriberingen varit korrekt och författarna 

har också enskilt analyserat resultatet vid tre olika tillfällen under arbetet i en strävan efter att 

analysen tolkats likvärdigt (Larsson et al. 2005). 

2.5 Validitet reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet uppfångar studiens kvalité. Dessa tre begrepp är de 

mest centrala inom forskning för att kvalitetssäkra den metod forskaren har använt sig av 

(Kvale, 1997).  
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2.5.1 Validitet 

 

Validitet är ett begrepp som syftar på giltighet. Validitet innebär att man har undersökt det 

man haft för avsikt att undersöka och ingenting annat. Det är en kvalitetskontroll som sker 

under hela processen (Kvale, 1997). I en kvalitativ studie ser man i första hand till att urvalet 

som används har en hög validitet. Studien hade för avsikt att få en fördjupad kunskap om män 

som utövar våld mot kvinnor med hjälp av de fyra respondenters erfarenheter och deras 

beskrivningar av den egna situationen. I en kvalitativ studie är det intervjufrågorna som ska 

vara utformade på sådant sätt att intervjuerna fångar in det som avses med syftet samt att 

undersökarna förmår kontrollera, ifrågasätta och tolka sitt material snarare än se till urvalets 

storlek. Men också att det som undersöks i hög grad har relevant information (Larsson et al. 

2005). I denna studie har de fyra respondenterna intervjuats avsiktligt av en författare för att 

hålla sig till liknande följdfrågor under alla fyra intervjuerna. Respondenterna har också valts 

ut med anledning av deras ingående och personliga kunskap. Uppsatsen redogör också för 

författarnas förförståelse och därtill även öppet och tydligt redogjort för hur denna studie 

utförts. 

2.5.2 Reliabilitet 

 

Innebär att resultaten skall vara pålitliga. Hög reliabilitet visar att oberoende undersökningar 

ska ge i det närmaste sammanfallande resultat (Kvale, 1997). Till skillnad från kvantitativa 

studier kan en kvalitativ studie inte mäta resultat utan istället beskrivs ett visst fenomen 

(Larsson et al. 2005). Undersökningens reliabilitet kan påverkas av intervjuarens förfarande 

under intervjun och de frågor som ställs (Kvale, 1997). Inför intervjuerna förbereddes en 

allmän intervjuguide utifrån sex teman som var kopplade till frågeställningarna (Larsson et al. 

2005). Frågorna ställdes inte i en helt bestämd ordning och formuleringen av frågorna var inte 

exakta för samtliga respondenter. Under intervjuerna missades två frågor och vissa delar av 

intervjuerna hördes inte tydligt när materialet skulle transkriberas. Dessa frågor och luckor 

från intervjuerna kompletterades senare när respondenterna fick tillägga och godkänna 

transkriberingen.  Det är viktigt att de ställda intervjufrågorna och kvalitén på inspelningen 

ger en korrekt återgivning av det sagda på utskrifterna (Kvale, 1997). För att se till 

reliabiliteten fick två respondenter komplettera i ett senare skede via e-post och telefon. I 

analysen har också återgivna citat redovisats. 
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2.5.3 Generaliserbarhet 

 

Denna studie är en mindre kvalitativ undersökning med ett icke slumpmässigt urval. Det 

innebär stora svårigheter att generalisera resultatet. Det vill säga om resultatet på studien är 

tillämpbart på andra liknande förhållanden (Larsson et al. 2005). Utifrån tre olika former av 

generaliserbarhet, naturalistiska generaliseringen som vilar på personlig erfararenhet och visar 

sig ur en tyst kunskap som uttalas och på så vis blir till påståendekunskap. Statistisk 

generalisering är formell, tydlig och kopplat till intervjupersoner från ett slumpmässigt urval 

för att resultatet ska kunna kvantifieras. Den tredje formen som är tillämplig för denna uppsats 

kallas analytisk generalisering vilket innebär att man gör en reflekterad bedömning i om 

resultatet kan vara vägledande i en annan kommande situation. Bedömningen grundas på 

teoretisk analys. Avsikten med generaliseringar att studera det som är, att fastställa det typiska 

samt det som är vanligt (Kvale, 1997). I denna studie har teoretiskt stöd för påståenden från 

respondenterna utpekats och analyserna har försökt att möjliggöra för läsare att själva bedöma 

om studien kan generaliseras under andra situationer som kan liknas med vad de fyra 

respondenterna sagt i denna uppsats. 

2.6 Etiska överväganden 

 

I arbetet har det lagts stor tyngd vid att de män som intervjuats skulle känna att deras 

anonymitet var säkrad och att de styrde intervjun och hade en möjlighet att när som helst 

avbryta. Med hänsyn till att de män som ställde upp för intervjun inte skulle känna sig 

utlämnade och i underläge under intervjutillfället har endast en författare intervjuat männen. 

Det är också den författaren som haft kontakt med männen. Samtliga män har fått ett 

informationsformulär där det stått kontaktuppgifter och samlad information om syfte, 

anonymitet, frivillighet, tystnadsplikt och att männen har möjlighet att läsa resultatet och 

komma med kompletterande kommentarer. Det framgick av informationsformuläret att 

intervjun som spelades in på bandspelare raderades så fort intervjun hade transkriberats. 

Samtliga fyra män fick också möjlighet att godkänna den nedskrivna texten. I 

resultatredovisningen har männen fått fiktiva namn och vissa uppgifter har ändrats för att 

ytterligare avidentifiera männen (Kvale, 1997).  

2.7 Uppsatsens svårigheter 

 

I inledningen av arbetet förekom problem att begränsa arbetet till att fokusera på ett 

mansperspektiv utan att pendla mellan mans-, barns- och kvinnoperspektivet angående våld. 
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Det förekom även vissa svårigheter att hitta relevant forskning och litteratur med anledning av 

att mycket av forskningen fokuserade på kvinnor som våldsoffer och på senare år, barn som 

bevittnar våld i familjen. Det fanns betydligt mindre litteratur om mannen som våldsutövare. 

Vad som också försvårade arbetet med uppsatsen var att det tog tid att få kontakt med någon 

mansmottagning som kunde förmedla män för intervjuer.  

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Forskningen pekar på att en man som utövar våld kan vara vem som helst. Han återfinns i alla 

samhällsskikt och klasser. Men samtidigt så skiljer han sig från andra män. Mannen som 

utövar våld tycker många gånger att han är överlägsen kvinnan och att ”den sämsta mannen är 

bättre än den bästa kvinnan” (Rudling & Lindberg, 1982). I två decennier har Manscentrum i 

Stockholm arbetat med våldsutövande män och deras erfarenheter visar att det inte finns en 

representativ våldsutövande man som lider brist på känslor och svarar med brutalitet. Vad 

Manscentrum kan se är att många män inte kan anses mindre förståndiga eller känslokalla 

bara för att de har utövat våld (Eliasson P E, 2000).  

3.1 Pappavåldet – en del av mäns våld mot kvinnor 

 

Faderskap är något som betonas som icke våldsrelaterat och både mäns våld mot kvinnor och 

faderskap nämns var för sig som en självklarhet och något som tas för givet. Men många män 

som utövar våld är också pappor, de är alltså inte längre ”bara” män som slår kvinnor, de är 

pappor som slår mammor. Fäder som använder våld har ofta, historiskt sett, behandlats 

annorlunda jämfört med män som använder våld. Problemet ligger i att makten och statusen 

skapas av att mannen är både pappa och äkta man. Många män som brukar våld mot kvinnor 

använder också våld mot barnen och även om barnen inte utsätts direkt för misshandel så blir 

de psykiskt misshandlade av att bevittna det våld som pappa utsätter mamma för (Hearn, 

2002). Även andra kvantitativa studier har påvisat att mäns våld mot kvinnor har i de flesta 

fall bevittnas av barnen i familjerna. Barnen kan ha sett vad som hänt eller hört skrik, gråt och 

liknande. I övervägande fall kan barnen ge stor och detaljerad information om vad som hänt 

(Eriksson, 2007).  En pappa som misshandlar, saknar självreflektion, inlevelseförmåga och 

har svårt att hejda aggressiva utbrott. Konsekvenserna innebär att det blir svårt att utveckla en 

god anknytning till sitt barn. Det faktum att han misshandlar barnets mamma medföljer att 

han också försvårar en god och trygg anknytning mellan barnet och modern då barnet ser att 
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mamman är oförmögen att skydda sig själv eller barnet. En kränkning eller en våldsutövning 

av ett barns mamma är också en kränkning eller våldsutövning mot barnet och innebär att 

barnet som bevittnar våldet också är ett offer. Ett barn som lever i en familj där det 

förekommer våld befinner sig i ett skärpt spänningstillstånd. Hemmet ska ge ett barn trygghet 

men istället genererar det ångest och rädsla. Många barn försöker också aktivt att hindra 

våldet. Hur ett barn påverkas av våldet beror på ålder, personliga egenskaper och vilka 

skyddsfaktorer som finns. Men de försvar barnet använder som liten kan på sikt få negativa 

konsekvenser som vuxen och barnet är beroende av andra öppna och trygga relationer för att 

motverka en negativ utveckling. Hur barnets föräldrar samspelar och kommunicerar kan alltså 

påverka barnets utveckling antingen positivt eller också får barnet en negativ utveckling som 

ofta visar sig senare i livet när barnet knyter egna band till andra människor. Vad som kan 

motverka en långsiktig negativ utveckling för barnen som bevittnat pappas våld är att pappan 

kan tala med sitt barn om det som skett. Männen ska ta fullt ansvar för sina handlingar inför 

barnet och tydligt markera att det de gjort är brottsligt (Eriksson et al. 2001). 

3. 2 Vad bidrar till att våld kan fortgå? 

 

Förekommer våld mot en kvinna i en relation så kan våldet understödjas. Våld kan lättare 

inträffa på grund av att ingen ser, hör eller vill berätta. Våldet osynliggörs genom att mannen 

döljer våldet både för sig själv och för omvärlden. Kvinnan kan ofta hotas till tystnad 

(Eliasson P E, 2000; Eriksson et al. 2001).  Eller att den som utsätts för våldet själv tar på sig 

skulden för det inträffade. Att våld eskaleras står i viss mån i förhållande till om våldet ger 

egna konsekvenser för mannen som ställer honom till svars för sitt handlande eller inte 

(Eliasson P E, 2000). En annan faktor som understödjer våld är att mannen hittar förklaringar 

till varför våldet anses tvunget. Våldet bortförklaras istället av externa faktorer. Det kan vara 

att mannen beskyller kvinnan eller att mannen var stressad eller påverkad av alkohol (Eliasson 

P E, 2000; Eriksson et al. 2001). Att mannen betraktar sig själv som ett offer bidrar också till 

att våldet kan fortsätta. Mannen fokuserar då inte på sig själv utan ser till andras 

maktutövning och kränkningar av honom (Eriksson et al. 2001). Det kan finnas en tankegång 

bakom handlingen där förberedelser redan är gjorda för att använda våld om mottagaren av 

våldet exempelvis överskrider en uppsatt inre gräns. Överskrids den gränsen hos mannen kan 

våld ses som befogat (Eliasson P E, 2000). Mannen har ofta svårt att erkänna vad han gjort 

även om han blir överbevisad. Att omtolka händelsen och bagatellisera våldet bidrar till att 

mannen får svårt att ta ansvar för sina handlingar och se allvaret. Våldet kan med det fortgå. 

