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No beast so fierce but knows some touch of pity.
But I know none, and therefore am no beast.
William Shakespeare, Richard III

Sammanfattning
Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett
integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan
forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur
våldsamma
mäns
barndomsupplevelser,
socialisation,
maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot
andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska
interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med
denna kunskap. Med vetenskapsteoretiska utgångspunkter hämtade från den
kritiska realismen och ekologiska metoder relaterar studien forskning från
olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om barndomserfarenheter
och socialisation, socialpsykologisk: om emotioner och interaktion samt
sociologisk: om social klass, könsmaktsstrukturer och hegemonisk
maskulinitet. Detta genomförs för att kunna få tillgång till kunskap om hur
olika faktorer samverkar vid mäns våld.
I studie I och II studerades möjligheterna att undersöka de sociala banden
mellan terapeut/terapi och klient inom terapeutiska behandlingar mot våld. I
studie I operationaliserades indikatorer på emotionerna stolthet och skam
och i studie II testades dessa på terapeuter inom en KBT-orienterad terapi. I
studie III undersöktes män i olika maskulinitetspositioner, där urvalet för den
ena gruppen hämtades ur populationen män dömda till terapi för våld och
missbruk och den andra ur populationen män som organiserat arbetade för
jämlikhet och mot våld mot kvinnor. I studien jämfördes de båda gruppernas
förhållningssätt till faktorer som i tidigare forskning relaterats till våld och
våld mot kvinnor. I studie IV undersöktes våldsdömda mäns karriärer fram
till deras nuvarande position som våldsbejakande kriminella i avsikt att öka
kunskapen om det samspel mellan faktorer som i olika situationer leder fram
till deras våld mot andra män, sig själva och kvinnor. Samtliga empiriska
studier använde kvalitativa metoder för datainsamling och analys. I studie IV
användes individuella intervjuer och biografisk analys, I studie II och III
användes gruppintervjuer samt deduktiv innehållsanalys. I studie I, den
teoretiska reviewartikeln, utgjorde sociologisk, socialpsykologisk och
psykologisk teoribildning empiri.

Avhandlingen visar att det finns fler fördelar är nackdelar med ett
nivåövergripande perspektiv. Nivåintegrerande studier försvåras av att de
kräver en komplex metodologi för att kunna hantera samverkan mellan
faktorer bakom våld på olika nivåer men ger å andra sidan en mer holistisk
förståelse av fenomenet i fråga. Resultaten visar att integrerande perspektiv
kan minska risken för ekologiska felslut och ökar förståelsen av komplex
samverkan mellan faktorer bakom mäns våld, något som kan komma att
bidra till kunskapsutvecklingen inom våldsterapiområdet. Den teoretiska
reviewartikeln (studie I) exemplifierade hur teoretiskt och metodologiskt
driven forskning om sociala band kan göras pragmatiskt tillämpbar av
terapeuter inom våldbehandlingar. Den tillämpade studien av en KBT-terapi
(studie II) gav exempel på hur operationaliserade indikatorer på stolthet och
skam kan användas praktiskt för att bestämma kvalitén på det sociala bandet
mellan terapeut och klient. Den studerade KBT-terapin innehöll som
förväntat både skam- och stolthetskapande moment vilket utgör värdefulla
utgångspunkter för vidare forskning. Jämförelsen mellan män i idealtypiskt
motsatta maskulinitetspositioner (studie III) visade att både gruppen av män
som arbetar mot våld mot kvinnor och männen dömda till behandling mot
våld, bär på ambivalenta attityder gentemot våld och våld mot kvinnor.
Jämförelsen visade vidare att gruppernas maskulinitetskonstruktioner och
attityder till våld korresponderar med grupperingarnas olika tillgång till
ekonomiska, sociala och kulturella resurser. Den biografiskt fokuserade
kvalitativa studien av män i våldsbehandling (studie IV) undersökte
explorativt hur karriären fram till våldskriminell kan se ut och hur
barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitet och emotioner hos enskilda
våldsverkande män kan tänkas ha samverkat med varandra när våld äger
rum. Resultaten visade att de män som vittnar om utsatthet för allvarligt våld
i barndomen är mer skambenägna och vid kränkningar från andra tenderar
att omedvetet och utan föregående känslor av skam direkt reagera med
aggressioner och våld mot båda könen. Övriga män var visserligen
skambenägna men beskrev en mer kontrollerad våldsreaktion. Två män som
blivit brutalt fysiskt mobbade i grundskolan, berättade om ett mer
kontrollerat våld. En preliminär hypotes är att männen kan ha lärt sig att
kognitivt, för att undslippa fortsatt mobbing, ta kontrollen över processen där
skamkänslor ersätts med aggressioner. Föräldrarnas personliga problem
tillsammans med deras bristande sociala kontroll och omsorg antogs ha ett

samband med flera av männens skolproblem, deras umgänge med avvikande
ungdomar, deras senare svårigheter med att kunna försörja sig med
konventionella medel samt deras våldskarriärer.

Original artiklar/Original papers
Avhandlingen bygger på följande delstudier, vilka anges med romerska
siffror i den följande texten./ The thesis is based on the following papers,
which are referred to by their Roman numerals in the text:

Studie I
Jansson, P. M., och Saxonberg, S. (2013). Are asymmetrical power relations
a hidden obstacle to successful rehabilitation of violent men? An explorative
study on the methodology to investigate shame. Aggression and Violent
Behavior, 18(6), 94-111.

Studie II
Jansson, P. M. (2013). An explorative single case study of the therapist’s
perspectives on power, emotions and identity changes in cognitive behaviour
therapy against men’s violence in Sweden. Annales Universitatis
Paedagogicae Cracovensis. Studia Sociologica, V(2), 117-134.

Studie III
Jansson, P. M., och Kullberg, C. (2016). Masculinity constructions and
acceptance of violence against women among men convicted of violent
crimes and men in a pro-feminist network opposing men’s violence in
Sweden. Manuscript.

Studie IV
Jansson, P. M. (2016). Exploring pathways causing men’s violence: A
qualitative exploration of the relationship between violent men’s violence
and their masculinities, childhood and emotions. Submitted manuscript.
The articles have been reprinted with the kind permission of the respective
journals.
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Jag vill rikta ett stort tack till de 15 män, i vålds- och missbruksbehandling,
som valde att delta i de två studierna och för att Ni delade med er av Era
livserfarenheter. Jag är också mycket tacksam till det behandlingshem och de
våldsterapeuter som deltog i studien. Jag riktar också ett tack till männen
inom en organisation för jämställdhet och mot våld för att Ni deltog i
studien. Utan allas Er medverkan hade avhandlingen varit omöjlig!
Det är många fler personer än de jag nämner här som varit betydelsefulla för
mitt arbete. Det är dock några som jag särskilt vill tacka. Jag vill rikta ett
tack till deltagarna i de två pilotstudier som genomfördes som en
förberedelse inför studie III, vilka av integritetsskäl tyvärr inte kan
omnämnas eftersom data från dessa studier kan komma att ingå i kommande
publikationer. Er medverkan gjorde det möjligt att förbättra metoden, vilket
varit helt nödvändigt för studien. Jag vill också rikta ett tack till de som
deltagit som empiri i datainsamlingar; män i olika våldsterapier och
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1. Inledning
Våld mellan personer är ett samhällsproblem som orsakar stort lidande för
både offer, förövare och anhöriga. Våld belastar vidare, genom ett konstant
behov av sjukvård, insatser från socialtjänst, polis, rättsväsende och
terapeutiska behandlingar, samhället med stora kostnader vilket gör att
omfattande resurser tas från viktiga samhällsfunktioner som är avsedda att
trygga alla gruppers välfärd (Heise, 2012; United Nations, 2008; World
Health Organisation, 2014). Identifieringen av de handlingar som genererar
strukturer som ger människor större frihet att handla humanistiskt betraktas
samtidigt som centrala för alla demokratiska samhällen (Bhaskar, 1989).
Utvecklingen av kunskap om det samspel mellan faktorer på olika nivåer
som leder fram till att våld sker eller inte sker har dessvärre försvårats av att
psykologiskt och sociologiskt orienterade våldsforskningstraditioner tenderat
att betrakta förklaringar av individ och samhälle som separerade från
varandra. Avhandlingens utgångspunkt är således att individ och
samhällsnivå ömsesidigt påverkar varandra (Sayer, 1992) och vidare att
människor genom sociala handlingar genererar, reproducerar och
rekonstruerar de sociala strukturer som kommer att möjliggöra eller hindra
att våld kommer att ske. För att öka kunskapen om hur faktorer från olika
områden,
som
mäns
barndomserfarenheter,
socialisation,
maskulinitetskonstruktion, socioekonomiska resurser och emotioner,
samverkar med varandra och kan leda fram till både våld och icke våld
används en integrerande metodologi (Hirdman, 1988). Följaktligen avser
denna avhandling bidra till ökade kunskaper om både de individuella och
gemensamma orsakerna bakom mäns våld. Denna kunskap utgör dessutom
ett villkor för att kunna analysera, revidera och utveckla bättre terapeutiska
interventioner mot mäns våld som kan minska återfall och lidande för både
offer och förövare. Avhandlingens överordnade syfte är således att med
integrerande och explorativa metoder undersöka mekanismerna bakom mäns
våld samt hur verksamma terapier mot våld kan utformas som
korresponderar med denna kunskap.
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1.1 Disposition
Kapitel 1 börjar med en kortfattad inledning som introducerar läsaren i
avhandlingens olika delar och slutar med avhandlingens disposition. Kapitel
2 beskriver det övergripande syftet och de frågeställningar som arbetet har
som ambition att besvara. Kapitel 3 gör en sociologisk belysning av den
generella våldsutvecklingen samt den demografiska fördelningen av
interpersonellt våld mot kvinnor och barn globalt, regionalt och lokalt.
Därefter diskuteras avhandlingens förhållningssätt sig till några
vetenskapsteoretiskt centrala diskurser. Kapitel 4 behandlar de teoretiska
utgångspunkter hämtad från psykologisk, socialpsykologisk, sociologisk
samt interdisciplinär inriktad våldsforskning som utmynnar i en
sammanfattning av den teoretiska förförståelse som väglett avhandlingen.
Därefter utvecklas motiven till, definitionen av och avgränsningen av det
strukturorienterade familjevåldsbegrepp som använts i avhandlingen.
Slutligen formaliseras huvudmotiven för avhandlingen. Kapitel 5 går igenom
de använda forskningsmetoderna samt beskriver hur de etiska frågorna
hanterats. Kapitel 6 gör en genomgång av resultaten från de fyra olika
studierna och hur de hänger samman. Slutligen, i diskussionen i kapitel 7,
vidareutvecklas hur de olika delstudierna är integrerade med varandra och
bidrar till en större helhet samt vilken coda som studien implicerar.
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2. Syfte och frågeställningar
Avhandlingens övergripande syfte är tvåfaldigt: 1) Att öka kunskapen om
hur mäns våld mot kvinnor, barn och andra män kan förstås genom
användningen av en integrerande teoretisk referensram och explorativ
metodologi. 2) Att öka kunskapen om hur framgångsrika terapeutiska
interventioner mot mäns våld kan utformas.
Avhandlingens frågeställningar avser göra ett bidrag till kunskapen om:
a) Hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras, förstås och
utformas med huvudsaklig utgångspunkt från emotionssociologisk
teoribildning och mäns individuella och gemensamma erfarenheter (studie I
& II)
b) Hur män i olika maskulinitetspositioner och med olika tillgång till
resurser konstruerar sina maskuliniteter och hur det avspeglas i deras
förhållningssätt till våld mot kvinnor (studie III).
c) Hur faktorer, med ursprung i våldsamma mäns barndomsupplevelser,
socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till
deras karriärer fram till våldsamma män samt till mekanismerna bakom
deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor (studie IV).
De tre frågeställningarna och de fyra studierna avser tillsammans bidra till
uppfyllandet av det övergripande syftet.
I avhandlingen undersöks i huvudsak hur de två samhällsstrukturerna kön
och klass är relaterade till våld, varför andra strukturer som t.ex. etnicitet,
sexualitet, ålder, religion, nation, handikapp samt biologi lämnats utanför
avhandlingens huvudfokus.
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3. Bakgrund
3.1 Våldet mellan män och kvinnor i
processociologisk belysning
I ett historiskt perspektiv har den industriella specialiseringen och
arbetsdelning i västvärlden med start på 1700-talet (Durkheim, [1893] 2013),
placerat människor, grupper och organisationer i beroendekedjor
(interdependenser) vilka ställt krav på handlingskoordinering, affekt- och
självkontroll. Innan dessa interdependenser hade utvecklats saknades motiv
till affektreglering med impulsstyrt handlande som våld och hedonism som
följd (Elias, 1969, 1982). Enligt Elias (1969) är individualiserings- och
civiliseringsprocessen en konsekvens av samspelet mellan en gradvis ökad
yttre social kontroll och påföljande ökade krav på inre moralisk
självkontroll. I linje med civiliseringsteorin visar den långsiktiga trenden att
den totala mängden våld, trots ökningar under 1960-talet, mellan enskilda
individer minskat (Eisner 2003). Thome (2001) relaterar denna minskning
till den historiska ökningen av interdependenser som Elias (1969) beskrivit.
Att allt interpersonellt våld historiskt minskar är dock inte helt oomstritt,
Walby, Towers och Francis (2015) hävdar, med hänvisning till nya
mätmetoder och i motsats till officiella källor, att mäns våld mot kvinnor i
England och Wales ökat.
Elias & Scotson (1994) bidrar med förståelse av hur relationer mellan
ömsesidigt beroende grupper genererar maktfigurationer. Enligt
maktfigurationsperspektivet binds grupper som tvingas dela på begränsade
resurser samman med varandra. För att en förfördelad grupp, enligt detta
komplementära synsätt, ska öka sin makt måste den mäktigare parten i
figurationen ge upp eller förlora makt till den andra. Figurationsperspektivet
bidrar således, genom att det bidrar till synliggörandet av hur dikotomier kan
mystifiera strukturella maktförhållanden, med viktig kritik av konstruktionen
av en dikotomi mellan individ och samhälle och mellan grupper som
historiskt varit förbundna med varandra. Figurationsperspektivet
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korresponderar således med Durkheims ansats till en värdefri analys i
självmordet ([1897] 1983), där social oordning och anomi i ett samhälle
alltid måste relateras till och förklaras tillsammans med det som vi uppfattar
som integrerat och nomiskt.
Inordningen av sociala klasser och kön i ett figurationsperspektiv (Elias &
Scotson, 1994) kan öka vår insikt om hur förändringar hos en kategori
människor kan leda till förändringar hos en annan (Sayer, 1994). Ökade
interdependenser inom och mellan sociala klasser, mellan män och kvinnor
samt individers och familjers inbäddning i större framväxande sociala
institutioner har enligt Elias (1969, 1982; Elias & Scotson, 1994) lett till
ökad självkontroll. Kvinnors historiskt sett mindre våldsanvändning
förklaras av att kvinnors ojämlika könsroll historiskt inneburit delaktighet i
fler beroendekedjor än mäns dito. Den ökade självkontrollen har varit viktig
för organiseringen av arbetare i fackföreningar och kvinnor i feministiska
rörelser och har historiskt minskat maktskillnaderna mellan arbetare och
ägare av produktionsmedel och mellan män och kvinnor. Utvecklingen har
dock motverkats av att många män och kvinnor, på grund av sociala
orättvisor, tvingats leva utanför beroendekedjor, vilket ökat risken för anomi;
normbrytande beteenden, hedonism och våld hos båda könen. Elias
relationella synsätt på makt och våld bildar en central utgångspunkt för
avhandlingen eftersom det pekar på betydelsen av att undersöka om och i så
fall hur det som uppfattas som normativt önskvärt (nomi och icke våld)
strukturellt sitter samman med det som i ett samhälle uppfattas som
avvikande och oönskat (anomi och våld).

3.2 Statistik över våld mot kvinnor och mot barn i
den svenska, nordiska, europeiska och globala
kontexten
Följande avsnitt ska förstås i ljuset av att män enligt nationell
(Brottsförebyggande rådet; BRÅ, 2007) och internationell statistik och i
forskning långt oftare är våldsförövare och våldsoffer än kvinnor
(International Crime Victim Survey, 2005; Maguire & Pastore, 2009;
Wojnicka, 2015). Det finns vidare enligt Connell (1995), Karp (2010),
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Messerschmidt (2000), Seidler (1994) och Wojnicka (2015) en stark relation
mellan mäns maskulinitet och våld i vår kultur som riskerar att bli
osynliggjord om vi förklarar mäns våld mot kvinnor isolerat från mäns
övriga våld. En viktig utgångspunkt för avhandlingen är således att en
förklaring av mäns våld mot kvinnor och barn inte bör separeras från
förståelsen av mäns utsatthet för våld deras våld mot andra män och sig
själva.
Sverige är i många avseenden likt andra nordiska, västeuropeiska och
nordamerikanska länder med hög generell levnadsstandard, demokratiskt
statsskick, kulturell och etnisk mångfald. Forskningsresultat över våld mot
kvinnor och barn från övriga Norden, Västeuropa och Nordamerika bör
därför kunna betraktas som relevanta även för den svenska kontexten med
reservation för undersökningar från områden med tydliga ekonomiska,
sociala och kulturella skillnader i förhållande till Sverige. Metoderna för
rapportering och mätning av våld mot kvinnor och barn kan dock skilja sig åt
mellan olika länder varför det aldrig oreserverat går att jämföra svensk
statistik med andra länders. Statistik insamlad av internationella organ som
WHO, EU samt större nationella undersökningar har dock ofta anpassats för
att möjliggöra jämförelser och kan därför bidra med en god översikt.
Enligt Europeiska unionen (European Union Agency for Fundamental
Rights; FRA, 2014) saknas idag tillförlitlig och jämförbar statistik för våld
mot kvinnor internationellt och inom europeiska unionen i synnerhet. Det
beror på att en enhetlig definition av våld saknas, vilket bland annat lett till
över- och underrapporteringar av våldets omfattning och svårigheter med att
analysera den historiska trenden för olika våldstyper. I det avsnitt som följer
är dock inte avsikten att försöka reda ut vilken betydelse olika
våldsdefinitioner har för jämförbarheten mellan olika länders statistik, utan
att inom ramen för de begränsningar som finns försöka peka på några
möjliga mönster. De undersökningar som redogörs för nedan mäter förenklat
olika former av fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld mot kvinnor och barn.
Inom ramen för det sexuella våldet mot kvinnor räknas t.ex. ofta sexuella
trakasserier och inom ramen för psykologiskt våld räknas ofta hot om våld.
Enligt statistik från världshälsoorganisationen (WHO, 2013), baserad på
globala sammanställningar av nationella populationsdata, så kommer
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ungefär en av tre kvinnor under sin livstid att utsättas för fysiskt och/eller
sexuellt våld av sin partner eller någon annan man. Prevalensen
internationellt för intimt partnervåld mot kvinnor är enligt WHO högst i
Sydostasien, Afrika och medelhavsregionen (36-38 %) och lägst i
höginkomstregioner som Nordamerika; USA och Kanada, Norra Europa,
Australien och Norden (23 %) och västra stillahavsområdet Japan och Kina
(25 %) samt Ryssland och delar av Europa (25 %). Förenklat tenderar risken
för våld mot kvinnor att minska med högre ekonomisk välfärd.
Den statistik som redovisas nedan över de Nordiska länderna ska ses som
översiktlig då det, som vi varit inne på ovan, legat utanför syftet med
avhandlingen att i detalj diskutera eventuella skillnader i våldsdefinitioner
och jämförbarhet mellan länders statistik. Ser vi på Norden, med
utgångspunkt från nationell statistik sammanställd och justerad av förenta
nationerna (UN, 2012) är proportionen kvinnor som utsatts för fysiskt,
sexuellt våld och hot från en man (partner/icke partner) minst en gång under
sin livstid cirka 43 % i Finland. (Heiskanen & Piispa, 1998, anger 40 % och
dito 2007, anger 43 %, utgående från Conflict Tactics Scale, CTS; Straus,
1979; FRA 2014, uppger 47 %). I Danmark är siffran 40 % (Balvig &
Kyvsgaard, 2006 uppger 49,9 %, FRA 2014 uppger 52 %). Statistik från
Sverige och Norge saknas i FN:s globala redovisning eftersom FN här endast
inkluderat data från den senaste 12-månadersperioden, varför andra källor
redovisas. Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) visar i en
representativ undersökning av Sverige, med annan våldmätningsskala än
CTS, att 46 % av alla kvinnor i Sverige utsatts för antingen fysiskt och/eller
psykiskt och/eller sexuellt våld från en man efter sin 15-årsdag. I Norge är
motsvarande siffra, med mätskalan CTS, 50 % enligt Norskt Institutt för byog regionforskning (Haaland, Clausen och Schei, 2005; NIBR).
Approximativt har mellan 40-50% av alla kvinnor i Norden (med undantag
för Island som inte redovisas här), någon gång utsatts för våld (fysiskt,
psykiskt, sexuellt) från en mans sida under sin livstid (eller efter 15årsdagen).
När det gäller intimt partnervåld (UN, 2012) i Norden så har 20 % av alla
kvinnor i Finland utsatts för våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt) av partner
under sin livstid (se även Heiskanen & Piispa, 1998 som anger 22 %) och i
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Danmark drygt 20 % vilket bekräftas av Balvig & Kyvsgaard (2006).
Statistik gällande Sverige och Norge saknas i UN:s statistik, som baseras på
data från de senaste 12 månaderna, men enligt svenska källor (Lundgren,
Heimer, Westerstrand och Kalliokoskis, 2001) har 28 % av alla kvinnor från
15-årsåldern och uppåt utsatts för partnervåld (fysiskt, psykiskt, sexuellt
m.fl.). Enligt norska NIBR (Haaland, Clausen och Schei (2005) har mer än
25 % av alla kvinnor under sin livstid utsatts för våld (fysiskt, psykiskt,
sexuellt) av en partner. Enligt EU:s survey (FRA 2014) har 32 % av alla
danska kvinnor, 28 % av alla svenska kvinnor och 30 % av alla finska
kvinnor utsatts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt partnervåld. Svenska
surveyundersökningar genomförda av Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK, 2014) visar att 14 % av alla kvinnor, i ett livsperspektiv, blivit utsatta
för fysiskt, psykiskt, sexuellt våld från manlig partner. Omkring 15-30% av
alla kvinnor i de Nordiska länderna har således någon gång utsatts för våld
(d.v.s. i huvudsak fysiskt, psykiskt, sexuellt) från en manlig partner (under
sin livstid eller efter sin 15-årsdag).

3.2.1 Relationen mellan socioekonomiska faktorer och våld
mot kvinnor och barn
3.2.1.1 Manliga förövares karaktäristika
Enligt FN:s globala sammanställningar av nationell statistik (UN, 2012;
WHO, 2013) och globalt orienterad forskning (Heise 2012) ökar generellt
risken för att bli manlig våldsförövare mot kvinnor; fysiskt, sexuellt och
psykiskt om mannen utsatts för våld och övergrepp i barndomen, bevittnat
familjevåld, har låg utbildning, har skadlig användning av alkohol samt
attityder som accepterar våld och könsojämlikhet. En nyligen genomförd
representativ survey i europeiska unionens medlemsländer (FRA, 2014)
visar att den manliga förövaren ofta utsatts för våld och övergrepp i
barndomen, har låg utbildning, könsojämlika attityder samt brukar alkohol
vilket ligger i linje med annan internationell statistik och data från de
nordiska länderna.
Med relevans för den nordiska och svenska kontexten visar Heiskanen och
Piispas (1998) forskning i Finland att risken för våld mot en kvinna var tre
gånger högre om mannen var berusad och något högre om mannen var
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arbetslös än om han hade ett arbete. Risken för relationsvåld var större om
mannen hade låg utbildning och om paren var unga. 41 % av de män i
Finland som själva bevittnat våld i barndomen hade använt våld mot kvinnor
i jämförelse med 14 % bland de som inte bevittnat våld i barndomen.
Relationsvåldet hade heller inte stoppat ett uppbrott/separation mellan
mannen och kvinnan.
Internationell forskning visar vidare att låg inkomst och fattigdom är några
av de faktorer som starkast och mest konsistent kan relateras till mäns
relationsvåld (Browne, Salomon & Bassuk, 1999; Buka, Stichlick,
Birdthistle & Felton, 2001 och Resko, 2007). Ju bättre finansiell status en
familj har ju lägre är risken för våld mot kvinnor (Benson, Fox, DeMaris &
Van Wyk, 2003; Benson Wolldredge, Thistlethwaite & Fox, 2004; Raphael,
2004). Vidare visar undersökningar från USA att våld mot kvinnor är
vanligare bland arbetare (blue-collar) än tjänstemän (white-collar) (Melzer
2002). Det finns dock en viktig växelverkan mellan utsatthet och våld,
eftersom våld kan framkalla arbetslöshet och sämre levnadsvillkor, både för
kvinnliga offer och manliga förövare, vilket kan dölja sig bakom delar av
denna statistik. Dödligt våld mot kvinnor i relationer har i globala studier
relaterats till fattigdom, låg utbildning, alkoholmissbruk, psykisk sjukdom,
arbetslöshet, ung ålder, kvinnans havandeskap samt mannens tidigare våld
mot partnern (WHO, 2013). Vidare har dödligt våld mot kvinnor i nära
relationer minskat sedan 1970-talet i Sverige. I BRÅ:s (Rying, 2007)
sammanställning av statistiken över dödligt våld mellan 1990-2004 framgår
att det är mycket vanligt att mannen och kvinnan är socialt marginaliserade,
har låg socioekonomisk status, är arbetslösa, har förtidspension och att
förövaren lagförts för brott, haft/hade psykisk sjukdom och/eller varit
alkoholpåverkad och/eller lidit av alkoholmissbruk. Uppgifter som överlag
bekräftas av socialstyrelsens (2016) dödsfallsutredning 2014-2015. Vidare
har männen begått självmord i en fjärdedel av fallen eller gjort
självmordsförsök i samband med brottet. En stor del av gärningsmännen har
dessutom enligt BRÅ (Yourstone 2003, refererad i Rying 2007) utsatts för
fysisk och psykisk misshandel i barndomen.
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3.2.1.2 Kvinnliga brottsoffers karaktäristika
Risken för en kvinna att bli ett offer för våld och sexuella övergrepp ökar
enligt globala sammanställningar av nationell statistik (UN, 2012; WHO,
2013) om hon har låg utbildning, bevittnat våld mellan föräldrarna, utsatts
för misshandel och/eller övergrepp i barndomen samt har attityder som
accepterar våld och könsojämlikhet. Enligt FRA (2014), ökar risken om
kvinnan är mellan 18-28, har låg inkomst och om hon utsatts för våld i
barndomen. Enligt Heiskanen och Piispas (1998) undersökning av Finland så
ökar risken för att bli ett brottsoffer om kvinnan varit berusad, ensamstående
eller gift och har barn yngre än 7 år samt om hon bevittnat faderns våld mot
modern i barndomen. BRÅ (2007) visar, med statistik över lagförda/anmälda
brott, att utsattheten för våld som kvinna är störst om hon är mellan 16-25 år
och tre gånger så stor om hon är ensamstående kvinna med barn samt enligt
Nilsson och Estrada (2005) om hon är fattig. Resultat från BRÅ:s
nationsrepresentativa survey (2014) visar att ”fattiga” kvinnor, det vill säga
som inte kan få fram 15000 kronor på en vecka, är mer utsatta för
relationsvåld än andra. Enligt samma undersökning är också kvinnor med
högst gymnasieutbildning mer utsatta för våld än kvinnor med
eftergymnasial utbildning. Sammanfattningsvis visar olika former av
statistik att den manliga våldsförövaren liknar det kvinnliga våldsoffret vad
gäller våldserfarenheter i barndomen och låg socioekonomisk status.