Den mest primitiva ursäkten är att förneka att våldet någonsin ägt rum (Eriksson et al. 2001).  
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När mannen väl blivit överbevisad är det inte sällan att han vid själva misshandeln säger sig 

ha fått en blackout, en psykisk knäpp (Rudling & Lindberg, 1982).  

3. 3 Alkoholens samband med våld  

 

Det förekommer inte allt för sällan att männen som utövar våld har problem med droger, 

alkohol, jobb eller ekonomi (Eliasson M, 1997; Hearn, 1997, 1998; Länsgruppen mot 

familjevåld i Kalmar län, 1991). Att alkohol ofta finns med i bilden vid mäns våld mot 

kvinnor råder inga tvivel om. Dock är det väldigt sällan så att alkoholen är den faktiskt 

orsaken till våldet utan fungerar istället som en utlösande faktor till att våld används. Män 

som slår tenderar att använda mer brutalt våld då de är påverkade av alkohol och har lättare att 

gå över gränsen när de befinner sig i ett rus. Att det finns ett samband mellan alkohol och våld 

bygger på psykologiska, sociala och genetiska förklaringsmodeller. Enligt de psykologiska 

förklaringsmodellerna så påverkar alkoholen uppfattningsförmågan vilket kan bidra till att 

individen lättare känner sig förödmjukad, frustrerad, inte känner av spärrar, blir sämre på att 

hantera konflikter och har lättare att bli aggressiv. Den sociala förklaringsmodellen bygger på 

att vi skyller beteendet på alkoholen och den genetiska förklaringsmodellen tar upp att vissa 

individer har en ökad medfödd känslighet och sårbarhet för alkoholen som sedan då kan få ett 

missbruk till följd där brukaren har lättare att gå över gränsen och ta till våld (Vårdguiden, 

2009). 

3.4 Förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor 

 

De förklaringsmodeller som tidigare fått mest gehör och som innefattar forskning i betydligt 

större skala hänvisar till psykologiska samt biologiska förklaringar till mäns våld mot kvinnor. 

Att vissa män brukar våld mot kvinnor handlar snarare om att en individ har ett 

dysfunktionellt beteende och har svårt att hantera sina känslor och handlande (Hearn, 1998). 

När man ska studera mäns våld mot kvinnor är det av största vikt att fokusera på mannens 

relation till kvinnor, även kvinnor utanför förhållandet. Själva våldshandlingen i sig säger inte 

så mycket om mannens kvinnosyn (Hearn, 1997). 

3.4.1 Könsmaktsperspektivet 

 

En könsmaktsförståelse av mäns våld mot kvinnor är internationellt accepterad och tas upp i 

officiella dokument och direktiv i FN, EU och Europarådet. Våldet betraktas inte längre som 

något privat i hemmet eller begränsas till enbart fysiskt våld. Det är ett perspektiv som 
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successivt accepterats i Sveriges politik. Våldet ska tolkas från en social och strukturell 

kontext där män är överordnad kvinnan. Våldet ger uttryck för könsmaktsordningen samtidigt 

som den upprätthålls. Mäns våld mot kvinnor ska alltså betraktas sammanhållet med den 

allmänna diskriminering och förtryck som kvinnan drabbas av på andra områden i samhället. 

Könsmaktsperspektivet menar att det är en tillämplig teori för att se till vad som är våldets 

avsikt och se till samband mellan fysiskt och sexuellt våld och till samband mellan 

accepterade könsrelaterade överträdelser och våldsutövning (SOU 2004:121). Mannens våld 

mot kvinnan förklaras många gånger med mannens barndom och uppväxt. Att mannen har 

blivit försummad, bevittnat våld, haft en dominant moder, eller ej fått kärlek. De som inte 

använder mannens barndom och uppväxt som förklaring till hans beteende, förklarar istället 

våldet med social misär eller socialt arv. Mannen är störd på grund av individuella - eller 

sociala förhållanden samt på grund av socialt arv. Det bidrar till att man ser och skiljer på män 

och män, på dem och oss, vilket således bidrar till att stärka alla myter som finns om varför 

vissa män slår kvinnor (Lundgren, 1993). Könsmaktsförståelsen påpekar att det finns en 

nackdel med att förklara mäns våld på individnivå. Det medför att männen inte åläggs fullt 

ansvar över sina våldshandlingar. Men också innebär det att problemet inte betraktas som ett 

destruktivt samhällsmönster som faktiskt kräver motarbete på politisk nivå. Enligt 

könsmaktsperspektivet ska männens våld betraktas i alla sammanhang och relationer (SOU 

2004:121). 

3.4.2 Makt och kontroll 

 

Makt och kontrollperspektivet kallas även den feministiska forskningen. Våldet förklaras 

utifrån mannens könsroll och utifrån de offentliga sammanhangen där det används. Våldet 

används som ett medel för att bevara makt och kontroll över kvinnan (Mellberg, 2004). 

Används våld för att få makt och kunna kontrollera är det sannolikt att den vunna makten 

kommer att upprätthållas av våld och med det har våldet regelfästats och normaliserats 

(Eliasson P E, 2000; Isdal, 2001). Männens våld mot kvinnor är en form av maktutövning 

som härstammar ifrån synen att männen som social grupp är dominanta jämfört med 

kvinnorna och därför används våld som ett maktbeteende i enskilda situationer (Hearn, 1997). 

Det uppenbara maktsystemet i en människas liv består oftast av familjen och det är just i 

familjelivet som det mesta av våldet äger rum i form av kvinnomisshandel, barnmisshandel 

och syskonvåld (Isdal, 2001). Makt kan uppnås på olika sätt. Genom våld eller med maskerat 

omhändertagande eller vänlighet (Eliasson P E, 2000). 
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Vissa män som utövar våld anser sig själva vara mer intellektuella än sina kvinnor och 

dessutom fullständiga jämfört med kvinnorna som är medelmåttiga vilket ger dem rätt att 

således bestämma över kvinnorna. Att bruka våld mot en kvinna gör att männen känner makt, 

i synnerhet om kvinnorna anses ”svaga” och dominans och svaghet nämns som motsatser till 

varandra. Vissa män anser att kvinnor behöver fasta tag och att det är männens jobb som 

ledare i familjen att se till att övriga familjemedlemmar är och beter sig på ett visst sätt 

(Lundgren, 1993). En del av de män som utövar våld är de som har en tydlig föreställning och 

framtidsplan för hur ett liv ska se ut och vara. Man vet precis hur huset ska se ut, vilken 

karriär man ska välja och vilken slags hustru man vill ha. Det som avviker hotar illusionen 

och det försöker man att hindra med våld om så behövs (Eliasson P E, 2000) 

 3.4.3 Vanmaktsperspektivet 

 

Våldet kan förklaras med att mannen känner vanmakt och frustration. Det är en 

psykoanalytisk alternativform där våldet ger uttryck för sexuell ångest, hat, rädsla och 

misstänksamhet mot kvinnor. En liknelse finns också inom sociologin där mannen utsätts för 

ett mansförtryck män emellan. Det finns en mansroll mannen har att uppfylla och den 

våldsamme mannen blir ett offer för detta mansförtryck (Mellberg 2004). En uppfattning är 

att män växer upp med förväntningar på att kunna kontrollera känslor. Det anses som viktigt 

att behärska sig och inte skämma ut sig genom att visa svaghet. Det blir då lättare att börja 

bråka om andra bisaker. När en situation blir mer laddad och det blir svårare att lösa 

situationen tilltar en känsla av vanmakt. Våldet uppkommer i ett tillstånd av stark press med 

underliggande känslor som rädsla, vanmakt och vrede. Med det minskar hänsyn, omtanke och 

empati och ett grövre språkbruk tilltar. Det verbala språkbruket är en faktor som understödjer 

ett fysiskt våld (Eliasson P E, 2000). 

3.4.4 Konfliktperspektivet 

 

Konfliktperspektivet som har ett ursprung från ett systemteoretiskt perspektiv menar att våldet 

består av en konflikt mellan två jämlika. Det ska inte uppfattas sammankopplat med 

könskulturer eller könsmaktsordning. Våldet förklaras med att det finns motsättningar och 

konflikter inom familjens system och balans (Mellberg, 2004). Våldet betraktas istället som 

en förlängning av ett gräl och perspektivet betraktar inte våldet sammankopplat med rådande 

maktstrukturer i samhället (SOU 2004:121).  
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3.4.5 Det sociala arvet 

 

En del män har utsatts tidigare i sina liv för våld. Men en dålig barndom behöver inte innebära 

att det leder till egen våldsutövning. Bakom en mans aggressivitet döljs ofta andra känslor än 

vad till synes ses. Könstillhörigheten är väsentligt för barn och barnen lär sig tidigt vilka 

förväntningar som följer med könet. Inlärningen av könets betydelse normsätts av tillsägelser, 

förebilder och andra anvisningar. Manlighet och kvinnlighet är en social inlärning som följer 

genom hela livet. Den mest betydande inlärningsmiljön är hemmet. Det finns forskning som 

visar ett samband mellan att bevittna våld eller att utsättas för våld i hemmet och sedan själv 

utöva våld senare i livet. Men det är resultat som inte förklarar allt våld eftersom det finns 

män som utsatts för våld som senare i livet inte utövar våld i hemmet likaså finns det män 

som inte utsatts för våld tidigare i livet men utövar våld ändå (Eliasson P E, 2000).  

3.4.6 Biologiska förklaringar till mäns våld 

 

En biologisk teori är att mäns våld har samband med det manliga könshormonet testosteron. 

Teorin framhåller att män och kvinnor under evolutionen utvecklat genetiska skillnader med 

anledning av deras olika roller för fortplantning. Männen utvecklade det manliga 

könshormonet testosteron och kvinnorna utvecklade det kvinnliga könshormonet östrogen. 

Enligt hjärnforskare har testosteron en betydande roll för utvecklingen av manlig karaktär till 

skillnad från den aggressiva tendensen. Att män brukar våld mot kvinnor ska enligt den 

biologiska förklaringsmodellen bero på att män dels är mer aggressiva av naturen än vad 

kvinnor är samt att män använder våld som en strategi för att säkra sin fortplantning och 

vidareförandet av sina gener (Hamberg, 2000).  