3.2.1.3 Barns upplevelser av och utsatthet för våld.
WHO (2002) uppskattar att antalet mördade barn är dubbelt så högt i
låginkomst- som i höginkomstländer. Enligt Gilbert, Spatz, Widom, Browne,
Ferguson, Webb & Janson (2009) uppskattas barnmisshandeln i den
industrialiserade världen ligga mellan 4-16 % och betydligt högre i
öststaterna. Det sexuella våldet varierar mellan 15-30 % mot flickor och 515 % mot pojkar och 8-15 % av alla barn bevittnar våld mellan föräldrarna.
Fattigdom och låg utbildningsnivå ökar generellt risken för barnmisshandel
tillsammans med våld mellan partners oavsett om kvinnan eller mannen
dominerar våldet.
Enligt BRÅ är det i Sverige svårt att bilda sig en uppfattning om
barnmisshandelns omfattning eftersom endast få brott antas bli
polisanmälda. Statistik över anmälningar visar dock att omkring 19000
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misshandelsbrott anmäldes 2014 varav 39 % riktades mot flickor och 61 %
mot pojkar. Det finns enligt BRÅ, (2011) ett samband mellan låg
utbildningsnivå och högre frekvens av polisanmäld barnmisshandel, under
2000-talet var andelen lågutbildade närmare dubbelt så stor bland de
misstänkta för barnmisshandel jämfört med andelen i den övriga
befolkningen. Vidare finns ett samband mellan att leva på försörjningsstöd,
ha hög brottsbelastning och tidigare varit anmäld för barnmisshandel. När
det gäller flickors utsatthet för fysiskt och sexuellt våld så är genomsnittet i
EU (FRA, 2014) 33 %, i Finland 51 %, Danmark 42 % och i Sverige 41 %.
Enligt FRA (2014) har 44 % av alla kvinnor i Sverige utsatts för fysiskt,
psykiskt eller sexuellt våld från vuxna av båda könen som barn. Den manliga
partnern har varit skyldig till fysiskt våld i 55 % av fallen och modern i 46
%. Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK (2014) har 27 % kvinnor
och 34 % män före deras 15-års dag blivit utsatta för våld från vuxen.
Ungefär 13 % av kvinnorna och ungefär 16 % av männen uppgav att de hade
blivit utsatta för upprepat fysiskt våld före sin 15-årsdag. Kvinnor har oftare
blivit utsatta för sexuellt våld än män i barndomen.

3.2.1.4 Kvinnor och mäns våld mot barn
Enligt forskning från Gilbert m.fl., (2009) och Heise (2012) samt global
internationell statistik (FRA, 2014; WHO, 2013) ökar generellt risken för att
utsättas för våld och bli våldsförövare samt att drabbas av flera negativa
livshändelser om man utsatts för våld i barndomen. Enligt officiell statistik
från Australien (Australian Bureau of Statistics, 2005), USA (US
Department of Health and Human Services, 2005), EU (FRA, 2014) och
internationell forskning (t.ex. May-Chahal & Cawson, 2005) står män och
kvinnor för ungefär lika stor andel av det fysiska våldet mot barn. Flera
studier visar dessutom på en överrepresentation av kvinnor som använder
våld mot barn (Gaudiosi, 2006; McDonald, Jouriles, Ramlisetty-Mikler,
Caetano & Green, 2006; Trocme, MacLaurin, Fallon, Daciuk, Billingsley &
Tourigny, 2001). Män relateras dock i större utsträckning än kvinnor till
sexuellt våld mot barn (McCloskey & Raphael, 2005; Peter, 2009). Svensk
statistik (BRÅ, 2015) som omfattar misstänkta för våld mot barn visar att
kvinnor i mindre än hälften av fallen (39 %) misstänkts för våld mot barn.
Enligt NCK (2014) är det i Sverige lika vanligt att kvinnor och män blivit
utsatta av våld från sin mamma som från sin pappa.
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3.2.1.5 Bevittnade av våld mellan vuxna och våld mot barn
Internationell forskning och statistik från WHO och EU har, som vi sett
ovan, samstämmigt relaterat barns bevittnande av våld till ökad risk att bli
både våldsförövare och våldsoffer. I Sverige redovisar kommittén mot
barnmisshandel (Statens offentliga utredningar; SOU, 2001:72), genom en
prevalensstudie, att 10 % av alla barn i Sverige någon gång sett fadern slå
modern. Enligt Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoskis survey
(2001) har 54 % av de kvinnor som blivit utsatta för våld från en partner
make/sambo, uppgivit att deras barn bevittnat mannens våld och 29 %
uppger att barnen bevittnat våld i en nuvarande våldsam relation. I en norsk
survey visar Haaland, Clausen & Schei (2005) att 33 % att barnen bevittnat
våld. Enligt en undersökning av Eskonen (2007) i Finland har cirka 17 %
barn bevittnat våld mellan föräldrarna medan det enligt Heiskanen och
Piispas (1998) survey rör sig om 40 %.

3.3 Våldet i Sverige i jämförelse med den nordiska
och internationella kontexten
I den Nordiska kontexten bekräftar resultaten från den svenska surveyen av
Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) den senare EUstudien (FRA, 2014), där Sverige ingår, vad gäller andelen våld som kvinnor
utsatts för av män från deras 15-års dag. Lundgren Heimer, Westerstrand och
Kalliokoski (2001) redovisar vidare att 11 % kvinnor upplevt våld (enbart
fysiskt våld 7 %) från en nuvarande partner vilket bekräftas av
undersökningar från BRÅ (2009) som sammanställt de data som nationella
trygghetsrådet samlat in i representativa surveyer åren 2006 till 2008. Enligt
BRÅ:s nationsrepresentativa surveyundersökning (2014) utsattes 56 % av
kvinnorna för återkommande psykiskt våld och 26 % för fysiskt våld. Enligt
representativa undersökningar från BRÅ (2009, 2014) är risken för kvinnor
att utsättas för upprepat våld störst om hon är fattig, är mellan 16-34 år,
ensamstående förälder, boende i flerfamiljshus och om hon har högst
gymnasieutbildning. Ekonomiskt utsatta kvinnor med låg utbildning och
med boende i flerbostadshus blir oftare utsatta för systematiska kränkningar
och förödmjukelser, försök att inskränka deras frihet, hot, trakasserier,
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misshandel, grov misshandel, sexualbrott och grova sexualbrott än andra
kvinnor.
Resultaten från Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001)
representativa surveyundersökning av våld mot kvinnor i Sverige, Slagen
dam, avviker från tidigare forskningsresultat då forskarna hävdar att det inte
är vanligare att män i lägre sociala skikt, med t.ex. alkoholproblem,
arbetslöshet eller patriarkal bakgrund är förövare av våld mot kvinnor.
Våldsutsatta kvinnor har vidare enligt undersökningen inte fler erfarenheter
av att utsatts för våld i barndomen än andra kvinnor och våldet mot kvinnor
är ungefär lika utbrett över alla sociala skikt samt mellan det privata och
offentliga. Sekundäranalyser av Lundgren, Heimer, Westerstrand och
Kalliokoskis (2001) data har dock visat svag förklaringskraft hos den
statistiska modell som använts (Hallberg & Hermansson, 2005).
Granskningen (Hallberg & Hermansson, 2005) har vidare visat genom de
sekundäranalyser som varit möjliga att göra, att mothypotesen till Lundgren,
Heimer, Westerstrand och Kalliokoskis (2001) slutsatser stöds, d.v.s. att
risken för våld är större om mannen konsumerar stora mängder alkohol, är
arbetslös och inte är för gammal. Sekundäranalysens resultat avviker därmed
inte nämnvärt från nationell, nordisk och internationell statistik på de
områden som den teoretiska modellen möjliggjort en undersökning av.
Som vi sett ovan så visar de större globala, regionala och nationella
statistiksammanställningarna från världshälsoorganisationen, förenta
nationerna och europeiska unionen samt internationell och nationell
forskning att mer våld utövas i lägre socialklasser och bland män och
kvinnor som i barndomen bevittnat och/eller utsatts för våld. När det gäller
våld mot barn avviker inte Sverige på något extremt sätt från andra
industrialiserade länder, utan mönster vad gäller t.ex. föräldrars utsatta
socioekonomiska situation återkommer tillsammans med ett nästan
könssymmetriskt våld mot barnen.
Mörkertalens storlek diskuteras ofta i relation till kriminalstatistik baserad på
lagföringar och anmälningar och gäller inte bara mäns våld mot kvinnor utan
också kvinnors våld mot män (Nybergh, Taft och Krantz, 2012) och båda
könens våld mot barn. Data från representativa surveyundersökningar (t.ex.
FRA, 2014 och NCK, 2014 m.fl.) och annan forskning där respondenter kan
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svara individuellt betraktas därför oftast som mer tillförlitlig än anmälningsoch lagföringsstatistik även om också denna form antas ha brister. Statistik
från kvinnojourer baserad på uppgifter från de kvinnor som vänder sig dit
betraktas vidare som en problematisk grund för generaliseringar eftersom det
är näst intill omöjligt att fastställa om de som söker sig dit är representativa
för populationen kvinnor. När det gäller allvarligt våld och dödsfall (Rying,
2007) är dock statistiken närmast tillförlitlig eftersom i princip samtliga offer
som kommer in till sjukvården, polisanmäls och därmed blir kända.
Sammanfattningsvis visar global, regional och nationell statistik från både
lagföringar, anmälningar samt forskning baserad på representativa surveyer
att låg utbildning och inkomst, utsatthet för våld och övergrepp i barndomen
samt bevittnande av våld kan relateras till om en vuxen man eller kvinna blir
våldsförövare och/eller offer för våld. Internationell forskning visar att
kvinnor, med undantag för sexuellt våld, använder våld mot barn i lika stor
omfattning som män, vilket betyder att våld och andra negativa
konsekvenser av våld, vilket vi kommer att återkomma till nedan, kan
traderas till barn genom båda föräldrarnas våld och inte bara genom
bevittnandet av och/eller utsatthet för mäns våld. Kvinnor blir slutligen,
enligt svensk statistik, oftare utsatta för dödligt våld i relationer
karaktäriserade av sociala problem och låg socioekonomisk status.

3.4 Mäns våld mot kvinnor och barn - ett
fragmenterat och politiserat forskningsområde
Forskningen om mäns våld mot kvinnor och våld barn har inte mer än några
decennier bakom sig, vilket har att göra med att våld mot kvinnor och barn
inom familjen tidigare inte betraktades som ett socialt problem utan som
något som skulle hanteras privat. I och med att denna typ av våld erhöll
statusen som ett socialt problem omdefinierades barn och kvinnors utsatthet
för våld till något oönskat som måste upphöra (Jackson, 2007). I takt med
ökad forskning har inte bara olika teoretiska skolor, definitioner,
avgränsningar, metoder och förklaringar växt fram utan också flera
kontroverser. Den nu pågående debatten mellan ledande internationella
våldsforskare inom den psykologiska skolbildningen samt den feministiska
(”the gender paradigm”) om vad vi idag vet om familjerelaterat våld,
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avspeglar spänningar mellan perspektiv och inbegriper de ontologiska,
kunskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkterna som de två
forskningsparadigmen vilar på (Dutton, Hamel & Aronsson, 2010; Dutton,
2012; DeKeseredy, 2011; Gondolf, 2011; Johnson, 2011). Debatten har haft
både vetenskaplig och politisk relevans eftersom den synliggjort generella
metodproblem relaterade till att förklara mäns våld på antingen individ-,
relations- eller samhällsnivån. Debatten har också synliggjort hur olika de
två paradigmen ser på olika former av interventioner mot våld som terapi
samt andra sociala insatser inom socialtjänsten. Psykologiskt orienterade
forskare hävdar förenklat att det idag finns etablerad kunskap om olika
klienter med olika förutsättningar relaterat till deras anknytningsmönster och
barndomsupplevelser och att terapi därför måste anpassas till dessa
individuella skillnader för att nå framgång. Terapiformer utvecklade ur ett
radikalfeministiskt orienterat maktperspektiv som den kognitivt orienterade
”Duluthmodellen” använder å andra sidan en metod som de anser kan
förändra patriarkala attityder som alla våldsutövande män antas ha (se t.ex.
Dutton & Corvo, 2007 vs Gondolf, 2006a, 2006b, 2011 för denna debatt).
Även om ambitionen hos enskilda forskare i regel är att bedriva opartisk
forskning så är det uppenbart att den försvårats av att forskningsfältet både
är ideologikontaminerat (Dutton, 2010), polariserat (Flood, 2006; Hunnicut,
2009) och politiserat. Inom respektive skolbildning fragmenterar dessutom
olika sub-teoretiska perspektiv forskningen ytterligare. Det radikala
perspektivet på våld konkurrerar t ex. med postmodern, marxistisk,
socialistisk, intersektionell och liberal feminism, medan det inom det
psykologiska perspektivet finns spänningar mellan t.ex. biologiskt orienterad
psykiatri och anknytnings-, psykodynamisk samt interaktionsorienterad
psykologi. Sammanfattningsvis ökar risken för ekologiska felslut om våld
betraktas fragmentiserat som ett problem som endast en vetenskap kan
förklara eftersom det hindrar forskare från att förutsättningslöst undersöka
om och i så fall när det krävs ett samspel mellan faktorer på olika nivåer för
att våld ska kunna ske/förhindras.
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3.5 Perspektivöverskridande studier av våld mot
kvinnor och barn ökar förståelsen av multikausalitet
bakom våld
Eftersom flera ”ojämlikhetsstrukturer” korsar varandra hos både förövare
och offer bör inte våld mot kvinnor och barn undersökas och förklaras
isolerat från påverkan från andra maktstrukturer (Hunnicut, 2009). Trots
omfattande internationell forskning inom olika skolbildningar är det först på
senare tid som integrationer mellan teoribildningar använts i större skala.
Samspelet mellan våldsförövare, offer och de miljöer de lever inom har
integrerats i aggregerade ekologiska modeller (Heise, 1998, 2012).
Utgångspunkten har varit den typ av integrerande ekologiska modeller som
Bronfenbrenner (1986) utvecklat för att öka kunskapen om hur människor
påverkas av sin interaktion med sin omgivning. De ekologiska studierna av
våld har bidragit med kunskap om hur faktorer på olika nivåer samspelar när
mäns våld mot kvinnor och barn äger rum/inte äger rum. Den ekologiska
teoribildningen är i nuläget enbart baserad på probabilistiska slutsatser och
syftar inte till att identifiera de mekanismer, i form av samspel mellan
faktorer, som leder fram till våld i individuella fall. Det är mot bakgrund av
det viktigt att komplettera de kvantitativt orienterade ekologiska modellerna
med kvalitativ forskning på individ- och gruppnivå, då denna typ av
kvalitativa eller ”intensiva” studier kan blottlägga just sådana mekanismer
(Sayer, 1992). Kvalitativa studier av de individuella mekanismerna bakom
våld utgör dessutom närmast en nödvändig förutsättning för ökad förståelse
av hur terapeutiska interventioner ska utformas för att passa män i terapi
med olika förutsättningar och egenskaper.
Samspelet mellan individ- och strukturnivån är viktig att adressera för att
förstå samhället (Bhaskar, 1989, 2008; Bourdieu, 1984, 1990; Giddens,
1984; Messerschmidt, 1993, 2000; Sayer, 1992). Utgångspunkter där våld
betraktas som antingen ett samhälls- eller ett individproblem kan således
försvåra förståelsen om hur våld både kan vara orsaken till människors
lidande och ha sin uppkomst i det lidande som orättvisa samhällsstrukturer
på individ-, grupp-, och samhällsnivå genererar. Sammanfattningsvis så är
exogamt orienterad våldsforskning som bedrivs långsiktigt och strävar efter
att ta in kunskap från olika forskningstraditioner och paradigm att föredra
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framför endogama former där forskare i huvudsak interagerar med varandra
inom samma paradigm och står enade gentemot annan forskning som
uppfattas som hot (Lévi-Strauss, 1969). Den förra har ofta större
medvetenhet om enskilda perspektivs begränsningar och därför på sikt större
potential till synergistiska kunskapsgenombrott.

3.6 Ett kritiskt realistiskt perspektiv på våld
Heise (1998, 2012), som i enlighet med realismens metodologi (Sayer,
1992), baserar sin forskning på integrerade data, identifierar problem med
probabilistisk kunskap. Hon menar att det är omöjligt att med säkerhet
avgöra, om våld mot kvinnor orsakas av enbart en orsak som tillräckligt
villkor eller om interaktion mellan flera faktorer krävs som nödvändiga
villkor. Ingen kan heller fastställa om våld mot kvinnor alltid måste föregås
av någon form av interaktion mellan samtliga kända faktorer/orsaker på
biologisk (fylogenetisk och ontogenetisk), psykologisk- (mikro),
socialpsykologisk- (meso) och sociologisk nivå (makro) som nödvändiga
villkor eller om hittills okända faktorer måste medverka för att våld ska äga
rum.
I ett kritiskt realistiskt perspektiv tas vidare inte heller sannolikhetsbaserad
probabilistisk kunskap för given som den bästa beskrivningen och
förklaringen av sociala fenomen. Sannolikhetsbaserad kunskap ska istället
användas som teoretisk utgångspunkt för intensiva studier med kvalitativa
metoder som bättre kan nå komplex kunskap om samspelet mellan olika
kausala
faktorer
(Sayer,
1992).
Ekologiska
modeller
och
multivariabelorienterade analyser har framgångsrikt arbetat med faktorer
som på ett statistiskt signifikant sätt korrelerar med våld, (socialklass;
utbildning och yrke, psykiatriska diagnoser, bevittnande av och utsatthet för
våld, patriarkala attityder, maskulinitetspositioner med flera) vilket gjort det
möjligt att beskriva de faktorer som statistiskt återkommer hos män som gör
sig skyldiga till våld mot kvinnor (Heise, 2012). Kontrollen av faktorer i
denna typ av studier har dock praktiska begränsningar eftersom inte alla
faktorer är kända och/eller möjliga att kontrollera för i ett öppet socialt
system (Sayer 1992). Det är dessutom vare sig avsikten eller möjligt att
uttala sig om de unika substantiella mekanismerna bakom våldet i
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individuella fall inom denna typ av modeller. Det är dessutom mycket svårt i
större material, trots t.ex. residual- och regressionsanalyser att avgöra om
emergent kausalitet - det vill säga påverkan från faktorer på andra nivåer i tid
och rum som aktiveras endast under vissa villkor - ligger bakom det vi
observerar på empirins nivå, då okänd interaktion mellan kända och okända
faktorer kan ha påverkat det som vi förklarat genom en teoretisk modell. Den
kritiska realismens grundantagande är således att forskaren måste ifrågasätta
allt, de omnibus es dubitandum och att all kausalitet bakom det vi med våra
mätmetoder och kognition observerar som händelser på empirins nivå måste
undersökas kritiskt för att kunna förklaras (Bhaskar, 1989; Sayer, 1992).
Förespråkare för den kritiska realismen (Sayer, 1992) menar alltså att det är
viktigt att utveckla, kritisera och komplettera extensivt orienterad kvantitativ
forskning med fallstudier och explorativa intensiva metoder eftersom denna
typ av forskning kan fokusera på att synliggöra kausala mekanismer och
sampel mellan faktorer som bidrar till och motverkar det som vi observerar
på empirins nivå. Med referens till ekologiska teorier (Bronfenbrenner,
1986) och tillämpningar inom våldsforskning (Heise, 1998, 2012) så kan
kvalitativa studier ge oss kunskap om de individuella mekanismerna bakom
våld, vilket inte bara har ett värde i sig utan också bidrar till
kunskapsutvecklingen av de våldsteorier som i huvudsak baserats på
statistik. Med intensiva (kvalitativa metoder) är det alltså möjligt att
abstrahera kompletterande provisorisk kunskap (Sayer, 1992) som kan ge
oss tillgång till andra värdefulla data relaterat till kontexten där våldet äger
rum (relationen, situationen och tolkningen/definitionen av situationen) samt
hur mannens tidigare erfarenheter, i barndom och uppväxt, känslor och
eventuella motiv samverkar med varandra. Vid en analys av vad som
orsakar mäns våld så kan sammanfattningsvis en strategi vara att
kronologiskt försöka följa kausaliteten över tid och rum fram till våldet hos
enskilda individer. Om forskning visar att kausaliteten bakom våld som
vuxen kan ha grundlagts i barndom och socialisation, måste följaktligen
också barndomen studeras som en del av förklaringen av våldet. Barndomen
måste därefter relateras till de hindrande och/eller möjliggörande sociala
strukturer inom vilken det ägt rum.
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3.7 Ett humanistiskt perspektiv motverkar risken för
reduktionistiska, värderande förklaringar och
dikotomiseringen av förövare och offer
Genom att forskning i ett längre perspektiv idealt sett är självkorrigerande,
påminns vi ständigt om konsekvenserna av maktutövning (politik, reformer,
interventioner) utan nödvändig och tillräcklig kunskap (vetenskap och
beprövad erfarenhet) och följderna av att kunskap ger människor makt
(Foucault, 1975, 1980). Våldsforskning med en normativ humanistisk
utgångspunkt kan ge oss bra vägledning och påminna oss om att all
vetenskap bör syfta till att förändra världen och göra den mindre
förtryckande och istället mer humanistisk (Fromm, 1978, 1996; Marx,
[1845] 1948). Eftersom varje individ; förövare eller offer av olika kön, ålder,
sexualitet, klass och etnicitet är en del av mänskligheten måste också
förbättringen för alla dessa grupper vara utgångspunkten för en humanistisk
våldsforskning. Ett humanistiskt perspektiv på våldsforskning innebär
därmed ett kritiskt förhållningssätt till forskning som tenderar att reifiera
strukturella orättvisor och betraktar dem som oföränderliga (Lukács, 1971)
samt metodologiskt separerar individ och samhälle och olika sociala
kategorier från varandra (Elias & Scotson, 1994; Giddens, 1984;
Messerschmidt, 2004). Enligt t.ex. Elias & Scotson (1994) förklaras nomin
hos etablerade grupper och anomin hos outsidergrupper som resultatet av
historiskt framväxta maktfigurationer där goda cirklar reproducerat moral,
impulskontroll och samarbete och onda cirklar reproducerat motsvarande
brist på framtidsperspektiv och avsaknad av social kontroll. Fokuseras
endast individnivån så ökar risken för att man föreställer sig att våld kan
åtgärdas terapeutiskt genom olika psykologiska behandlingar vilket inte
problematiserar orsaker till våld på samhällsnivån. Är endast samhällsnivån i
fokus, utan analys av huruvida dessa områden och grupper är produkter av
ojämlikhet i relation till välbeställda och ”normala” grupper, riskerar
interventionerna att enbart inriktas på förändringen av marginaliserade
områden och ”avvikande” problematiska grupper. Båda exemplen ställer
frågan om det är möjligt att separera individen från samhället samt om det
som är ”bra” i ett samhälle kan förstås separerat från det som är ”dåligt”
(Elias & Scotson, 1994). I ett relationellt maktperspektiv är alltid det som är
bra i samhället förbundet med det som är dåligt och enligt kriminologer som
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t.ex. Quinney (1974) måste relationerna mellan de som har ekonomisk makt
och de som exploateras av den betraktas som en del av förklaringen till
nästan all brottslighet. Våldsforskning måste alltså, i enlighet med det
integrerande perspektiv som används i avhandlingen, vara självreflekterande
för att inte riskera att bidra till konserveringen av ett ojämlikt
samhällssystem som gynnar vissa grupper av människor på bekostnad av
andra.