3.4.7 Psykologiska förklaringar till mäns våld 

 

Själva aggressionen i männens våld förklaras som en effekt eller svar på psykisk frustration, 

individuell stress, social stress, alternativt ekonomiska eller politiska situationer. Män 

använder inte våld för att de har ”lärt sig” att bruka våld. De använder våld för att deras mål är 

blockerade och andra icke våldsrelaterade alternativ är otillgängliga eller inaktiva (Hearn, 

1998). Psykologiska och psykoanalytiska perspektiv är det som närmast förklarar orsakerna 

bakom mäns våld. En förklaring är att mäns naturliga aggressivitet triggats av en yttre 

provokation och aggressiviteten eskalerar. Det är därför inte ovanligt att det är den 

våldsutsatta kvinnan som får skulden för mannens våld då kvinnan antas ha provocerat 
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mannen med olika handlingar (Eliasson M, 1997). Liberal-psykologiska teorier förklarar att 

mäns våld är ett dysfunktionellt beteende hos människor som är oförmögna att ta ansvar för 

sina handlingar. Männen ifråga agerar då på impuls i den givna situationen och anses vara 

antisociala, onormala, mentalt störda, neurotiska eller dysfunktionella. Männens våld är då 

förklarat utifrån mentala processer och medvetande (Hearn, 1998). När våldet är mer 

ögonblickligt och kan bindas till konkreta situationer handlar det om impulsivt våld. En 

psykiatrisk modell förklarar den typ av mäns våld mot kvinnor som en impulshandling som 

mannen har svårt att kontrollera (Eriksson et al. 2001). En sådan impulshandling förutsätter 

att mannen har bristande känslomässig kontroll. En del forskare pratar om att mannen slår på 

grund av svartsjuka (Lundgren, 1993).  

3.4.8 Ekologiskt perspektiv  

 

Ekologiskt perspektiv menar att våldet förstås utifrån flera förklaringsmodeller. Det är ett 

perspektiv som fått ett gehör och nu spridits. Det kallas också allt eller inget perspektiv 

(Mellberg, 2004). Det ekologiska perspektivet menar att olika perspektiv förenas och att de 

samspelar mellan personliga - kulturella - och situationsbundna faktorer. Våldet förklaras 

därmed inte av en enskild faktor och det påverkar också att insatserna kan vara flera som 

motverkar våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2009). Detta perspektiv kan kombineras med 

samhällsperspektivet där mäns historiska överordning och kvinnornas underordning kan 

kombineras med individuella förklaringsmodeller där våldet mer förklaras utifrån 

psykologiska och biologiska faktorer (Regeringen, 2009).  

3.5 Våldsutövarens känslor kopplade till våldet 

 

Att män använder sig av våld mot kvinnor i nära relationer innebär att inte bara offret 

påverkas känslomässigt. Även den som utövar våldet är ofta medveten om att våldshandlingen 

inte är acceptabel och känner därmed skuld och ångest över den handling man utfört mot 

någon närstående. Trots vetskapen om att man handlat felaktigt och känner skuld så anser 

flera män att de inte haft något annat val än att ta till våld. Även om andra valmöjligheter har 

funnits så har de ändå inte kunnat se alternativen vilket således slutat med en våldshandling. 

Många män kan dock i efterhand, efter genomgången behandling, se att de brustit i insikt och 

i att ta eget ansvar för sitt handlande. De kan se att de agerat mot bättre vetande (Eliasson P E, 

2000).  
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3.5.1 Maktlöshet 

 

En välkänd förklaring till mäns våld är att männen känner maktlöshet. En våldshandling kan 

till synes vara en akt av medveten kontroll för att kontrollera en situation men att sträva efter 

kontroll och makt över andra människor är många gånger ett utlopp för en egen känsla av 

maktlöshet (Eliasson P E, 2000). Trots att många män har ett övertag gällande längd, styrka, 

muskler, och tyngd så är det inte ovanligt att män som har slagit säger att de känt sig maktlösa 

och därmed slagit för att få makt (Hearn, 1997). 

3.5.2 Självkänsla  

 

Våldet kan ofta beskrivas som en manlig maktutövning och ett manligt undertryckande av 

kvinnor men våldet är inget som visar en styrka utan det är att visa sig svag i relationen. En 

man som har en bristande självkänsla och sårbarhet försöker förtvivlat mota bort känslan av 

att befinna sig i underläge. Det är mannens egna inre föreställningar om sig själv som han inte 

når upp till och han känner inte en bekräftelse från kvinnan och känner en rädsla för att 

relationen ska avslutas. Otrygghet och ostadig självkänsla är faktorer som ökar sårbarheten i 

en relation. Med det så ökar ett bekräftelsebehov av förhållandet. Ens partner får då en 

förstärkt roll att bekräfta den andres handlande. När man sedan upphöjer en annan människa 

till en roll som säger en själv om man gör rätt eller fel så lämnar man ifrån sig sin egen makt 

över sitt liv. Minskar ens makt över sitt egna liv så upplever man inte heller att man behöver 

ta ansvar för sitt liv och handlande. När det händer så har en man lättare att slå sin kvinna 

(Eliasson P E, 2000).  

3.5.3 Rädsla 

 

Rädsla är en vanligt förekommande drivkraft bakom mäns våld mot kvinnor. Med våldet 

förhindras det skrämmande och hotande att komma fram i verkligheten. Det kan vara känslor 

som misslyckande, inte tappa kontrollen över sina känslor eller visa svaghet etc. En man som 

har ett stort kontrollbehov som är bottnat i rädsla för att bli övergiven eller känsla av att man 

inte duger kan leda till försök att räcka till och alltid hjälpa andra. En man som alltid försöker 

hjälpa andra utan eftertanke kan erbjuda hjälp som i slutänden blir felaktig då vederbörande 

inte tagit sig tid att lyssna på vad som egentligen efterfrågats. Istället tror man sig veta vad 

som behöver göras och förväntas och man utgår ifrån sina egna föreställningar och fantasier. 

Den tacksamhet som mannen trodde att han skulle få för sin roll som den ”gode hjälparen” 

kan utebli. Det skapar förvirring och istället blir mannen arg och våldsam för att kunna ge 
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utlopp för sin egna undertryckta rädsla. En man som utövat våld i en relation kan vara en 

person som har svårt att sätta egna gränser eller säga nej. Det kan finnas en självbild som den 

gode hjälparen men drivkraften är mer grundat i en rädsla att vara utanför. Det kan vara 

sådant mönster i mer eller mindre alla relationer och sammanhang. Risken med att aldrig säga 

nej är att tillslut kan man känna sig utnyttjad och överbelastad då det blir svårt att klara alla 

åtaganden (Eliasson P E, 2000).  

3.5.4 Ångest, skuld och skam 

 

Ångest är en form av stressreaktion men är samtidigt en skyddsfunktion som är avgörande för 

vår överlevnad. Uttrycket oro är också att beteckna som samma känsla som ångest. Låg grad 

av ångest innebär olust, ängslan eller fysiska obehag (Cullberg, 2001). 

 

När människor bryter mot sina ideal och normer och handlar emot det vi egentligen anser vara 

rätt uppstår skuldkänslor. Man skiljer på sjukliga och verkliga skuldkänslor. Verkliga 

skuldkänslor upplever man som människa om man skadat eller gått emot någon annan 

människas, för den individen, viktiga intressen genom den handling man utfört. För att en 

individ ska kunna känna skuldångest måste individen ha ett utvecklat samvete. En del 

individer har samveten som innebär att de kan på en ögonblicklig sekund agera med 

handlingar som får allvarliga konsekvenser för den individ som utsätts för handlingen, men 

skulle inte klara att bli utsatta för samma handling själva utan att bli mycket upprörda. Andra 

har ett samvete som är både starkt och känsligt vilket innebär att individen kan beröras så 

mycket av den handling den gjort att individen nästan kan upplevas neurotisk (Cullberg, 

2001). 

 

Skam har en betydande roll i människors liv. Det är en känsla som är så obehaglig att den 

skapar motivation hos människor att återuppbygga relationer. Det medför ofta en bruten 

ögonkontakt, man vill gömma sig. För att undvika skamkänslor utvecklas som skydd andra 

känslor som ilska, förakt, svartsjuka och förtvivlan. Skammen har också som funktion att 

verka vägledande och få människan att stanna upp och tänka över situationer och sig själva. 

Skam har ofta beskrivits som nära angränsat med skuld och det finns försök till att sära dessa 

begrepp åt. Som att skuld är kopplat till yttre handlande och skam till självet. Skuldkänslor 

kan vara en reaktion av skamkänslor eftersom skuld kan kännas som mer försvarbart än 

skamkänslor som är riktat mot en själv och är en mer oåterkallelig känsla som riktar sig mot 

självkänslan (Havnesköld & Risholm Mothander, 2006). 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra män som använt sig av våld i nära relationer. 

Deras svar redogörs i följande resultat och analysdel. För att få en bra uppfattning om vilka 

dessa män är som individer inleds resultatdelen med en kortfattad presentation av de 

respondenter som intervjuats.  

4.1 Presentation av männen 

 

Oskar är en 46 årig fembarnspappa, samt bonuspappa till ytterligare två barn. Som liten säger 

sig Oskar inte fått stryk mer än vid något enstaka tillfälle, däremot var Oskars pappa 

alkoholiserad och ramlade ofta och hade sönder saker i hemmet. Inget fysiskt våld förkom 

mellan föräldrarna men Oskar upplevde att mamman ofta trakasserade pappan. Oskar har varit 

gift med samma kvinna i 20 år och tillsammans fick de fyra barn. Efter skilsmässan träffade 

Oskar en ny kvinna som han har ett barn tillsammans med. Oskar har använt sig av våld i 

relationerna med båda kvinnorna och även inför barnen. Våldet har till viss del bestått av 

fysiskt våld men i huvudsak av skrik, gap och slå sönder saker i hemmen.  Idag är Oskar 

ensamstående och genomgår behandling för sitt våldsbeteende i form av gruppterapi. Oskar 

upplever att han innan behandlingen hade en helt annan bild och sanning om sig själv och sitt 

våld än vad han har idag. Alkohol och droger har funnits med i bilden relaterat till våldet då 

Oskar tidigt började använda både alkohol och droger. Oskar är både alkohol och drogfri sen 

några år tillbaka och har idag en önskan att hjälpa och stötta andra som befunnit sig i liknande 

situationer som han själv.  

 

Lars är en 54 årig tvåbarnspappa. Han har aldrig varit utsatt för våld som liten. Lars hade 

dålig kontakt med sin pappa och träffade honom ett fåtal gånger under sin uppväxt. En 

traumatisk händelse inom familjen ledde till att Lars mamma utvecklade ett 

narkotikamissbruk. Lars kände en stor skam som han menar att han lärde av sin mamma. Det 

var alltid en skam inför grannar och allt skulle hållas inom familjen. Enligt Lars så gjorde 

skammen att han blev en arrogant och känslokall människa och började ta till droger redan på 

mellanstadiet. När Lars bildade familj så förekom droger ständigt både hos honom själv och 

hos mamman till barnen. Lars har dömts för våld mot hans kvinna. Även barnen har utsatts 

för direkt våld och kränkningar av Lars. Lars uppger att han tycker att mäns våld mot kvinnor 

utifrån ett mansperspektiv är ett viktigt ämne att forska om då många kriminella använder 
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våld mot sina närstående. Lars lever idag ensam men träffar ibland en kvinna i en annan stad. 

Är drogfri sen några år tillbaka. 

 

Dan är en 26 årig man och pappa till ett barn. Han började tidigt nyttja droger och alkohol och 

träffade mamman till i barnet i rätt så unga år. Dan säger att han aldrig använt droger i 

närheten av sitt barn men att det ibland blivit så att han träffat barnet och mamman då han 

varit påverkad av droger, vilket inte slutat bra. Det har främst skett fysiskt våld både från Dan 

och från hans ex-sambos håll. Vid ett tillfälle har Dan under drogpåverkan försökt hänga sig 

inför ögonen på sitt barn. Dan var nervös inför intervjun och osäker på hur frågorna skulle 

ställas och vad han skulle svara men tyckte i efterhand att det kändes bra. Dan lever idag 

ensam och är sedan ett tag tillbaka drogfri och har gått i behandling för detta. 