3.8 Sammanfattning
Den kritiska realismen visar på begränsningarna hos de ekologiska
våldsteorierna, som baserade på statistisk sannolikhet (probabilism) vare sig
har för avsikt att eller klarar av att undersöka de individuella mekanismerna
bakom våld. I ett kritiskt realistiskt perspektiv (Bhaskar, 1989; Sayer, 1994)
är det därför motiverat att göra kvalitativa studier (intensiva) som kan
synliggöra det individuella samspelet mellan faktorer på olika nivåer som
både leder fram till våld och icke våld. Förklaringar av våld som separerar
individ och samhälle samt förövare och offer från varandra är
reduktionistiska då människors handlingar är omöjliga att förstå separerade
från det samhälle hon lever inom. Forskning som värderar förövare och offer
som olika mycket värda är antihumanistisk eftersom den inte längre ser
människan som alltings mål och mening (Fromm, 1996). Polariseringar
mellan perspektiv motverkar sammanfattningsvis samarbeten som skulle
kunna öka kunskapen om förövares och våldsoffers relation till
maktstrukturer i samhället.
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4. Teoretisk referensram och
avgränsningar
Den forskning som behandlar mäns våld mot kvinnor och barn är enbart på
grund av sin stora omfattning både svår att jämföra och sammanställa.
Forskningen är dessutom, som redan nämnts, fragmenterad i olika
skolbildningar med olika teoretiska perspektiv, definitioner och
avgränsningar vilket ytterligare försvårar en enhetlig redovisning (Heise,
2012). Det har betraktats som orealistiskt att försöka göra en översikt av alla
kända skolbildningar på våldsområdet och motivera hur jag förhåller mig till
dem. Framställningen koncentreras därför istället på att redogöra för hur jag
orienterat mig i relation till de våldsforskningsperspektiv som varit
vägledande för min egen forskning. Eftersom mitt fokus med avhandlingen
är avgränsat till att endast undersöka faktorer som förenklat kan betraktas
som socialt producerade och som man kan anta går att förändra med sociala
interventioner som terapi och socialt arbete har jag i likhet med Heise (2012)
och andra samhällsvetenskapligt orienterade våldsforskare valt att avgränsa
mig från teoribildning som i huvudsak studerar mer eller mindre invariabla
faktorer bakom våld på biologisk, neurologiska och genetisk grund. Detta
innefattar också teoribildning som undviker att placera in psykologiska
faktorer i ett mer komplext socialt samspel. Mitt forskningsperspektiv är
således socialt, kvalitativt och avgränsat till förhållanden som är lämpade att
förändra med sociala interventioner vilket dock kan betraktas som
problematiskt för resultaten och kvalitén på de hypoteser som genereras och
i relation till det pluralistiska och realistiska perspektiv som här förespråkats
(Bhaskar, 1989; Sayer, 1992). Ett realistiskt perspektiv som inbegriper
biologiska faktorer kan självfallet även det bidra till ökad kunskap om
”våld”. Trots denna brist är det med dessa begränsande förutsättningar som
undersökningen genomförts och som resultaten måste bedömas.
I analysen av våldsterapeutiska metoder mot våld kommer jag i huvudsak att
förhålla mig till KBT-orienterade terapier som Duluthmodellen och IDAP
(Integrated Domestic Abuse Programme) samt integrerade och
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psykodynamiskt orienterade metoder som ATV (Alternativ till vold). Det
finns vidare få eller inga utvärderingar av psykodynamisk terapi (PDT)
och/eller ATV i Sverige och de som finns, även om de visat positiva resultat,
är inte tillräckligt rigorösa för att kunna användas som underlag för slutsatser
(Socialstyrelsen, 2010). Sett i ett internationellt perspektiv (t.ex. WHO,
2003) är det viktigt att ha i åtanke att samtliga vetenskapligt utvärderade
interventioner mot mäns våld har visat sig ha svag, tveksam eller
svårbestämbar effekt.

4.1 Utgångspunkter från psykologiskt orienterad
våldsforskning
4.1.1 Familjeorienterad våldsforskning
Forskning med ett familjevåldsperspektiv (”Family Violence”) utgår från att
familjen spelar en central roll för att förstå våld. Perspektivet utgår idag ofta
från vetenskapsteoretiska grundantaganden relaterade till ett individoch/eller socialisationsperspektiv samt är orienterad mot inlärningsteoretiska
och psykologiska förklaringsmodeller. En avgränsning till familjevåld
(Ellberg & Heise, 2005) tillåter forskaren att studera både mannens och
kvinnans våld mot alla i familjen, inklusive barn och äldre samt är öppen för
relationsorienterade förklaringar av våldet. Perspektivet är framvuxet ur
Gelles och Straus forskning (1979) som ursprungligen betraktade familjen
som ett avgränsat funktionalistiskt system och förenklat antog att våld är en
normal del av alla gruppers relationer. Utmaningen för perspektivet var
vidare att förstå varför våld används som en del av konfliktlösningen. Senare
familjevåldsorienterade forskare som t.ex. Dutton (1988, 1999, 2006, 2012)
utgår från en mer komplex våldsförståelse och menar att familjevåld ska
förklaras som resultatet av samverkan mellan individuella faktorer och
faktorer på socialpsykologisk och sociologisk nivå i enlighet med bl.a.
Bronfenbrenners (1979) multifaktoriella modell samt lägger vidare stor vikt
vid konsekvenserna av båda könens våld mot barn.
Forskning med ett familjevåldsperspektiv avgränsas dock i regel från
strukturanalyser och studier av våld mot kvinnor i den större offentliga
kontexten på arbetsplatser, i skolan, inom idrott, globalt våld vid krig och
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statens tvångsmässiga maktutövning. En familjevåldsavgränsning studerar
inte mäns våld mot andra män i det offentliga rummet, men kan innefatta
våld
mellan
båda
könen
i
homosexuella
parrelationer.
Familjevåldsforskningens fokus kan jämföras med studier som specifikt
studerar äktenskapsvåld (”Spouse Abuse”) intimt partnervåld (”Intimate
Partner Violence”; IPV eller ”Domestic Violence”; DV) där i regel enbart
våldet mellan de två parterna och inte våldet mot barnen studeras. Denna
avgränsning kan innebära ett större fokus på den sociala interaktionen
mellan parterna och det mikrosociologiska samspel som kan föregå våldet
(Hydén 1995; Retzinger 1995; Scheff & Retzinger, 2001). Värt att nämna är
att i Storbritannien sedan 2013 tillämpas en snävare definition av DV som
endast omfattar våld mellan familjemedlemmar äldre än 18 år (National
Health Service, 2015). Även om DV (”domestic violence”) idag används
synonymt med intimt partnervåld så fokuserade DV historiskt först på
barnmisshandel för att senare komma att fokusera på kvinnomisshandel.
Senare har begreppet kommit att innefatta även andra former av våld inom
familjen (Jackson, 2007). De problem som adresseras av en
familjevåldsavgränsning kommer vi att återkomma till nedan under avsnittet
om en strukturell familjevåldsavgränsning.

4.1.1.1 Generationsmässig tradering av våld och social inlärning
Familjevåldsorienterad forskning har ägnat sig åt att förklara generationsvis
tradering/generationsvisa våldscykler (”The Intergenerational Transmission
of Violence Theory”; IGT, även kallad ”The Intergenerational Cycle of
Violence”) och inlärning av våld. En fråga har varit varför offer för våld i
barndomen ofta själva blir förövare eller offer som vuxna. Flera studier har
funnit stöd för IGT (Kwong, Bartholomew, Henderson, & Trinke, 2003;
Renner & Slack, 2006; Wareham, Paquette Boots & Chavez, 2009),
samtidigt som vissa resultat varit svåra att förklara. Enligt tidiga studier av
Kalmuss (1984) så har risken att bli förövare eller offer visat sig vara större
om man bevittnat våld (”witnesses to domestic violence”) än om man varit
ett offer. Andra undersökningar visar att det finns en tydlig relation mellan
att bli fysiskt och psykiskt misshandlad som barn och senare inblandning i
relationsvåld (Caetano m.fl. 2000; Corvo & Carpenter, 2000; DeMaris,
1990; MacEwen, 1994 och Simons, Lin, & Gordon, 1998).
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Andra studier (Ehrensaft, Cohen, Brown, Smailes, Chen & Johnson, 2003;
Markowitz, 2001 och Whitfield, Anda, Dube, & Felitti, 2003;) hävdar att
utsattheten för och bevittnandet av våld som barn starkt påverkar om en
person kommer att använda partnervåld eller bli ett offer för det som vuxen.
Savage, Palmer och Martin (2014) visar att barn som har behandlats illa eller
har blivit sexuellt utnyttjade, utövar partnervåld i högre utsträckning som de
som blivit fysiskt misshandlade i barndomen. Yngre vuxna som bevittnar
pågående våld mellan föräldrarna har visat sig använda mer våld i sina egna
relationer (Black, Sussman & Unger, 2010). För Sverige relevant forskning
från Norge (Askeladen 2015) visar bland annat att populationen män i
våldsterapi, oftast varit utsatta för våld i barndomen. Enligt Abrahams och
Jewkes (2005), Caetano, Schafer, Clark, Cunradi och Rasberry (2000),
Corvo och Carpenter, (2000), DeMaris, (1990), Gage och Hutchinson
(2006), Jewkes, Levin och Penn-Kekana (2002), MacEwen (1994) och
Simons, Lin och Gordon (1998) ökar risken för män att bli förövare och för
kvinnor att bli våldsoffer om de utsatts för våld under barndomen. Barn som
utsatts för våld och/eller bevittnat/upplevt våld mellan föräldrarna är enligt
Black, Sussman och Unger 2010, Kwong, Bartholomew, Henderson och
Trinke (2003), Renner och Slack (2006) och Wareham, Paquette Boots och
Chavez (2009) oftare inblandade i familjevåld som vuxna.
Traderingen av våld mellan generationer har relaterats till kognitiv teori och
social inlärning (Ballif-Spanvill, Clayton & Hendrix, 2007; Breslin, Riggs,
O’Leary & Arias, 1990; Craig & Sprang, 2007; Egeland, 1993; Foshee,
Bauman & Linder, 1999; Hotaling & Sugarman, 1986; Kalmuss & Seltzer,
1986 och Langhinrichsen-Rohling, 2005). Pojkar som observerar mer
”positiva” än negativa konsekvenser av våld mellan föräldrarna (Ehrensaft
m.fl. 2003) kan förenklat genom social (modell- och/eller instrumentell)
inlärning (Bandura, 1986) internalisera våld som medel för att lösa konflikter
och/eller bestämma över kvinnor. Barn som utsatts för våld som en
disciplineringsåtgärd i barndomen kan lära sig att betrakta fysiskt våld som
en acceptabel metod för uppfostringen av egna barn och mot oönskade
beteenden i avsaknad av alternativa konfliktlösningsmetoder (Gover,
Kaukinen & Fox, 2008).
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Teorin verifieras ofta när den testas men har kritiserats för att den sällan
kontrollerar för variabler utanför modellen och att det kan finnas oklarheter
om vad som inkluderas i att ha bevittnat och/eller utsatts för våld. Eftersom
forskningen ofta bygger på retrospektiva studier kritiseras den ibland för att
vara påverkad av en svarsbias. Inlärningshypotesen som baserats på
bevittnandet av våld har ifrågasatts i studier där utsattheten för våld visat sig
vara den starkaste predikatorn för våld som vuxen (Corvo & Carpenter,
2000). Enligt Langhinrichsen-Rohling, Neidig och Thorn (1995) har också
studier visat att utsatthet för våld eller bevittnande av våld inte alltid leder till
att man som vuxen själv använder våld, vilket bland annat kan vara relaterat
till om man fått möjlighet att reflektera över erfarenheterna eller inte. Trots
kritik betraktas teorin som en av de absolut viktigaste för att förstå mäns våld
mot kvinnor och mot barn samt varför kvinnor med våldserfarenheter oftare
blir offer för relationsvåld (Ali & Naylor, 2013; Langhinrichsen-Rohling,
2005).

4.1.1.2 Utsatthet för våld i barndomen och generationsmässig
tradering av skam- och våldsbenägenhet
Mekanismerna bakom våld i samband med IGT har i forskning – vid sidan
av inlärningen av våld - också relaterats till vad forskare, såsom Else-Quest,
Higgins, Allison och Morton (2012) och Tangney och Dearing, (2002)
definierar som moraliska emotioner, där skam, stolthet och skuld vägleder
oss i förhållande till sociala normer och i relationer med andra. Den
emotionsorienterade våldsforskningen har relaterat skam till generationsvis
tradering (IGT) där utsatthet för våld, kränkningar och förnedringar i
barndomen använts som utgångspunkt för att förstå skambenägenhet och
ökad känslighet för kränkningar som vuxen (Else-Quest, Higgins, Allison &
Morton, 2012; Tangney & Dearing, 2002). Män som utsatts för övergrepp i
form av t.ex. övergivanden, förödmjukelser, respektlöshet och våld under sin
barndom lider enligt Brown (2004a), Gilligan (2003), Marshall, Marshall,
Serran och O’Brien (2009), Scheff och Retzinger (2000) och Tangney
(1995) ofta av ökad känslighet för situationer som framkallar känslor av
skam genom avvisanden, förakt, förödmjukelser och att vara oälskad som
vuxen. Omvänt genereras, enligt Nathanson (1992) och Scheff och Retzinger
(2001), känslor av att vara älskad, vara tillräckligt bra och att vara i kontroll
över situationen av stolthet. Vidare har Baumeister, Bushman och Campbell
(2000), Dearing (2002), Lewis (1971), Mills (2008), Nathanson (1992),
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Tangney (1995), Tangney, Miller, Flicker & Barlow (1996) och Tangney
Schoenleber och Berenbaum (2012) bidragit till den ökade förståelsen av hur
skam- och skuldbenägenhet påverkar oss som vuxna. Skam framkallad av
förnedring och respektlöshet resulterar vanligtvis i förlamande känslor och
upplevelser av att vara värdelös, maktlös och oälskad. Då skam är
egocentrisk och relaterad till oföränderliga brister tvingar den oss att
fokusera på oss själva och hur vi uppfattas av omvärlden. Enligt Else-Quest,
m.fl. (2012), Olthof (2012) och Tangney, Stuewig och Hafez (2011)
motiverar skam oss i allmänhet att dölja eller fly den skam som framkallats i
situationen eller att projicera skuld och ilska utåt mot andra. I jämförelse
med skam är skuld relaterat till stolthet och prosociala känslor som motiverar
reparativa handlingar, ånger och ansvarstagande. Reviewstudier bekräftar
vidare ett samband mellan skam och aggressioner och våld (Elison,
Garofaldo & Velotti, 2014) i synnerhet vad gäller internaliserad skam och
vid dysfunktionell skamreglering (Velotti, Elison & Garofaldo, 2014).
Skambenägenhet har utöver aggressioner och våld även relaterats till drogoch matmissbruk, depressioner, posttraumatisk stress, tvångshandlingar,
psykoser, ångest och självmord (Bensley, Eenwyk & Wynkoop Simmons
2003; Nathanson, 1992; Olthof & Else-Quest, m.fl. 2012; Scheff &
Retzinger, 2001; Tangney, m.fl. 1996; Tangney & Dearing, 2002; Tangney,
Stuewig & Hafez, 2011). Forskning i den svenska kontexten (Cater,
Andershed & Andershed, 2014; NCK, 2014) bekräftar att sexuella
övergrepp, psykisk och fysisk utsatthet för våld i barndomen kan relateras
till bl.a. posttraumatisk stress, depression, självskadebeteenden, alkoholism
som vuxen.
Relationen mellan skam och män och kvinnors användning av våld mot
andra och sig själva är i den nordiska kontexten närmast outforskad.
Däremot finns studier av skammens relation till marginalisering,
institutionaliserad stämpling och stigmatiseringsprocesser hos fattiga (Scheff
& Starrin, 2002). Lindbergs (1998) forskning om narkomaners karriärer
tangerar genom sitt fokus på sociala band delar av det som denna avhandling
undersöker (studie IV). I denna avhandling återfinns dock delvis andra
frågeställningar som aktualiserats genom den relativt intensiva
kunskapsutvecklingen på området, i synnerhet vad gäller relationen mellan
upplevelser av skam i barndomen och aggressioner och våld som vuxen.
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I den svenska kontexten har Gottzén (2013a, 2016) i ett könsmaktsorienterat
perspektiv och med kvalitativa metoder undersökt hur män i frivillig
våldsterapi relaterar till skam. Enligt studien, anteciperar män skam när de
reflekterar över att de riskerar att bli utfrysta om det kommer fram bland
vänner, kolleger m.fl. att de slagit sin kvinnliga partner. Enligt Gottzén
utvecklar därför männen medvetet, kalkylerande narrativa strategier som
ursäktar eller rättfärdiga deras våld. Liknande terapikritiska resultat finner
Boëthius (2015) som också undersöker män i frivillig våldsterapi. Hon
menar bland annat att männen ursäktar våldet samt att våldsterapin tenderar
att normalisera det. Enander (2010) har med ett könsmaktsteoretiskt
perspektiv och genom en kvalitativ studie undersökt misshandlade
medelklasskvinnors skam över att vara slagna och därmed inte kunna leva
upp till normen som älskade och lyckliga medelklasskvinnor. Denna skam
relaterar hon till fördröjda uppbrottsprocesser från männen. I jämförelsen
med mina egna teoretiska utgångspunkter från bland annat Tangney (1995)
m.fl. undersöker Gottzén och Enander i huvudsak skamrelaterade processer
utan tydlig anknytning till samspelet med de prosociala och reparativa
aspekter som skuldkänslor genererar, vilket gör att centrala delar av de
moraliska processer som männen och kvinnorna genomgår förblir obelysta.
Scully och Marollas (1984) klassiska studie av dömda våldtäktsmän, har
flera likheter med Gottzéns undersökning men undersöker dessutom
skulddimensionen och synliggör därmed fler dimensioner vilket bildar
förutsättningen för en diskussion om männens skuld- och/eller
skambenägenhet. Inom radikalfeministiskt och könsmaktsteoretiskt
orienterad våldsforskning har det funnits en tendens till att ontologiskt
betrakta män som kognitiva; medvetna och rationella. Dessa utgångspunkter
kan ha motverkat en inkorporering av den emotionsteoretiska
teoribildningen, vilken utvecklat kunskap om barndomsupplevelsers relation
till skam- och skuldkänslor och hur de samverkar vid våld respektive icke
våld
I studie I och II fokuseras erkänd skam och möjligheterna att inom
våldsterapeutiska interventioner generera ett stolt socialt band mellan
terapeut och klient. I studie III undersöks bland annat männens attityd till att
visa sårbara känslor som t.ex. svaghet samt om de känner sig skamfyllda i
relation till de kulturella förväntningar på framgång som finns inom den
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hegemoniska maskuliniteten. I studie IV undersöks männens skam- och
skuldbenägenhet relaterat till vad de berättar om sina våldserfarenheter i
barndom, sin socialisation, maskulinitet och olika situationer där de använt
våld som vuxna.

4.2 Utgångspunkter från emotionsorienterad
socialpsykologisk våldsforskning
Man skiljer vanligen psykologisk socialpsykologi (PSP) från sociologisk
socialpsykologi (SSP) beroende på deras olika skolbildningsteoretiska fokus.
I det följande avsnittet fokuseras i huvudsak relationella (interaktionistiska)
och emotionella aspekter relaterade till SSP och emotionssociologi, med
konsekvensen att kognitiva aspekter inom PSP som informationsinhämtning
och bearbetning med mera hamnat i periferin och/eller används som motpol i
diskussioner för att bättre synliggöra den emotionella dimensionen.
Avgränsningen har varit nödvändig för att kunna ge utrymme åt just det
specifika perspektiv på emotioner som använts i samtliga delstudier i
avhandlingen.
Emotioner kan både, som vi kommer att se, vara beroendevariabler men kan
också vara komplexa oberoende variabler som bidrar till våld. För att bättre
förstå bakgrunden till varför skam relaterats till ilska och våld, inom den
socialpsykologiska forskning som varit utgångspunkt här, är det nödvändigt
att utgå från kunskap om skammens biologiska ursprung och funktion. Enligt
Bowlby (1973) är skam relaterad till hur stabil anknytningen är till vårdaren
som vårt primära sociala band. Skamkänslor varnar barnet om att det
livsviktiga sociala bandet till vårdaren är hotat och att det måste repareras.
Om det inte repareras genereras en känsla av att vara isolerad och oälskad
vilket kan skada barnet för livet (Liotti 2004). Scheff och Retzinger (2000)
menar förenklat att, eftersom alla relationer resulterar i någon av känslorna
skam eller stolthet, ger emotionerna oss viktig information om kvalitén på de
sociala banden till dessa personer. Känslorna vägleder oss alltså i tolkningen
av hur stabil relationen är. Stabila sociala band karaktäriseras av balans,
solidaritet och ömsesidig respekt för varandra (Scheff and Retzinger 2001).
Denna (”attunement”) balans/samklang förutsätter kognitiv och emotionell
intersubjektivitet där vi föreställer oss hur de egna känslorna uppfattas hos
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den andre. Stoltheten kan dock bara bli resultatet om ömsesidigt fokus ägnas
åt relationen och känslorna. Varje relation kan vidare placeras på ett
kontinuum där vi vid den ena polen upplever solidaritet och stolthet över att
tillhöra relationen och där vi vid den andra upplever oss skamfyllda och
alienerade. Förenklat så kommer känslor av förståelse och respekt samt
samarbete indikera att solidariteten mellan parterna är tillfredsställande och
att parterna är stolta över att vara en del av relationen. För att ett stabilt band
ska vara möjligt måste parterna också kunna erkänna skam och andra känslor
för varandra då det bildar förutsättningen för större insikt om hur känslan
framkallats och kan förändras (Scheff, 2003). Relationer fyllda av konflikter
och missförstånd producerar skam vilket isolerar parterna från förståelse och
respekt för den andre. Lansky (1987) som en av pionjärerna inom
emotionsorienterad partnerterapi menar att relationsvåld måste relateras till
de ingående parternas skambenägenhet. Skambenägenheten reglerar
närheten och distansen mellan parterna i relationen och styr hur mycket av
skammen som erkänns och därmed kan bearbetas kognitivt och rationellt. I
Lanskys perspektiv (1987) ökar risken för våld i relationer där båda parter är
skambenägna eftersom båda parter därmed är ”narcissistiska” i den
bemärkelsen att de inte har resurser att empatiskt förstå den andre, vilket
ligger i linje med Tangneys (1995) forskning som visat att skambenägna
tenderar att projicera skuld på andra. Vidare betyder det att sårbarheten för
våld inom en relation inte bara ska förstås med ledning av en parts
individuella erfarenheter utan med utgångspunkt från vad som händer när två
parter möts i en kärleksrelation.
Scheff och Retzinger (2001) utgår teoretiskt från Lewis (1971) banbrytande
analys av klienters skam inom psykoanalytiska terapisessioner. Enligt Lewis
(1971), så upplever vi förenklat skam när vi gjort något fel och om dessa
handlingar är relaterade till delar av oss som vi inte kan förändra upplever vi
oss som dåliga. Upprepade skamsituationer kan vidare försämra vår självbild
så att den blir negativ vilket, i sin tur (Marshall, m.fl. 2009), kan leda till att
vi skyddar vårt jag med utåtagerande försvar som ilska och aggressioner.
Enligt Lewis är det möjligt att identifiera, för individen i fråga, dold skam
genom analys av verbal, icke-verbal och paralingvistisk kommunikation
(bl.a. talhastighet, rytm, intonation, styrka). Lewis (1971) fann nämligen att
patienter, som upplevde terapeuten som kritisk eller fördömande avslöjade
sin skam genom både paralingvistiska, icke-verbala och verbala reaktioner
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på kränkningarna. Patienternas reaktioner i form av upphetsning, rodnad,
döljande av ansiktet och gråtande i kombination med ilska avslöjade deras
skam. När patienterna kände sig isolerade, reserverade, eller kritiserade av
terapeuten, blev de defensiva eller uttryckte ilska istället för att erkänna sin
skam (”bypassed” shame). Denna destruktiva typ av skam åtskiljs från
erkänd skam (”acknowledged shame”), där parterna medvetandegör sina
känslor och kan erkänna den för varandra.
Lewis (1971), Retzinger (1995) och Scheff och Retzinger (2001) hävdar
vidare att icke erkänd skam (”unacknowledged shame”) kan relateras till
snabbt tal, hyperaktivt tänkande, försvar mot obehagliga skamkänslor som
projektioner, förträngningar, ursäkter och arrogans samt ilska. Lewis (1971),
fann i sitt material stöd för att ilska alltid föregås av indikationer på skam.
Med Lewis (1971) resultat som utgångspunkt utvecklade Retzinger (1995)
en guide för hur emotionsrelaterad verbal, icke-verbal och paralingvistisk
kommunikation ska avkodas i social interaktion mellan partners och
interagerande parter. Retzinger (1995) lyckades, i en egen studie av gifta
pars gräl - med hjälp av denna guide och genom simultan videofilmning av
båda parter – identifiera de knappt synliga förändringar som relaterats till
skam. Hon fokuserade på gräl som orsakats av separationer, hot om
separation, obesvarad kärlek, illojalitet, ansvarslöshet, missförstånd och
bristande respekt. Enligt Scheff och Retzinger (1997; Retzinger 1995) dolde
ilska och aggressioner de underliggande skamkänslor som genererats av att
parterna kände sig alienerade från varandra. När parterna upplevde
respektlöshet från den andre hade också viktiga känslor dolts. Icke erkänd
och okommenterad skam låg således bakom eskaleringen av konflikter till
ilska. Retzinger (1995), Scheff och Retzinger (1997), Scheff (2003, 2006)
hävdar att det finns stöd för Lewis (1971) påstående att skam alltid föregår
ilska och att ilska är resultatet av att skam inte erkänts av parterna. Scheff
och Retzinger (2001) menar att detta kan utgör grund för en teori om våld
som i korthet bygger på att endast icke erkänd skam resulterar i ilska och
våld och att ilska och våld kan undvikas om skam solidariskt kan erkännas
av parterna (Scheff, 2015). Följaktligen bildar erkänd skam grunden för
ömsesidig förståelse, funktionell kommunikation och samarbete samt stabila,
säkra och icke-våldsamma sociala band. De aggressioner (Lewis (1971) och
det våld som enligt Scheff (2003; 2006) och Tangney m.fl. (1996) blir
resultatet då skam, som den dominerande känslan stängt av tillgången till
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empati, står sammanfattningsvis i kontrast till våld som utförs av medvetna,
rationella och kalkylerande individer.
Det finns få studier som applicerat Scheff och Retzingers, Tangneys, m.fl.
emotionsorienterade teoribildning på just våldsterapeutiska interventioner.
Jones (2014), som sammanställt forskning om hur skam används inom
våldsterapi, menar samtidigt att det finns en grupp män som på grund av sina
svåra barndomserfarenheter är mycket skamkänsliga och svårbehandlade,
vilket gör forskning om hur terapiformer ska anpassas till denna typ av
klienter mycket angelägen. Det finns dock studier som relaterat skam till
terapier, där den mest kända är Braithwaites (1989, 2006) återanpassande
skammodell (”reintegrative shaming”), där kriminella ska lära sig att
skämmas för sina brott vilket sedan ska bidra till deras återanpassning.
Braithewaites återintegrerande skam har vissa likheter med erkänd skam och
han skiljer denna typ av skam från disintegrerande skam (”disintegrative
shaming”) vilken är negativ, stämplar kriminella och motverkar
återanpassning och istället kan leda till att de hamnar i kriminella
subkulturer.
Scheff (1990, 2003), Scheff och Retzinger (1997, 2000, 2001), Retzinger
(1995), Retzinger och Scheff (2000) har sammantaget bidragit till den
mikrosociologiska förståelsen av sociala band, skam, ilska och våld. Deras
guide för avkodning av verbal, icke-verbal och paralingvistisk
kommunikation (Retzinger, 1995, Scheff & Retzinger, 2001), kan vara
lämplig för att analysera sambandet mellan skam och ilska i
forskningssituationer där det finns tillgång till bl.a. simultan
videodokumentation. Eftersom relationer mellan klienter och terapeuter i
regel är annorlunda än relationer mellan individer i parrelationer så är det
viktigt att försöka komplettera de teoretiska utgångspunkterna från Scheff
och Retzinger med variabler som också undersöker betydelsen hos
institutionaliserade assymmetriska maktrelationer (Barbalet, 1998) mellan
klient och terapeut. Om maktrelationen visar sig vara alltför asymmetrisk,
finns det t.ex. risk för att den kränker klientens autonomi och därmed
genererar känslor av skam och underlägsenhet och reproducerar klientens
gamla identitet som avvikande. Maktbalansen mellan klienter och terapeuter
kan påverkas av om klienterna är dömda till terapi eller går i den frivilligt.
En tvingande behandling kan genom sin struktur, påminna klienten om när
31