 

Ivar är en 48 årig tvåbarnspappa. Ivar blev som liten omhändertagen av socialtjänsten och 

placerad i en fosterfamilj med en pappa som drack mycket. Ingen förklarade för Ivar varför 

han placerats och han kände stor ångest, oro och skuld i det. Han kände sig ensam och ledsen 

vilket så småningom övergick i aggressivitet och våld. Ivar fick flytta runt mycket och blev 

under tiden både kriminell och missbrukare. Ivar säger sig ha varit utsatt för våld av sin före 

detta och då har det rört som om både fysiskt och psykiskt våld. Det våld som Ivar använt sig 

av är främst fysiskt våld. Ivar menar att han haft svårt att acceptera sin barndom och att det 

haft en stor del i hans agerande men att det nu känns ok. Ivar säger också att han troligen inte 

levt idag om han inte blivit dömd för sitt våld och fått hjälp ut ur missbruket. Allt arbete som 

Ivar lagt ner på att jobba med sig själv har bidragit till att han idag kan se sina fel och brister 

och acceptera dem och acceptera sig själv. Han är numera ensamstående. 

4.2  Männens beskrivning av sig själva 

 

Tre av männen beskriver att de hade svårt att ta ansvar och en man använder till och med 

ordet katastrof om sig själv. Oskar var inte nykter de första åren i sitt äktenskap och säger att 

han under den tiden hade svårt att ta ansvar.  

 

Jag var besatt i amfetamin och jag la ner det för att jag skulle fixa att 

vara i en familj, jag trodde att det skulle gå att dricka istället men det 

misslyckades ju. (Oskar) 

 

Samtidigt kan han berätta om bra sidor av sig själv. Han framhåller att han var bra med 

barnen, han tog ansvar för matinköp och matlagning. Det var viktigt för honom att maten 
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skulle vara billig och näringsrik. Oskar säger också att han var trogen och höll sig hemma. 

Lars anser istället att han som gift var dålig på att ta ansvar, att han istället var egoistisk och 

labil med humörsvängningar.  

 

Dan beskriver att han inte var bra i sin relation till sin ex- sambo utan gärna ville fly därifrån 

då han inte har lärt sig hur en relation ska fungera. Han var en bra make/sambo när han väl 

var på plats men han såg till att inte vara där så mycket. Ivar säger följande om sin roll som 

make:  

 

Tidigare katastrof, idag kärleksfull och omtänksam. (Ivar) 

 

Männen lyfter fram många negativa aspekter hos sig själva, men ett par av dem lyfter även 

fram de sidor som de upplever som positiva. Att vara kärleksfull, omtänksam, duktig på att 

laga mat eller att vara bra med barnen är sidor som dessa män delar med väldigt många andra 

män. Detta betyder att männen inte bara är "de som slår" utan att de också är som vem som 

helst (Rudling & Lindberg, 1982). Männens svar visar också att det inte finns en representativ 

våldsman som saknar känslor och svarar med brutalitet (Eliasson P E, 2000)  

4.3  Männens redogörelser om våld   

 

Alla fyra männen fick i intervjuerna berätta om olika situationer när våld har förekommit, på 

vilket sätt och vilka känslor som infunnit sig innan, under och efter en situation när de valt att 

använda sig av våld i relationen. 

4.3.1 Innan situationen då våld förekommit 

 

Männen nämner olika känslor som maktlöshet, rädsla, övergivenhet, frustration och ilska som 

infinner sig strax innan en situation där våld uppstår. Oskar och Ivar uttrycker följande:  

 

Innan jag börja redde i det så är rädd bottenkänslan och maktlös, det är 

det som är det men det är när jag sitter och tittar på det efteråt och tänker 

på det med alla andra kunskaper, (Oskar) 

 

Maktlöshet. Nu är det såhär att en sådan situation går väldigt fort alltså 

nu pratar vi om hundradels sekunder. Jag kan bara prata för min del. 

Prata för mig själv. Att jag känner att jag blir kränkt och sårad och 

ledsen men jag kan inte utveckla det i ord. Och då blir det att jag tar till 

våld. (Ivar) 
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Att Oskar och Lars tar upp maktlöshet som en känsla som infinner sig innan en situation då 

våld använts stämmer överens med det som anses vara grundläggande känslor hos en individ 

som utövar våld (Eliasson P E, 2000; Hearn, 1997). Att männen känner en maktlöshet inför 

den situation de befinner sig i och maktutövning många gånger egentligen avspeglar den 

maktlöshet som våldsutövaren känner och upplever. Oskar nämner även rädsla som en 

bottenkänsla bakom våldet vilket även det är en känsla som anses vara sammanlänkad med 

utövandet av våld. Ivar berättar om hur han har svårigheter att utveckla vad han känner 

verbalt och att han istället tar till våld vilket överrensstämmer med det faktum att män som 

slår har svårt att se andra val och utvägar (Eliasson P E, 2000).  

 

Lars och Dan säger så här om känslorna som infinner sig strax innan de valt att använda våld. 

 

Det är ju situationen oftast tror jag som när hon hotar att lämna mig. Den 

här övergivenheten, den känslan, rädslan för att hon ska överge mig det 

är då det händer att jag tar till, och när inte jag får riktigt som jag vill, 

som ett barn helt enkelt. Men känsla är, ja rädsla och frustration. Rädd, 

ja jätte rädd måste jag säga, det är bästa svaret. (Lars) 

 

Alltså folk säger att man ser svart, men det tror inte jag. Jag tror så här, 

att man kommer till en punkt då ilska har tagit över så pass mycket så att 

man till slut inte kan få något utlopp för det, och då kliver man över 

gränsen och allt det handlar om ilska och sårade känslor. Det handlar om 

fruktansvärd ångest liksom när man inte kan hantera det. (Dan) 

 

Lars pratar om rädslan att bli övergiven och frustrationen kring de känslor som infinner sig 

vilket en del av vanmaktsperspektivet (Eliasson P E 2000; Mellberg 2004). När en situation 

blir tillräckligt laddad så tilltar känslan av vanmakt och pressen ökar på individen som 

förutom vanmaktskänslan även känner rädsla och vrede. I takt med att dessa känslor ökar så 

minskar känslan av hänsyn, omtanke och empati vilket i sin tur kan bidra till att individen tar 

till våld. Lars understryker att just rädsla är det bästa svaret till varför han använt sig av våld. 

Rädsla är en vanlig bakomliggande faktor bakom våldet som används för att förhindra 

uppkomsten av andra skrämmande känslor. Det Dan säger kan förklaras med 

vanmaktsperspektivet som beskriver hur vreden tar överhanden (Eliasson P E, 2000). Dan 

beskriver hur ilskan tar över och hur han går över gränsen. 
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4.3.2 Under situationen då våld förekommit 

 

De känslor som de fyra männen tar upp som känslor de känt i samband med när de använt 

våld är framförallt vanmakt, frustration och rädsla.   

 

Vanmakt, att jag inte kan bemästra situationen. Jag kan inte göra 

någonting för att lösa situationen genom och diskutera eller genom ja att 

över huvudtaget liksom, man kan inte bara gå därifrån heller liksom utan 

till slut så har det gått över gränsen, från bådas håll. (Dan) 

 

De känslor männen tar upp som känslor som infinner sig just under det tillfälle när de 

använder våldet kan även det förklaras utifrån vanmaktsperspektivet.  Våldet förklaras utifrån 

att mannen känner vanmakt och frustration i den situation han befinner sig. Våldet ger uttryck 

för sexuell ångest, hat, rädsla och misstänksamhet. Våldet hindrar att rädslan kommer upp till 

ytan och för att inte tappa kontrollen över situationen och därmed visa svaghet används våld 

(Eliasson P E, 2000; Mellberg, 2004). Det våld som Dan beskriver tillhör konfliktperspektivet 

då han talar om ömsesidigt våld i relationen mellan två jämlika (Mellberg, 2004). Detta 

innebär även kritik till det biologiska perspektivet på våld som menar att män är mer 

aggressiva av naturen än vad kvinnor är (Hamberg, 2000). Dan beskriver hur han uppfattar att 

hans sambo delar samma känslor som honom. Konfliktperspektivet är en förklaringsmodell 

till våld som klargör ett slags våld som andra förklaringsmodeller som det biologiska 

perspektivet och könsmaktsperspektivet inte närmare behandlar.  

4.3.3 Efter situationen då våld förekommit 

 

Alla fyra männen talar om ångest, skuld och skam som ett känslomässigt resultat efter att de 

använt sig av våld. Både Oskar och Ivar har efter våldet själva ifrågasatt vad de är för typer av 

människor som kan göra något sådant som att använda våld mot den man håller kär. Oskar 

berättar att det är en kris och att han känner panik. Dan pratar också om att han känner skuld 

men därutöver att han känt sig dum, liten och feg. Ivar berättar att han tycker det är 

fruktansvärt. 

 

Helt plötsligt hade jag blivit en av de här männen som jag rejält har 

hatat, sett ner på och allt det där, nu var jag där, det gick inte att göra 

något åt, det fanns ingen utväg och någonstans i den där hopplösheten så 

kände jag det finns ingen jag kan prata med, jag har haft några sådana 

där människor jag har kunnat prata med riktigt sådär men jag kände att 

nu har jag gjort en sådan usel grej så det duger inte att komma med det 
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till dem, de skulle inte klara av att lyssna. Det fanns ingen, jag försökte 

tänka hundra miljoner olika vägar till att jag liksom skulle kunna 

rättfärdiga det här, nån orsak, nån omständighet, nej det fanns ingen. 

(Oskar) 

 

Ilska och skam, då ska man vara gullig och snäll, men det går inte komma 

in på någon man slagit och då så händer mitt mående eller beteende så 

jag blir snäll. Och det kan skapa frustration så jag blir förbannad igen 

då. För att det inte gick enligt mina känslor, mina tankar. Vad jag ville, 

för jag har ju trott att det jag känner, känner andra i den situationen jag 

är i det har jag utgått från mina känslor. Så är det oförståeligt, egoistiskt 

eller vad som helst kan man kalla det. Men jag har inte fattat det riktigt, 

jag har trott att mina känslor var rätt, mina tankar var det som hände. 

Men nu var det inte så, det har inte varit så. (Lars) 

 

De känslor som männen tar upp som skuld och ångest kan förklaras utifrån begreppet skuld 

och samvetsångest vilket innebär att skuldkänslor uppstår då individen brutit emot de normer 

som individen egentligen anser vara de rätta. Skuldkänslor infinner sig bland annat då man 

avsiktligt skadat eller gått emot en annan människa (Cullberg, 2001). Lars talar om skam. 

Skamkänslor är kopplat till självet, både Oscar och Ivar reflekterar inte bara över 

våldshandlingen utan de ifrågasätter vad för slags människor de är. Skamkänslor kan även få 

en att stanna upp och tänka efter. Det kan leda till egen motivation att gottgöra och Lars 

nämner hur han försöker vara snäll (Havnesköld & Risholm Mothander, 2006). 