föräldrarna eller skolan framkallat negativa känslor hos dem. Ju mer
maktmedveten behandlaren är, ju större potential att kunna motverka den
typen av konsekvenser. Manualbaserade terapiformer kan generellt sett vara
mindre flexibla för individuell anpassning än dynamiska former. Terapeuter
som arbetar i ett team skulle också kunna påverka maktbalansen till klienten
negativt.
Terapeuter måste kunna identifiera skam och de skamgenererande
situationer som ligger till grund för parternas definition av situationen
(Blumer & Morrione, 2004; Charon, 2004; Scheff, 1997, 2015). Behandling
som producerar skam hos klienten - på grund av bristande respekt och
förståelse hos terapeuten - kan leda till att negativa barndomsupplevelser
återupplevs och att en redan negativ självbild bekräftas. Skillnader mellan
terapiformer kan också påverka hur terapeuten agerar gentemot klienten med
konsekvenser för stabiliteten hos det sociala bandet. Inom
behandlingsmetoder för våldsamma män uppmärksammas sällan den
normativa hegemoniska maktstrukturen (Connell, 1995), som i allmänhet
placerar män i ett ambivalent förhållande till våld, där våld både är
glorifierat och förbjudet. Behandlingar som utgår från Duluthmodellen
(2005) som DAIP (Domestic Abuse Intervention Programme) och IDAP
(Integrated Domestic Abuse Programme) riskerar vidare, genom att projicera
allt ansvar för våldet på klienterna, att ge legitimitet åt maktstrukturer som
ibland tvingar män att använda våld samt döljer relationen mellan det våld
som klienter kan ha utsatts för i barndomen och det våld de använder som
vuxna (Dutton & Corvo, 2007).
Den terapeutiska alliansen har flera likheter med det perspektiv på sociala
band som utvecklats av Scheff m.fl. och handlar förenklat om hur en god
relation till en patient/klient kan påverka terapins resultat i en positiv
riktning. Alliansen spåras tillbaka till Freuds diskussioner om överföring och
projektioner men har i senare former fått en mer positiv betydelse med
tonvikt på en realistiskt orienterad relation och samarbete. Bland annat
Bowlby (1973) utvecklade samarbetet i termer av en arbetsallians med ett
tydligt mål. Alliansen bygger på en överenskommelse om målet för
behandlingen, medlen och ett socialt band baserat på positiva känslor
gentemot varandra (Ardito & Rabellino, 2011). Flera reviews ger stöd för att
en allians har positiv effekt, speciellt vad gäller populationen patienter inom
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psykiatrisk vård (Howgego, Yellowlees, Owen, Meldrum & Dark, 2003).
Kritik riktas dock mot att kunskap fortfarande saknas om vad i den
terapeutiska alliansen som ger en positiv effekt (Elvins & Green, 2008).
Effekten av en terapeutisk allians har utvärderats vad gäller terapi mot mäns
våld mot kvinnor inom relationer med viss effekt (Brown & O’Leary, 2000).
Metodens effekt på våldsamma män diagnosticerade som psykopatiska inom
kriminalvården har också utvärderats och visat att det är främst de män vars
allians till terapeuterna ökar under behandlingen som visar en förbättring
(Polascheck & Ross, 2010). Relateras den terapeutiska alliansen till det
perspektiv som utvecklas här så finns flera likheter, bland annat bygger båda
perspektiven på förtroende och att det finns ett gemensamt mål som båda
partner jobbar mot oavsett vad som händer. Samtidigt saknas en mer
utvecklad teori för hur känslor som skam, skuld och stolthet samt
maktförhållandena mellan terapeut och klient/patient påverkar kvalitén hos
den terapeutiska alliansen och utfallet av den. Det finns således potential för
att integrera kunskap från det emotionspsykologiska perspektivet med
kunskapsbildningen om terapeutiska allianser, men det ligger utanför syftet
med denna avhandling.
I den svenska kontexten har Hydén (1995) använt utgångspunkter hämtade
från Scheff och Retzinger för att öka kunskapen om hur känslor påverkar det
samspel som ibland leder fram till gräl och våld i parrelationer och
uppbrottet från relationen. Enligt Hydén (1995) utgörs kvinnors uppbrott
från våldsamma relationer av en motståndsprocess och aktörskap. Hydén
finner i en undersökning av 20 gifta par med upprepad kvinnomisshandel att
våldet till slut inte kan normaliseras, utan istället blir orsaken till
separationen och skilsmässan. De motsägande resultaten visavi Lundgrens
(1992) forskning, som visar hur våldet normaliseras, kan ha påverkats av att
Hydéns urval i huvudsak bestod av kvinnor som visat handlingskraft och
självständigt tagit kontakt med polis och socialtjänst, medan Lundgren
undersökt kvinnor i en patriarkal kristen miljö. Hydéns resultat bekräftar i
huvudsak Gondolfs och Fishers (1988) forskning som visat att kvinnor först
tar på sig skulden för våldet, anpassar sig och försöker omvända männen för
att till sist om misshandeln fortsätter, skilja sig och/eller ta hjälp av
myndigheterna. Lundgrens och Hydéns norsk-svenska forskning avviker inte
nämnvärt från den internationella, där man i vissa studier funnit stöd för
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BWS, men mer ofta funnit att kvinnor gjort uppbrott i relationen och/eller
reagerar på andra sätt som inte stämmer med BWS.
I jämförelse med Hydén har emotionsperspektivet här tillämpats på terapier
(studie I, II) och hur det sociala bandet mellan terapeuten och klienten kan
undersökas med teoribildningen som utgångspunkt. Vidare har studie III
undersökt hur män i olika maskulinitetspositioner upplever känslor av
stolthet eller skam i relation till förväntningar från den hegemoniska
maskuliniteten. I den biografiskt undersökande studien av våldsamma män i
behandling mot våld (studie IV) har fokus riktats på att öka kunskapen om
hur, bland annat, emotioner som skam grundlagts i barndomen och hur det
kan återverka på skam- och våldsbenägenhet som vuxen när t.ex.
skamkänslor framkallas i olika relationer till män, kvinnor och sig själva
(självskadebeteenden). Bortsett från skillnader i tillämpning så är de
teoretiska utgångspunkterna i huvudsak desamma varför studierna delvis
kompletterar varandra med sina olika tillämpningsområden.