4.4  Männens beskrivning av orsaker till våld 

 

Männen gavs möjlighet att ge sin bild av varför de använt våld i nära relationer och vilket 

syfte som funnits samt i vilka situationer de tagit till våld. Enligt den biologiska 

förklaringsmodellen till våld så är män mer aggressiva av naturen och har lättare att ta till våld 

än vad kvinnor har (Hamberg, 2000). Av vad som framkommit av männens beskrivningar 

utifrån intervjufrågorna har det inte framkommit att dessa fyra män skulle vara mer aggressiva 

enbart för att de är män. 

4.4.1 Syftet med våldet  

 

Att det funnits något syfte med våldet är alla fyra männen överens om, dock går motiven till 

våldet isär. Oskar tar upp situationer där han upplever sig ha tappat greppet och återfått 

kontroll över situationen genom att ta till våld. Lars pratar om begreppen makt och kontroll 

som ett syfte till våldshandlingen. Lars och Ivar menar att syftet med deras våld mer har varit 

plötsligt, när de blivit frustrerade, arga och helt enkelt inte kunnat kontrollera sig, när det 
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blivit för mycket och till slut runnit över. Dan beskriver ilska, när han till slut inte kan 

kontrollera sig och en gräns blivit överskriden. 

 

Någonstans har jag trott att nu jävlar nu kommer hon att lyssna på mig 

och det har ju alltid bara blivit skit och sen har det blivit skit på sikt också 

för att det har liksom hela tiden funnits med, jag har vetat att dem i min 

närmaste krets, dem vet det här, att det kan bli så här, så att jag har alltid 

känt mig superoduglig gentemot mina närmaste, det där har jag försökt 

kompensera genom att vara jättegullig… (Oskar) 

 

Jo men helt klart, jag är ju kontroll människa. Makt och kontroll. Jag är 

ju så som person att jag ska ha, så att det har ju varit mitt verktyg för att 

jag ska komma igenom. För att barnen har lidit. Det har jag använt 

psykiskt våld mot mina ungar med dem vet hur jag blir om dem skulle 

ljuga för mig så är det. (Lars) 

 

Situationen har ju blivit sån när vi har blivit osams att jag har inte kunnat 

sätta ord på mina känslor och vad jag känt och kunna säga det. Då blir 

det ju så alltså att jag blir aggressiv eller jag känner mig frustrerad och 

får inte ut det jag vill säga. Som nått syfte har det ju inte varit, ja syftet 

har ju varit det att jag har ju liksom nu får det vara nog. (Ivar) 

 

Det Oskar anser om att han tappat greppet och syftet har varit att bli lyssnad på, att genom 

våldet återfå kontroll över situationen (Mellberg, 2004). Han nämner hur han försökt 

kompensera sina egna brister med att istället vara gullig mot andra vilket är vanligt 

förekommande när män som utövar våld ser att det de gör är fel (Eliasson P E, 2000). Lars 

pratar om makt och kontroll, att han är en kontrollmänniska vilken även det kan förklaras 

utifrån makt och kontrollperspektiv som orsakerna till våld. Att männen använder våld som 

ett maktmedel för att återta makten och kontrollen över situationen (Hearn, 1997). Det syfte 

som Ivar haft med sitt våld påminner mer om vanmakt. Att frustrationen tar överhand över 

situationen (Eliasson P E, 2000). 

4.4.2 I vilka situationer våld har förekommit 

 

De situationer när männen använt våld så tar Oskar upp situationer när han känt sig pressad 

och missförstådd medan de övriga tre männen tar upp alkohol och droger som en stor del av 

situationerna med våld.  

 

Det har förekommit när jag har känt mig pressad, missförstådd, totalt 

psykad, Jag har känt mig psykad av henne då har det liksom spårat ur, 

sen har det förekommit att det liksom blivit jobbigt i samband med 
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svartsjuka, att jag fått sett, att jag har fått svara på frågor, den och den 

tjejen som jobbar på ditt jobb liksom, skulle du kunna tänka dig att ha sex 

med henne? Och så ha jag sagt nej och så har jag kanske låtit på något 

vis, eller sett ut på nåt vis så att det där nejet kanske egentligen inte var 

ett nej och så har det hamnat i en diskussion...jag har liksom tänkt att om 

jag inte svarar rätt så kanske hon slutar tycka om mig, så det är det som 

har varit (Oskar) 

 

Ja det är ju oftast när det har varit droger inblandat. Alkohol. Det har 

varit fysiskt, oftast så börjar ju det med, det är det här med att, jag kan se 

idag, jag menar fysiskt våld och psykiskt våld, psykiskt våld är ju mycket 

värre egentligen. Det är ju någonting som man inte ser, får man en smäll, 

men visst det gör ont och sen är det bra. Men psykiskt våld det sätter sig i 

själen. Ord man säger. Det är väl oftast så jag har börjat. (Ivar) 

 

De situationer som Oskar tar upp att våld har förekommit så har det till störst del handlat om 

vanmakt, att inte veta hur han ska bära sig åt när han känt sig pressad och missförstådd. 

Pressen kombinerat med rädsla, och vrede bidrar till att våld används (Eliasson P E, 2000). 

Oskar använde således våld när andra icke våldsrelaterade alternativ ansågs otillgängliga och 

pressen blev för stor (Hearn, 1998). Alla männen tar upp situationer med våld där det blivit 

för mycket för dem och de inte har sett någon annan utväg. Våldet har i de situationerna inte 

handlat om ett kontrollerat och planerat utövande av våld utan om en impulshandling där 

våldet varit mer ögonblickligt och bundet till konkreta situationer (Lundgren, 1993). 

 

De andra tre männen tar upp droger och alkohol som delar av de situationer där våld har 

förekommit. Det är inte helt ovanligt att det är just alkohol och droger som ofta finns med i 

bilden när våld i nära relationer har använts (Eliasson M, 1997; Hearn; 1997, 1998, 

Länsgruppen mot familjevåld i Kalmar län, 1991). Alkoholen är inte orsaken till våld 

(Vårdguiden, 2009). Det stämmer dels överens med det som männen säger. Men de 

framhåller att alkohol och droger har en stor del i det som sker. Alkoholen anses mer vara en 

utlösande faktor till våldet och inte själva orsaken (Vårdguiden, 2009). Det överensstämmer 

med vad männen beskrivit.   

4.5 Männens beskrivning av kvinnan och deras relation 

 

Männen har fått svara på flera frågor om hur de beskriver kvinnan, relationen och vad som har 

varit bra och dåligt. Detta för att man enligt könsmaktsperspektivet ska se på männens våld 

utifrån alla förutsättningar och sammanhang (SOU 2004:121). 
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4.5.1 Männen om kvinnorna  

 

Alla fyra männen gavs tillfälle att beskriva sin ex- fru/ex- sambo så som de själva upplever 

modern till sina barn. Oskar anser att hans före detta fru tog stort ansvar för barnen och var 

väldigt seriös med barn och hem samtidigt som hon satte sig själv i sista rummet. Oskar fick 

skamkänslor över när han kunde tappa kontrollen i hemmet och som exempel slå söner 

skåpluckor och liknande. Han kände med det att han inte hade rätt att ta beslut i hemmet. 

 

Ville hon att det skulle tapetseras så skulle vi göra det, det fanns inget idé 

att ens yttra sig för jag blev liksom diskvalificerad från vuxenbeslut. 

Samtidigt så hade jag den känslan av att jag inte var värd att ha det 

samtidigt som jag någonstans har utnyttjat att slippa ansvar, Men det vart 

ett sånt spel där hon tidvis satt på all makt eftersom hon aldrig har 

anmält mig, inte talat om det här för mina föräldrar (Oskar) 

 

Oskar ansåg därmed att han inte hade rätt att ta beslut i hemmet. Han försatte sin fru i en roll 

där hon hamnade i ett överläge över honom. Hon fick på det sättet en viss makt och han 

betraktade sig som ansvarsbefriad. Upphöjs en annan människa till en roll som säger en själv 

om man gör rätt eller fel så lämnar man ifrån sig sin egen makt över sitt liv. Minskar ens makt 

över sitt egna liv så upplever man inte heller att man behöver ta ansvar för sitt liv och 

handlande. När det händer så har en man lättare att slå sin kvinna (Eliasson P E, 2000). 

 

Både Oskar, Lars och Ivar beskriver sina före detta fruar med många positiva kommentarer 

och egenskaper. 

 

Hon som jag var gift med hon var väldigt seriös och bra med barnen, mån 

om våra barn. Hon la ner sin tid utöver sitt jobb och sitt studerande på 

våra barn och på hemmet.  (Oskar) 

 

Jävlig godhjärtad människa egentligen men så tycker jag hon var väldigt 

organiserad, planerad och musiker. (Lars) 

 

Mina barns mammor? Eller om man får säga det. De är helt fantastiska 

mammor. De kan jag tacka åtskilt mycket för idag, att det gått så bra som 

det har gjort också med jobben, familjer och allting. (Ivar)  

 

Synen att männen som slår tycker att de är lite bättre än kvinnorna (Rudling & Lindberg, 

1982). Alltså att den bästa kvinnan är sämre än den bästa mannen, stämmer inte överens med 

de svar Lars, Oskar och Ivar gav. De hade positiva saker att säga om de kvinnor de slagit och 
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framställde inte sig själva på något sätt bättre än kvinnorna. Att en del män anser sig mer 

intellektuella än kvinnor och att kvinnorna är medelmåttiga medans männen själva är 

fullständiga (Lundgren, 1993) är inget som påståtts i något av de svar som respondenterna 

gav. Dan hade inget rakt positivt att säga om sin före detta fru då han upplever att problemen i 

relationen som gemensamma. 

 

Jag skulle beskriva hennes som, alltså i förhållandet, du menar i 

förhållandet till att vara min sambo eller fru? Jag tycker väl att det var, 

jag tycker väl hon inte var så duktig på det heller men jag tycker att det 

fanns många brister i kommunikationen, så att det finns inga enkla svar, 

men jag tycker väl att vi inte funkar någon av oss jämt emot varandra. 

(Dan) 

 

Dan tar inte upp några direkt positiva sidor hos sin före detta sambo utan talar istället om de 

problem som fanns i relationen som ömsesidiga problem till följd av brist i kommunikationen 

vilket kan kopplas till konfliktperspektivet. Konfliktperspektivet tar upp att våld kan bli 

resultat av ett förlängt gräl mellan två jämlika individer (SOU 2004:121). Konflikter inom 

familjen stör familjens system och balans (Mellberg, 2004). Vilket Dan och hans ex-sambo 

brister i kommunikationen sinsemellan kan ha bidragit till att det förekommit ömsesidigt våld 

som Dan beskriver det.  

4.5.2  Bra i förhållandet 

 

Två av männen nämner att de varit bra som föräldrar. Oskar berättar att det var det han och 

hans fru försökte vara seriösa kring under deras relation. Lars nämner också samarbetet kring 

barnen och att det bästa med henne var att hon kämpat för att få vara tillsammans med sina 

barn. Dan beskriver att han och hans kvinna var kära i början, de fick barn tidigt och flyttade 

ihop tillsammans. 

 

Med tanken på hur vi bodde, vi bodde i en etta på 30 kvm, hon var 

höggravid. Vi var väl liksom uppe i varandra hela tiden och jag var 

arbetslös och hon var gravid och sjukskriven. Så det fanns liksom ingen 

space och det blev väldigt påfrestande för både oss två och jag hade 

heller aldrig haft en sådan relation liksom bott sambo eller liksom haft en 

bara med relation. (Dan) 

 

De svar som männen givit på vad som var bra i förhållandet är en del av det ansvar som man 

enligt könsmaktsperspektivet skall lägga på männen för att de ska ifrågasätta sina 
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föreställningar och uppfattningar om kvinnorna. Att kunna betrakta våldet i alla sammanhang 

och relationer (SOU 2004:121). 

4.5.3 Mindre bra i förhållandet 

 

Vad som utmärkts i sammanhang om vad som var dåligt i de förhållanden männen hade till 

sina före detta fruar och flickvänner är främst missbruk. Men också bristande kommunikation, 

kontrollbehov och svartsjuka. Att svartsjuka nämns i samband med att det förekommit våld 

kan bero på att känslor som ilska, förakt och svartsjuka används som ett skydd för 

våldsutövaren att undvika skuldkänslor (Havnesköld & Risholm Mothander 2006). Lars och 

Ivar nämner missbruk som en stor orsak till att deras förhållanden fungerade sämre. 

 

Ja att vi inte kunde ge fan i knarket, inte tabletter, vi kunde inte ge fan i 

tabletter. Vi trodde vi var drog fria då vi åt tabletter, starkt mediciner, 

knark klassade mediciner. Då ansåg vi att vi var drog fria, och det klev 

samhället in i också så att vi hade medicinering för mesta dels. (Lars) 

 

Det är ju så här det är missbruk och förhållande. Jag menar vanliga 

människor är det 95 procent bra och 5 procent dåligt så separerar man. 

Bland missbrukare är det tvärtom, är det 95 procent dåligt då håller vi 

fast vid dom 5 procenten. (Ivar) 

 

Även Dan anser att missbruket varit en stor del av det som varit sämre i förhållandet till hans 

före detta då missbruket ökade deras personliga olikheter inom förhållandet och bidrog till att 

kontrollbehov, svartsjuka och misstänksamhet ökade från bådas håll. Dan ansåg att det han 

egentligen hade gemensamt med sin ex-sambo var deras barn. Att Dan anser att missbruket 

spädde på deras personliga olikheter kan bero på att uppfattningsförmågan förändras och 

individen har lättare att bli förödmjukad och frustrerad när denne befinner sig i ett rus 

(Vårdguiden, 2009). 

 

Oskar tar upp att det han ser som sämre i förhållandet till hans före detta grundar sig i att han 

inte kunde sin del, sin bit i det som var dåligt. Han tänkte då att om bara hans fru kunde ändra 

sig till det bättre så skulle allt bli bra. Att Oskar hade svårt att se sin del kan bero på att han 

eventuellt gav sin fru skulden för det som var dåligt eftersom han menar att om hon bara 

ändrade sig så skulle allt bli bra (Eliasson M, 1997). Det skulle för Oscars del vara ett sätt för 

att bortförklara våldet och med det så understöds våldet i relationen (Eliasson P E 2000; 

Eriksson et al.). 
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4.5.4 Samarbetet gällande barnen i förhållandet trots våldet 

 

Som del av förhållandet och pappa till barnen så gällde det också för parterna att samarbeta 

kring barnen även att det förekom våld i hemmet. Oskar menar att inget samarbete har 

förekommit i hans första förhållande.  

 

I det första fallet då samarbetade vi ju inte alls utan då var det ett 

samarbete som gick ut på att förtiga det hela, inte tala om det, inte låta 

barnen få tala om det. (Oskar) 

 

Dan berättar att han inte upplevt att han haft något samarbete med ex-sambon förutom att de 

tillsammans försökt prata med barnet om vad som skett. Ivar tyckte att det varit svårt att 

samarbeta samtidigt som det funnits aggressivitet mellan honom och hans partner. Ingen av 

männen säger sig alltså ha kunnat samarbeta särskilt bra med barnens mödrar om vad som 

hänt trots att det är oerhört viktigt för barnens positiva utveckling att föräldrarna samspelar 

och kommunicerar om att det har förekommit våld. I annat fall kan barnen få svårt med 

anknytningen till sina egna barn (Eriksson et al. 2001). 

4.6  Männens beskrivning av sin föräldraförmåga 

 

Att vara en man som utövar våld mot en kvinna är en sak, men att vara pappa som utövar våld 

mot mamma är en annan sak då våldet inte enbart påverkar den som blir direkt utsatt för 

våldet utan även barnen som kanske bevittnar våldet. Alla fyra männen i intervjuerna har 

använt våld inför sina barn.  

4.6.1 Männen som pappor 

 

Oskar, Dan och Ivar anser att de idag är goda pappor till sina barn som tar ansvar när de väl 

har funnits på plats. Oskar känner att han är nöjd med hur han är som pappa idag i synnerhet 

då våld inte längre förekommer, men att det finns saker som kan förbättras ännu mera. 

 

Ja, jag tycker själv att jag är en bra pappa när jag är stabil så att säga. 

Det finns ingen brist på kärlek till mitt barn utan jag älskar barnet 

fruktansvärt mycken, men jag har inte funnits där heller så att, många 

utåt skulle kanske tycka att jag är en oansvarig pappa eller har varit en 

oansvarig pappa. Men dem gångerna som det har varit en kontinuerlig 

kontakt mellan mig och mitt barn så har jag funkat som en bra pappa. 

(Dan) 
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Idag är jag omtänksam och är naturligtvis rädd om dem, mycket bra 

kontakt idag. Dem märker förändringarna som har hänt sista åren med 

mig och är jätteglada. Tidigare var jag ju en katastrof för alla människor 

och framför allt mina barn. Jag var en riktig katastrof. Jag insåg det ju 

inte då. Men idag inser jag det. Och utifrån det jag är idag så försöker 

jag göra bra saker till mig själv och mina barn. Och även mitt barnbarn 

också. Jag menar jag kan inte förändra det som har varit men jag kan 

göra saker till det bättre. Jag tog inte ansvar. Jag tyckte väl att jag tog 

ansvar men jag gjorde ju inte det. (Ivar) 

 

Att männen ser tillbaka på det som varit och kan med lite distans till allt se att de har brustit i 

ansvar och insikt är karakteristiskt för män som tidigare utövat våld men sedan genomgått 

behandling för det. De kan i efterhand se att de tidigare agerat som de gjorde för att de då inte 

visste bättre (Eliasson P E, 2000). 

 

Lars har ingen kontakt med det ena av sina två barn. Han har bra kontakt med det andra barnet 

då denne är narkoman. Lars är, av egoistiska skäl, tacksam att det barnet har liknande problem 

som han själv har haft även om han tycker att det är synd, annars tror han inte att de heller 

haft en kontakt.  

 

Jag kunde inte gå på dem grunderna som jag hade om hur man ska vara 

pappa. Det kunde inte ha blivit annorlunda. Det är inget konstigt tycker 

jag, för att jag hade sett det mer konstigt för att om jag var som jag var 

och jag var en god pappa då hade det inte varit något friskt i huvudet på 

mig som höll på och knarka fast jag kunde vara en bra pappa, då är det 

något, är det något som är fel, då är jag en dubbel person, väldigt dubbel, 

psykopat om inget annat. Men att i det här fallet så var det heltid 100 % 

narkoman. (Lars) 

 

Att Lars idag inte har någon kontakt med sin son kan förklaras att pappor som utövat våld får 

svårt att utveckla en god anknytning till sina barn. Det faktum att det ena av Lars barn har 

kontakt med honom och det andra barnet inte har det kan bero på att olika barn påverkas olika 

av våldet beroende av ålder, personliga egenskaper och skyddsfaktorer. Det försvar som 

barnen använder sig av som små, i detta fall Lars barn, kan få negativa konsekvenser för 

barnen när de blir vuxna. Om barnet inte får tillgång till trygga relationer kan barnet få en 

negativ utveckling under sin uppväxt (Eriksson et al. 2001). Troligtvis är det så att Lars båda 

barn haft olika personliga egenskaper, olika ålder och kanske till och med olika 

skyddsfaktorer omkring sig då det utvecklats åt olika håll och det ena barnet blivit narkoman. 
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4.6.2 En bra pappa 

 

Den dominerande benämningen för hur en bra pappa ska vara enligt Oskar, Dan och Ivar är 

ansvar, att kunna ta ansvar för sig själv och sina barn. Men också som Lars och Dan 

beskriver, att vara kärleksfull och visa kärlek till barnet. Oskar och Dan tar också upp 

närvarande som en viktig aspekt, att vara närvarande för sina barn, Lars och Ivar nämner även 

trygghet som betydelsefullt. 

 

… och det är det där som gjort att jag börjat tänkt mig för på senare åren, 

hur gör jag, hur ska jag göra med mig själv och relationen, man börjar 

tänka sig för när man är pappa för att inte tappa mig själv. Tappar jag 

mig själv så tappar jag ju pappan också. (Oskar) 

 

…trygg och kärleksfull (Lars) 

 

Jag tycker att en bra pappa ska vara ansvarsfull, om han inte bor med 

barnets mamma så ska en bra pappa finnas till och verkligen komma 

situationer som krävs och älska barnet då. Alltså finnas där för barnet. Så 

att jag tycker en bra pappa ska vara närvarande helt enkelt. (Dan) 

 

Alla männen beskriver egentligen en bra pappa som en person med alla bra egenskaper som 

de själva sa att de tidigare har saknat. De har haft svårt att ta ansvar, vara närvarande och ge 

barnet trygghet och när de sedan ska beskriva en bra pappa så tar de upp ju de egenskaperna 

som viktiga. Detta hänger troligtvis ihop med den insikt, som nämndes tidigare i samband 

med hur männen själva är som pappor. Att individen efter genomgången behandling kan se att 

de tidigare handlat mot bättre vetande och brustit i sitt ansvarstagande (Eliasson P E, 2000).  

4.7  Männens beskrivning av barnet/barnen 

 

Alla männen har använt våld mot barnens mammor inför ögonen på sina barn. De fick själva 

berätta om när barnen bevittnat våldet, vilka känslor och reaktioner de tror att barnen har känt 

i samband med våld i familjen. 

4.7.1 Att använda våld inför barnen 

 

Alla fyra männen har använt våld mot barnens mammor inför ögonen på sina barn. Oskar och 

Ivar anser att det är jobbigt att deras barn sett dem utför våld mot barnens mödrar.  

 



32 

 

Jag tycker det är tragiskt, jobbigt och jag vet att de ärver det beteendet 

också, alla sidor, den sidan med våld, den andra sidan med att liksom låta 

någon annan värdesätta en så jag ser ju. (Oskar) 

 

Jag visst jag tyckte att, jag kände ingenting, eller jag kände att det var 

jobbigt. Det var skitjobbigt. Det var fruktansvärt det var det naturligtvis. 

Det var det men jag kunde inte liksom känna någonting för jag hade inte 

börjat jobba med mig själv eller någonting sånt. (Ivar) 

 

Man känner sig fruktansvärt dum efteråt, man känner sig, väldigt skuld, 

skyldig och dum. Man ångrar sig och man är jätte ledsen besviken på sig 

själv. (Dan) 

 

En pappa som slår saknar självreflexion och inlevelseförmåga då han får ett aggressivt utbrott 

(Eriksson et al. 2001). Detta överensstämmer inte in på vad Oskar, Ivar och Dan berättar. Alla 

tre beskriver att de tycker att det är jättejobbigt, tragiskt och fruktansvärt att deras barn 

bevittnat när de slår barnens mödrar. Oskar konstaterar hur barnen övertar vissa sidor av 

beteendet vilket stämmer överens med det sociala arvet och hur hemmet anses vara den 

betydelsefullaste inlärningsmiljön. Det finns ett samband mellan att bevittna våld som liten 

och den syn man har på våld i nära relationer när man sedan växer upp (Eliasson P E, 2000). 

Hur barnen sedan reagera på våldet beror på ålder, egenskaper och skyddsfaktorer (Eriksson 

et al. 2001). 

 

Alla fyra männen tror att deras barn blivit rädda av att se sina pappor använda våld mot 

mammorna. Lars tar också upp drogerna i kombination med våldet och hur hans barn 

bevittnat detta. 

 

De, har ju varit i trauma.  Pojken naturligtvis rädd och skrek. Jag trodde 

han sov. Men det måste ha, det är en traumatisk upplevelse, det värsta det 

vet jag inte, tror jag inte det kan ju vara dem små detaljerna som är 

värre. När jag är djupt drogad. Hur jag hade blickarna eller hur jag 

mådde. Besvikelse, X vet jag är besviken för att hon var tre år vi var uppe 

och knarkade på natten i lägenheten och hon kommer upp på morgonen 

och bara ser oss i ögonen och ruskar på huvudet och går och lägger sig. 

Där kom besvikelsen. (Lars) 

 

Ja dem blev självklart livrädda, fruktansvärt rädda och skräckslagna … 

det är svårt kan bara gå tillbaka till mig själv som du vet. Maktlösa och 

vill försöka gå emellan ... i situationen. Ja maktlösa och rädda. (Ivar) 
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Lars beskriver att han trodde att barnet sov, något som barnet inte gjorde, vilket stärker det 

faktum att de flesta barnen som bor i hem där det förekommer våld oftast har blivit vittnen till 

det eller hört skrik och gråt och i efterhand kan ge en väldigt detaljerad beskrivning av vad 

som hänt (Eriksson, 2007). Att barnen känner rädsla och blir skräckslagna över det som sker 

är sammankopplat med det faktum att hemmet som egentligen ska stå för trygghet istället 

genererar ångest och rädsla hos barnen (Eriksson et al. 2001). 

4.7.2 Männen om barnens rektioner på våldet 

 

Alla fyra männen observerade reaktioner hos sina barn efter att de bevittnat våld. Oskar, Lars, 

Dan och Ivar märkte att barnen drog sig undan efter våldet, att de var rädda samtidigt som 

Oskar, Dan och Ivar vittnar om hur deras barn försökt gå emellan och antingen förhindra 

skadan eller reparera dem trots sin rädsla. 

 

Jag vet att vid ett tillfälle då inte jag var där, men det förekom ändå våld i 

det hemmet, så hade hon ställt sig i mellan och då kan hon inte ens ha 

varit tre år. Det gör jätte ont att berätta det här liksom. Då hade hon 

liksom ställt sig i mellan mamman och den här mannen då och sagt 

”mamma min, min mamma är snäll, min mamma är snäll” då hade hon 

skrikit åt han, tagit henne i försvar emot den här dåren, så jag menar att 

hon försöker att reagera så vuxet som möjligt i den lilla åldern hon är i 

och det är ju hemskt. Jag tror hon drar sig undan, hon är tyst liksom 

försöker inte, förekommer så mycket självkänslor på något sätt. (Dan) 

 

Jag såg ju att det är ett helvete det jag gör och försökte att ge honom en 

slags trygghet så att han skulle komma att det inte skulle bli de att jag 

höjer att jag försökte skärpa mig och inte höja rösten. Jag såg ju på 

honom då att jag menar han mådde ju inte bra i. Det behövdes ingenting. 

Han var så spänd när han kom till oss. Det var som om han väntade, det 

är för djävligt. Så fruktansvärt. Ja det är fruktansvärt. Försvara mamma 

naturligtvis och det kunde han, det är naturligt och det kan jag också 

bara gå till mig själv. Som man går fram till mig, om jag ville se en annan 

kanal på tvn och höjde rösten, då gick han till mig och höll om mig och sa 

snälla mamma kan vi inte byta kanaler. Det är så jäkla sjukt. Och då var 

jag nykter. Då har jag inte ens druckit nånting. (Ivar) 

 

De reaktioner som Oskar, Ivar och Dan beskriver som en konsekvens av våldet 

överensstämmer med att ett barn som bevittnat våld i hemmet får ett skärpt spänningstillstånd 

och istället för att känna trygghet i hemmet så känner barnen ångest och rädsla och försöker 

många gånger aktivt förhindra att våldet sker (Eriksson et al. 2001). 
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Lars berättar att han sett att hans dotter påverkats av hans våldsamma beteende. Lars anser att 

hon färgats av honom och ser samma mönster i henne som han ser i sig själv. Vilket dottern 

berättat för Lars att hon är medveten om. Att Lars dotter på sätt och vis är lik Lars kan troligt 

bero på det sociala arvet och det dottern observerat i hemmet. De barn som bevittnat våld kan 

ha lättare att själva ta till våld som vuxen (Eliasson P E, 2000). Eller drabbas av andra 

negativa konsekvenser som att det kan bli svårt att utveckla en god anknytning till sitt barn. 

En kränkning av ett barns mamma är också en kränkning mot barnet som också kan leda till 

en negativ utveckling (Eriksson et al. 2001). 

4.7.3 Samtala med barnen om vad som skett 

 

Att som man utsätta den kvinna man lever tillsammans med för våld, oavsett om det rör sig 

om ömsesidigt våld eller ej, och sedan göra det inför barnen är alla fyra männen helt överens 

om att det inte finns något positivt med det på något sätt. Alla männen säger att de bryr sig om 

sina barn och älskar dem. Vilket bidrog till att ta reda på huruvida de talat med sina barn om 

vad som hänt då de sett barnens reaktioner på våldet. Samtliga män har pratat med några av 

sina barn om vad som skett. Lars berättar att han inte direkt har talat om våldet med sina barn. 

Oskar och Dan anser att det varit jobbigt att prata med barnen om det som skett, fast av olika 

anledningar. Oskar har tyckt det varit jobbigt på så sätt att han haft svårt att komma sig för att 

prata om det, medan Dan ansett att det varit svårt för att dottern är så ung. Oskar har i högre 

grad berättat att han går i behandling och jobbar med sig själv och kanske inte egentligen 

pratat så mycket med barnen om hur de upplevt händelserna. Dan berättar att han vid ett 

tillfälle, drogpåverkad, försökt hänga sig när dottern såg på och sedan försökt prata med 

henne om det men att han har upplevt det som svårt att prata med ett så litet barn om en sådan 

sak. 

 

Liksom det går inte och prata med henne som man pratar med en vuxen 

människa man lär prata på ett språk som hon förstår liksom. (Dan) 

 

Jag har insett att jag behöver jobba med vad våld är som exempel så så 

långt har jag varit öppen och så långt känns det som att jag har pratat 

med dem…ja……det är också som att de förstod att vi inte pratar om såna 

tråkiga saker så genom att jag bara säger det att nu går jag att jobbar 

med det här och jag tänker jobba med det här i fortsatt framtid…. (Oskar) 

 

Talat, jag har pratat lite grann om varför det blir som det blir. (Ivar) 
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Oskar, Lars och Ivar har försökt prata med sina barn om det som skett vilket är oerhört viktigt 

för att motverka en långsiktig negativ utveckling för barnet. Det är viktigt att män som 

använder våld inför barn tar fullt ansvar för vad de gjort och tydligt markerar att de inte ansett 

sitt handlande som godtagbart (Eriksson et al. 2001). 

 

5. DISKUSSION  

 

Vad som uppmärksammats i genomförd studie är att det finns ett påtagligt kvinnoperspektiv i 

det sociala arbetet med tydliga handlingsplaner för hur dessa utsatta kvinnor ska bemötas och 

stödjas. I betydligt mindre utsträckning finns det information hur man kan bistå den 

våldsamme mannen och särskilt finns det en avsaknad i arbete och diskussion om hur mannen 

ser på våldet, hur han åläggs ansvar för att kvinnor och barnen oftast är de som lämnar det 

gemensamma hemmet och hans föräldraroll och vårdnadsansvar anses av mindre betydelse än 

modern. Med fokus på kvinnan upplevs att våld i nära relationer brister i att påtala det faktum 

att våldet mot kvinnor och att barn får bevittna våld främst är ett mansproblem. Den 

våldsutövande mannen är också förälder med ett ansvar för sitt barn. Vad hjälper det alla 

kvinnor som stannar kvar i ett förhållande präglat av våld att erbjuda upprepade insatser med 

att kvinnan ska lämna sin man och hem när kanske kvinnan i sig inte vill det. Om istället 

fokus riktas mot mannen som slår kanske det på sikt skulle leda till ett upphörande av våld 

och en sammanhållen familj. Syftet med arbetet var således att få en fördjupad kunskap kring 

problematiken mäns våld mot kvinnor utifrån hur fyra respondenter själva såg på sitt våld. I 

genomförd studie uppger männen att den främsta orsaken till våld i grunden är 

missbruksproblematik.  

 

Våld i nära relationer är ett mer komplext problem som kan betraktas i samband med annan 

social problematik. Insatser för att stävja detta samhällsproblem kan kanske inte alltid 

betraktas från ett strukturellt perspektiv där mannen är överordnad kvinnan utan ska betraktas 

som ett problem som går djupare där mannen är underordnad ett beroende som skapar 

förutsättningar för individuella känslor som under stark påfrestning leder till våld. När man 

pratar om mäns våld mot kvinnor är det flera forskare som menar att alkohol och droger 

spelar in, att de bidrar till att mannen blir mer aggressiv. Att så är fallet betvivlas inte. Det 

visade sig i resultat och analys att samtliga respondenter som utövat våld även brukat alkohol 

eller droger i samband med detta. Nästan alla individer, oavsett kön kan bli mer aggressiva då 
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de befinner sig under rus. Troligtvis är det lättare att ”dölja” att man misshandlar en kvinna 

om det inte finns droger med i bilden. Finns det ett pågående missbruk med en för stunden 

impulshandling uppstår kanske mer synliga skador på offret än om man slår under 

kontrollerade former? Kan inte det bidra till att individer som begår våldshandlingar och 

sedan söker hjälp för detta kan få en felaktig behandling när de i själva verket är i behov av 

missbruksvård?  

 

Män som slår, skiljer de sig verkligen så mycket ifrån män som inte slår? Männen som deltog 

i denna kvalitativa studie berättar alla om känslor som rädsla, vanmakt, frustration och 

maktlöshet. Flera som läser denna rapport har säkert känt liknande känslor i pressade 

situationer. Hamnar en människa i en situation då denne känner sig arg, frustrerad, kanske 

rädd, trängd och inte kommer undan, eller befinner sig i en situation när någon skadar dennes 

nära och kära, så kan troligtvis många få svårt att lova att de aldrig skulle kunna använda våld. 

Så vart drar man gränsen? Är man kvinnomisshandlare för att man slagit en annan kvinna en 

gång, eller måste man göra det upprepade gånger? Om man tar med droger i diskussionen 

kanske individen inte ens är medveten om att denne brukat våld under ett rus. Det kanske är 

drogerna som gör att individen begår en handling som vederbörande annars aldrig skulle ha 

gjort. Droger och alkohol är absolut ingen ursäkt för att använda sig av våld, men kanske en 

förklaring eller en utlösande faktor vilket en del av befintlig forskning och respondenternas 

svar bekräftar. Några av männen uttryckte att de också varit utsatta för våld i nära relationer 

och beskriver hur det förekommit våld från båda parter. En del av våldet i nära relationer kan 

alltså betraktas från ett konfliktperspektiv där våldet är jämbördigt utifrån maktaspekt och 

våldet kan ha normaliserats i en nära relation när verbala konflikter övergår till fysisk 

handling.  

 

I socialt arbete strävar man efter att ha ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att kunna betrakta 

detta samhällsproblem från en kvinnas perspektiv, ett barns perspektiv men även utifrån ett 

mansperspektiv. Det är dags att man börjar betrakta problemet utifrån det faktum att mannen 

som slår är en förälder och när man bortser från detta faktum i socialt arbete och inom andra 

discipliner så befriar man pappan från sitt ansvar som förälder. Det är knappast till hjälp för 

barn som berövas sin chans att få hjälp att bearbeta sitt eventuella trauma och vad de faktiskt 

fått bevittna i hemmet. Det är inte alls omöjligt att barnet kanske har en sådan anknytning till 

sin våldsamme far att det blir en separation och förlust för barnet om det berövas sin far för att 

det kanske skyddar modern. Hur kan dessa problem då behjälpas? Det är ett aktuellt och 
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angeläget dilemma att försöka lösa inom socialt arbete. Det är faderns ansvar att försöka 

reparera skadan han förorsakat sitt barn och det borde exempelvis socialtjänsten sträva efter 

samtidigt som insatser ges till kvinnorna för att skydda dem. Hur kan man hjälpa mannen för 

att han ska kunna hjälpa sitt barn?  

 

Samtliga respondenter agerade tillmötesgående och positivt till att delta i denna form av 

studie och var under intervjutillfällena precis som vilka andra män som helst. Varför ges då 

ofta bilden av att en man som utövar våld är en ond människa eller ett monster? Självklart är 

det så att en kvinna och ett barn som blir utsatt för våld är offer och kan i vissa fall få sina liv 

förstörda, detta råder det inga som helst tvivel om. För de som utsätts och blir offer är kanske 

mannen ett odjur. Men männen målas ofta upp som monster som förgriper sig på kvinnor och 

inte som de individer männen faktiskt är. Våldet är en handling som mannen begår. En 

handling som är oacceptabel men handlingen gör inte individen, det är individen som gör 

handlingen. Istället för att se ett odjur bör man se mannen och ställa sig frågan varför mannen 

valt att bruka våld. Om man ser vad som finns bakom så kanske förutsättningarna ökar att 

åtgärda problemet med framgång och ett barn kan ändå få ha kvar sin pappa och kan utveckla 

en positiv anknytning och faktiskt får en pappa som tar fullt ansvar för sina handlingar. 

 

Vad är då egentligen orsakerna till att vissa män utövar våld mot kvinnor? Forskningen 

redovisar en uppsjö av olika eventuella förklaringsmodeller. Den modell som ändå känns 

tämligen omfattande och ligger närmst sanningen utifrån de svar respondenterna gav är det 

ekologiska perspektivet som menar på att förklaringen ligger både i det sociala, det 

psykologiska men även i individuella förklaringsmodeller. Det är ett teoretiskt perspektiv som 

ligger socialt arbete nära eftersom man hela tiden strävar efter en helhetsbild i socialt arbete. 

Vad som framkommit är att våld mot kvinnor i nära relationer är ett alltför omfattande och 

komplicerat problem som förmodligen inte kan förklaras på annat sätt än att faktiskt betrakta 

problemet från flera olika perspektiv. Enligt könsmaktsförståelsen så ska man vara försiktig 

med att förklara mäns våld mot kvinnor på individnivå då risken finns att männen fråntas en 

dela av ansvaret för sina våldshandlingar. Det kan ytterligare diskuteras om det verkligen 

förhåller sig på det sättet. Det våld som de fyra respondenterna utövat har kopplats till 

individuella förklaringsmodeller och männen har inte redovisat om att de inte tar ansvar för 

sina handlingar. Men en man som valt att använda sig av våld i nära relationer bör hållas 

ansvarig för handlingen oavsett orsak. Däremot ska orsakerna, ansvaret och den individuella 
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situationen avgöra vilket stöd mannen bör erbjudas för att kunna återgå till ett liv utan att se 

våld som enda valmöjligheten i pressade situationer. 

 

De frågeställningar som redovisades inledningsvis har besvarats utifrån intervjusvaren från 

respondenterna. Som orsaker till våldet, enligt respondenterna, angavs främst droger och 

alkohol, känslor av vanmakt, maktlöshet och att tappa kontrollen. Männen kände alla någon 

form av skuld eller ånger inför att ha utövat våld inför sina barn, i synnerhet då de sett hur 

barnen reagerat på våldet. Ingen av männen var i efterhand på något vis oberörda över att de 

utövat våld i nära relationer utan kände istället stor självförakt inför sitt agerande.  Det har 

framkommit nya frågeställningar kring män som utövar våld mot kvinnor. Respondenterna 

gav författarna större insikt kring män som utövar våld men öppnade samtidigt upp för nya 

tankegångar och frågor. Eftersom det är så att mäns våld mot kvinnor i stora drag faktiskt är 

ett mansproblem, varför fokuserar forskningen mest på offret? Hur ser resultatet ut efter att 

männen fått stöd eller behandling för sina problem? Ytterligare kunskap kring hur männen 

tänker och resonerar är också viktigt för att kunna hjälpa de barn som har en våldsam pappa. I 

denna studie visade det sig att männen hade många tankar om sina barn och hur de ser på sin 

papparoll och de uttryckte också hur de ansåg att en bra pappa skulle vara. Männen hade 

genomgående ganska nyanserade beskrivningar kring sig själva, sin kvinna och sina barn. 

Sammanfattningsvis kan sägas att respondenterna har bidragit till en djupare förståelse kring 

mäns våld mot kvinnor utifrån ett mansperspektiv. De svar de delat med sig visar att de fyra 

männen har många tankar kring att de utövat våld i nära relationer och dessa fyra män 

uttryckte inte att deras kvinnor förtjänade det våld de fått utstå utan männen hade ett ganska 

stort självförakt kring sina våldshandlingar. Det anses också viktigt att lyfta fram att män som 

slår också kan vara pappor. För de drabbade barnen, är det betydelsefullt att få en nyanserad 

bild av sin pappa för att motverka en negativ utveckling för dessa barn. Det åligger också ett 

större ansvar för samhället att arbeta mot detta genomgripande och ödeläggande problem. En 

större insikt kring våldsmännens perspektiv torde bringa ytterligare klarhet angående mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer. Det kan vägleda hur man ytterligare ska kunna hjälpa de 

familjer som drabbats då det faktiskt är hela familjen som drabbas, inte bara kvinnan och 

barnen utan även våldsutövaren själv. 
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 

Vi söker fyra män som har levt/lever i relation med en fru eller sambo och har 

gemensamma barn. 

Intervjufrågor!  

 

Faktafrågor:  

Ålder: Mellan 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 år 

Sammanboende eller ensamstående? 

Hur många barn? 

 

Hur skulle du beskriva dig själv som sambo/äkta make? 

Hur skulle du beskriva din sambo/fru eller ex-sambo/ex-fru? 

Hur skulle du beskriva dig som pappa? 

Hur tycker du att en bra pappa ska vara? 

Vad anser du var bra i ditt förhållande till din sambo/fru? Eller ex-sambo/ex-fru? 

Var det något i ert förhållande som var sämre? 

Hur samarbetade du och din sambo/fru kring barnet/barnen när det förekom våld i er relation?  

I vilka situationer har det förekommit inslag av våld i förhållandet? 

Har det funnits något syfte med att våld har använts, i så fall vilket? 

Har det funnits någon alkohol eller droger med i bilden? 

Har du någon gång blivit utsatt för våld? 

Vilka känslor och tankar infinner sig precis innan en situation då våld har förekommit? 

Vilka känslor/tankar kände du under själva situationen när våld användes? 

Vad tänker du om att ditt barn sett dig använda våld i hemmet? 

Hur tror du att ditt barn kände sig när hon/han såg en situation där våld användes i hemmet? 

Hur agerade ditt/dina barn när du använde våld i hemmet? 

Har du talat med ditt barn om att hon/han sett dig använda våld i hemmet? 

Vad tänker du om dig själv efter att du använt våld? 

Lever du och din sambo/fru tillsammans idag? 

Hur har du upplevt det att bli intervjuad så här?  

Har du något mer du gärna vill säga eller tillägga? 

 

 

Tusen tack för din medverkan. Den är oerhört betydelsefull för oss.  

 

Eva, Kashal och Jenny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2: Informationsbrev 
 

Hej ! 

 

Vi är tre socionomstudenter som ska skriva en C-uppsats om våld i nära relationer där barn 

har bevittnat våldet. Vi har ett intresse att lyfta fram mansperspektivet kring denna 

problematik. Vi söker fyra män att intervjua som vill dela med sig av sina erfarenheter i en 

intervju. Intervjun tar cirka en timme och den är helt frivillig och den intervjuade får när som 

helst avbryta om han vill det. Intervjun kommer att spelas in på en bandspelare för att 

dokumentera intervjun så korrekt som möjligt.  

Vår C-uppsats bygger på den information som vi får fram, vi vill dock poängtera att studien 

ligger på en högst professionell nivå där alla som deltar i studien gör det på frivillig basis och 

är fullständigt anonyma. Vi som utför studien har tystnadsplikt. 

De resultat studien kommer fram till kommer att redovisas i form av en sammanställning. 

Inget namn, ålder, ort, plats och liknande kommer att redovisas utan förblir anonymt. 

Bandinspelningen kommer att raderas så fort materialet har skrivits ner. Den intervjuade får 

gärna läsa igenom nedskrivet material om så önskas. En kopia av det färdiga arbetet kan även 

skickas via mail eller brev om någon deltagare önskar detta. 

Vi är oerhört tacksamma för er medverkan då det är till väldigt stor hjälp för oss och en 

förutsättning för att vi ska kunna utföra skriva vår uppsats. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Eva Murtosaari, Kejal Hirori-Öngörur och Jenny Blasiusson 

Socionomstuderande sjunde och sista terminen 

Mittuniversitetet Östersund 

 

 

Kontakt: Kejal Hirori-Öngörur,  

Mail: kashal_hirori@hotmail.com 

Tel: 0735987749, 026177134 
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