4.3 Utgångspunkter från samhällsvetenskapligt
orienterad våldsforskning
4.3.1 Feministiskt orienterad våldsforskning
Feminism är på samma sätt som marxismen både en ideologi och en
vetenskap. Den kan ha grundlagts så tidigt som på mitten av 1850-talet och
har genom kvinnorörelsen (”the women liberation movement”), under senare
halvan av 1900-talet, etablerats som en stark folkrörelse (Walker, 2006).
Feminismen har förenklat som huvudfråga att kunna ge kvinnor samma
politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som män och har bidragit till
den ökade jämställdheten internationellt, till interventioner som kvinnojourer
samt till flera lagändringar som gjort fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot
kvinnor till ett lagbrott. Feminismen har sammanfattningsvis tillsammans
med bland annat miljö-, arbetar-, fredsrörelsen bidragit till de största och
viktigaste demokratiserande samhällsförändringarna i modern tid.
Fokus inriktas här på våldsforskning inom det feministiska perspektivet där
det radikalfeministiska perspektivet varit framträdande inom diskursen om
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mäns våld både internationellt (Dutton, 2010) och nationellt. Det
radikalfeministiska perspektivet har haft stort inflytande på både den
allmänna våldsdiskursen, politiska reformer och de terapeutiska
interventioner mot våld som används i Sverige (Nilsson, 2009) och
internationellt. Det bör tilläggas att relationen mellan makt och våld, inom
nästan alla feministiska perspektiv, lyfts fram som central för att förstå
relationen mellan man och kvinna, samtidigt är det omöjligt att i en
genomgång av detta slag göra alla dessa teorier rättvisa. Det är heller inte
relevant för mitt arbete att förhålla mig till alla skolor utan genomgången har
fokuserats på det perspektiv som varit tongivande och kanske haft mest
inflytande politiskt inom våldsdiskursen både internationellt och nationellt
(Dutton, 1994, 2010; Nilsson, 2009). I genomgången som följer kommer
följaktligen fokus att riktas på vad som internationellt brukar kategoriseras
som radikalfeminism (Tong, 2009) och i Sverige som ett
könsmaktsperspektiv (Gottzén, 2013b; Nilsson 2009). I praktiken innebär
det att jag inte kommer att djupare diskutera andra typer av feminism som
liberal, marxistisk och socialistisk feminism (Daly & Stubbs, 2006) samt
andra former som psykoanalytisk, omvårdnadsfokuserad, postkolonial, ekooch postmodern feminism (Tong, 2009) eller debatter om hur feminismen
ska gå vidare ur vad som vissa forskare menar är gamla improduktiva synsätt
på makt (Allen, 2007).
Enligt det radikalfeministiska perspektivet beror generellt sett våld mot
kvinnor på könsojämlikheten i samhället som grundlagts genom patriarkatet
(Bograd, 1988; Burstow, 1992; Dobash & Dobash, 1979; Hearn, 1998;
MacKinnon, 1989). Förenklat försvarar män status quo genom passivitet
och/eller agerar på olika sätt när deras överordning hotas. Våld i
parrelationer är därför endast en aspekt av det förtryck och alltid närvarande
hot om våld mot kvinnor som finns överallt i samhället. Kvinnors generellt
sett underordnade ställning i relation till män, betraktas här som den primära
förklaringen till mord, kvinnomisshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp,
trakasserier och framtvingad prostitution. Våld mot kvinnor är därmed inte
en fråga som ska lösas inom familjen utan en fråga som måste adresseras
genom social förändring, där patriarkatet på sikt måste försvinna som
samhällsstruktur.
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Patriarkatet ska därför betraktas som en paraplyterm som synliggör mäns
systematiska dominans av kvinnor på olika fält (Pease, 2000) och inom
perspektivet studeras bland annat därför hur könsojämlikheten kan se ut i
vardagen (Kuennen, 2014). Det patriarkala systemet rättfärdigar manlig
dominans och fördelningen av makt mellan män och avvisar jämlikhet både
privat och offentligt samt tillåter våld mot kvinnor som en del av ideologin.
Patriarkatet (Engels, [1884] 2008) innebär vidare att kvinnor utnyttjas för
hushållsarbete vilket gör att både deras arbete och sexualitet kan kontrolleras
av män. Könsrollerna upprätthåller mäns maktdominans, ojämlikheten och
kapitalismen. Walby (1986) skiljer generellt på fyra olika perspektiv på
relationen mellan patriarkat och kapitalism. Det första utgår från att
könsojämlikheten beror på relationerna som skapas mellan könen inom
kapitalismen när kvinnor inte arbetar i produktionen. Det andra bygger på att
patriarkat och kapitalism är integrerade där kapitalism och patriarkat är
förutsättningar för varandra. Det tredje bygger på att patriarkat och
kapitalism analytiskt bör skiljas åt. Kvinnor kontrolleras inom familjen och
kan därför inte arbeta i produktionen vilket utgör ett villkor för
självständighet. Det fjärde är en radikalfeministisk tolkning av patriarkatet
som fokuserar på mäns fysiska och sexuella våld mot kvinnor som ett sätt att
reproducera patriarkatet.
Radikalfeminismen har betraktat den sistnämnda aspekten hos Walby som
central. Mäns kontroll av kvinnors sexualitet genom våld och våldtäkt samt
hot om våld är därför central för reproduktionen av patriarkatet enligt
Brownmiller (1975). Våldtäkten ska inte betraktas som en sexuell akt då
dess funktion är att generera makt och kontroll över kvinnor. Trots att endast
en minoritet män våldtar kvinnor gynnas en majoritet av män då det latenta
hotet om våld fungerar som kontroll av kvinnor i allmänhet. MacKinnon
(1989) lägger vidare stor vikt vid männens makt att definiera den kvinnliga
sexualiteten som underordnad vilket hon menar bland annat avspeglas i
pornografin. Kelly (1988) har genom att synliggöra det manliga våldet som
ett kontinuum hävdat att det inte finns så stora skillnader mellan icke våld
och våld samt att allt från sexism, sexuella trakasserier till våldtäkt och mord
är uttryck av ett och samma våld inom ett patriarkat. Sexuella relationer
mellan kvinnor avspeglar i regel enligt radikalfeminismen den
heterosexuella med en dominant och en passiv part och reproducerar därmed
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förtrycket mellan könen. Kritik mot MacKinnon och radikalfeminismen har
kommit från bland annat poststrukturalistismen och queerfeminismen som
menar att teorier vars utgångspunkt är heterosexuella parrelationer,
osynliggör det performativa görandet av kön och andra relationer och
maktstrukturer grundade på till exempel etnicitet, klass och sexualitet samt
det förtryck som kategoriseringar av sexualiteten innebär (Butler, 1991).
Radikalfeministernas stereotypa bild av sexualiteten osynliggör alla de olika
jämlika/ojämlika sätt att ha sex på som utmanar den aristoteliska stereotypen
av mannen som aktiv och kvinnan som passiv samt sexualiteten som ett
medel för uppror mot och emancipation ur tvingande och disciplinerande
normer. Den socialt accepterade pornografin har varit i fokus inom det
radikalfeministiska perspektivet eftersom den antagits normalisera våld mot
kvinnor. Pornografi leder enligt Flood (2006) till en generell normalisering
av sexuella övergrepp vilket påverkar mäns och kvinnors sexualitet så att
den reproducerar uppfattningen att män är överordnade kvinnor.
Reviewartiklar (Malamuth, Addisson & Koss, 2000) visar på ett samband
mellan konsumtion av våldsporr och sexuellt aggressiva beteenden samt hur
vissa typer av män påverkas mer än andra. Kvinnor som i experiment
konsumerat våldspornografi tillsammans med alkohol definierar i färre fall
övergrepp som våldtäkt (Davis, Norris, Martell & Heiman, 2006).
Attitydundersökningar visar vidare på större acceptans för våld mot kvinnor,
när porrkonsumtionen avser våldspornografi (Hald, Malamuth & Yuen,
2010). Samtidigt som den radikalfeministiska tesen får stöd i vissa studier
demonstrerar flera studier också på en avsaknad av ett samband (Seto, Maric
& Barbaree, 2001). Senare reviewartiklar visar (Ferguson & Hartley, 2009)
på frånvaron av ett kausalt samband mellan konsumtion av porr och våldtäkt
samt sexuella övergrepp. Empiriska studier på aggregerad nivå uppvisar
negativa samband, där ökad tillgänglighet och konsumtion av pornografi
samvarierar med mindre antal sexuella övergrepp (Diamond, 2009).
Generellt sett använder radikalfeministiskt orienterade våldsforskare hellre
termer som kvinnomisshandel (”wife battering”, ”wife abuse”) än
familjevåld och partnervåld eftersom begreppen, både genom de traditioner
som de vilar på och de avgränsningar som används, tydliggör att våldet beror
på könsojämlikheten och inte kan reduceras till familjen. Könsojämlikheten
beror i sin tur på patriarkatet som tvingar kvinnor till underordning genom
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psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Forskning om könsbaserat
våld (”gender based violence”) relaterar kvinnors underordnade ställning i
samhället till alla former av kontroll och våld som antas riktats mot dem
(Dobash & Dobash, 1979; Dragiewicz, 2008; MacKinnon, 1989; Pence &
Paymar, 1993). Även forskning med fokus på mäns våld mot kvinnor
(”violence against women”; VAW), relateras ofta till maktstrukturer på
samhällsnivå och fokuserar på våld mot kvinnor i krig, på arbetsplatser, i
skolan och i det offentliga rummet. VAW har följaktligen använts inom
globala deskriptiva studier där även våldet mot kvinnor i det offentliga
rummet måste beskrivas (Heise, 2012; WHO, 2005).
Den patriarkala, könsrollsbaserade partnerrelationen mellan man och kvinna
betraktas förenklat, inom alla feministiska perspektiv, som den primära
orsaken till kvinnoförtryck och mäns våld mot kvinnor. Kontroll av, och våld
mot kvinnor blir i detta perspektiv ett medel för att upprätthålla dominansen.
I ett patriarkat där män är norm blir våld mot kvinnor en normaliserad
handling som är tillåten att använda mot kvinnor som ifrågasätter och hotar
mäns makt. (Dobash & Dobash, 1979; Steinmetz, 1987; Yllo & Straus,
1990). Enligt Gage och Hutchinson (2006) så förekommer också mer våld i
relationer där kvinnor har mer socioekonomiska resurser än männen vilket
skulle kunna tänkas avspegla mäns försök att återta makt. Denna typ av
resonemang bekräftas delvis av äldre studier som visat på ökat våld mot
kvinnor när kvinnors ekonomiska autonomi ökar (Yllo, 1983, 1984).
Forskningen är dock svårtolkad eftersom mer våld mot kvinnor samtidigt
också förekommer i traditionellt patriarkala familjestrukturer där kvinnan är
marginaliserad; ekonomiskt, politiskt, kulturellt och socialt. Eftersom våldet
i heterosexuella relationer i huvudsak antas utföras av män för att kontrollera
kvinnor har också forskning som visar på symmetri i relationsvåld avvisats
som felaktigt eller förklarats som självförsvar (Belknap & Melton, 2005;
Dobash & Dobash, 2004). I anslutning till kritik av forskning vars resultat
uppvisat en symmetri i partnervåld har man inom perspektivet också riktat
kritik mot CTS 1 och 2 (”Conflict Tactics Scale”) som våldmätningsskala,
eftersom den utgår från att allt våld startar med gräl och därmed osynliggör
mannens makt- och kontrollmotiv (Belknap & Melton, 2005; Kimmel,
2002).
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Walkers (1979) våldscykelteori (”the cycle of violence”) är en av de centrala
teorierna inom det radikalfeministiska perspektivet, som bland annat
förklarar varför slagna kvinnor stannar i våldsrelationer. Walker hävdar att
kvinnor inte bara blir slagna i relationer utan också samtidigt utsätts för
sexualiserat våld genom våldtäkter. I våldscykeln finns flera faser. I den
första fasen byggs spänningen upp mellan parterna (”tension building”),
mannen blir frustrerad tills han inte kan kontrollera det längre och blir
våldsam: fysiskt, psykiskt, emotionellt och sexuellt (”abuse”), därefter
ångrar sig mannen (”remorse/forgiveness”) och kvinnan upplever ofta en
smekmånad där hon tror att mannen aldrig ska slå henne mer
(”honeymoon”). Upprepas cykeln så leder det ofta till inlärd hjälplöshet
(Seligman, 1992) och posttraumatisk stress eftersom kvinnan lär sig att hon
inte kan förändra mannen och därmed skuldbelägger sig själv. Stöd för
teorin finns i WHO:s internationella studier (Garcia, Moreno, Jansen,
Ellsberg, Heise & Watts, 2005) där kvinnor rättfärdigade att de blivit slagna
när de nekat mannen sex, varit otrogna och inte skött hushållet. Teorin har
kritiserats för att det finns många andra orsaker till att kvinnor stannar i ett
misshandelsförhållande som ekonomiska, sociala, kulturella och för att
skydda barn, äldre och anhöriga. Huvudkritiken har dock kommit från
forskning som visat att de flesta kvinnor lämnar våldsamma relationer.
Walkers (1984, 1992, 2006) teori om slagen kvinna syndromet (”Battered
woman syndrome”; BWS) utgör en vidareutveckling av våldscykeln
tillsammans med utgångspunkter från teorier om inlärd hjälplöshet.
Internationell och nordisk forskning visar att BWS förekommer men att våld
i parrelationer mer ofta leder till ett uppbrott från relationen (Bell, Goodman
& Dutton, 2007; Gondolf & Fisher, 1988; Goodman, Dutton, Weinfurt &
Cook, 2003; Heiskanen & Piispa, 1998; Hydén, 1995) eller till andra
reaktioner som inte faller inom ramen för BWS (Ferraro, 2003, 2006;
McMahon, 1999; Schuller, Wells, Rzepa, & Klippenstine, 2004 och Stark,
2007). I USA har BWS i vissa fall använts som försvar vid rättegångar av
kvinnor ställts till svars för att ha skadat eller dödat en misshandlande man,
men BWS har samtidigt kritiserats för att sakna vetenskapligt stöd (Dutton,
Hamel & Aronson, 2010).
I den svenska kontexten har centrala delar av den radikalfeministiskt
orienterade teoribildningen omformulerats till studiet av en ojämlik
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könsmaktsordning (Gottzén 2013b; Nilsson 2009). Mycket av den teoretiska
diskurs som formulerats inom radikalfeminismen (Brownmiller, 1975;
Dobash & Dobash, 1979; Kelly, 1988; Walker, 1979 m.fl.) har legat till
grund för tongivande svenska feminister som Lundgren (1990, 1992, 1993,
2001, 2004) och andra forskare som haft diskursen som utgångspunkt
(Nilsson, 2009). Det gäller i viss mån även svensk maskulinitetsforskning
(Mellström och Gottzén 2013) samt statliga utredningar om män,
jämställdhet och våld mot kvinnor och barn (se t.ex. SOU, 1995:60, 2001:72,
2004:121, 2014:6, 2015:55) där den framträder som förklaringsmodell.
Lundgren menar förenklat att mäns kontroll och våld mot kvinnor i vår
kultur inte betraktas som onormalt utan blivit en normal del av mäns och
kvinnors könskonstituering och därmed reproducerar en ojämlik
könsmaktsordning där män är överordnade kvinnor: ekonomiskt, socialt och
sexuellt. Lundgren (1990) undersökte i en kvalitativ empirisk studie, gifta
kristna norska kvinnor som utsatts för våld av sina makar och i en annan
(Lundgren 1992) flera av de män som utsatt sin kvinnliga partner för våld.
Hon fann bland annat att kvinnorna menade att männen uppfattade våldet
som något bra och normalt i äktenskapet och som något som ålagts dem av
Gud. Normaliseringen bestod i att både mannen och kvinnan konstituerade
sina kön genom våldet. Kvinnan utsattes för verbala och fysiska övergrepp
tills hon omdefinierade och internaliserade bilden av sig själv som
underordnad och hjälplös. Mannens maskulinitet som överordnad formades
på ett motsvarande sätt av den erotiska makt som våldet producerade.
Resonemangen konnoterar delvis till maskulinitetsforskare som Carrigan,
Connell och Lee (1985) och West och Zimmerman (1987) m.fl. som visar
hur män, i brist på konventionella resurser, använder dominans och våld mot
underordnade män och kvinnor för att validera en normal maskulinitet. Till
skillnad från Walkers (1979, 1984, 1992, 2006) modell BWS, som för övrigt
har stora likheter med Lundgrens (2004) beskrivning av våldets
normaliseringsprocess, menar Lundgren att mäns våld är kontrollerat och
inte relaterat till ilska som uppstått på grund av gräl (jämför med de
kritiserade premisserna inom CTS 1 & 2.). Senare studier av t.ex. Enander
(2010), som utgår från liknande utgångspunkter som Lundgren, bekräftar i
huvudsak Lundgrens resultat, men lägger till kunskap om processerna
bakom fördröjda uppbrott som bland annat relateras till skam över att vara
misslyckad som slagen kvinna. Lundgren (2004; Lundgren, m.fl. 2001)
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menar vidare att förklaringar till våld som lyfter fram männens
klassbakgrund, misshandel i barndomen och psykisk sjukdom ursäktar och
individualiserar våldet och får oss att tro att våld endast är något som
marginaliserade
män
använder.
Familjevåldsoch/eller
partnervåldsperspektiv tenderar vidare att förklara våldet på familjenivån
och därmed fragmentera bevisen för det förtryck som blir tydligt med en
strukturell könsmaktsteoretisk modell. Vidare görs män till offer för sitt
sociala arv och våld ursäktas med en svår uppväxt och/eller psykiatriska
problem eller konflikter inom parrelationer.
En könsmaktsteoretisk ram kan även sägas ha orienterat svensk forskning
om våld mot barn. Eriksson (2003) intervjuade i sin avhandling 15
misshandlade mödrar som lämnat sin partner och sökt sig till kvinnojouren
samt tio familjerättssekreterare. Eriksson studerade i huvudsak betydelsen av
det våld som barn upplever i samband med pappans våld mot mamman och
det stöd som riktas till dessa barn från statens sida. Eriksson har i senare
forskning undersökt hur barns berättelser bättre ska tillvaratas i forskning
och av professionella. (Eriksson, Källström Cater & Näsman, 2015).
Erikssons forskning grundas främst i en svensk kontext och anknyter inte till
nationell och internationell forskning som visat att kvinnor använder lika
mycket våld mot barn som män, till forskning om generationsmässig
tradering av inlärt våld samt forskning om de emotionella skador utsatthet
för våld i barndomen kan resultera i, vilket placerar Erikssons forskning vid
sidan av avhandlingens perspektiv.
I Sverige har dock inte alla forskare som studerat våld mot kvinnor anslutit
sig till en könsmaktsteoretisk förståelse utan använt teori- och
metodtraditioner med andra ontologiska och kunskapsteoretiska
utgångspunkter. En tydlig skillnad har enligt Nilsson (2009) funnits mellan
könsmaktsteoretiska forskare och medicinskt orienterad våldsforskning
(Bergman 1987), psykologisk egenskapsforskning (Lennéer-Axelsson,
1989), forskning om barndomserfarenheter (SOU 2001:72; Överlien &
Hydén, 2007), socialpsykologiska studier av interaktionsprocesser (Hydén,
1995) samt forskning som bland annat visat att våldsutövande män lider brist
på ekonomiska, sociala, politiska och kulturella resurser (BRÅ, 2007, 2009,
2014).
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Enligt Mills (2003) tenderar det radikalfeministiska perspektivet att vara
etnocentriskt eftersom det betraktar kvinnor i utvecklingsländer som
förtryckta, underordnade och utan någon röst. Forskare som förklarar våld
med enbart könsojämlikhet som grund kritiseras dessutom för de inte lyckas
ge en röst åt de olika sorters kvinnor med olika sexualitet, etnicitet och klass,
vilka marginaliserats genom den vita medelklassfeminismens universella
bild av könsojämlikhet (Richie, 2000). Poststrukturalistiskt orienterade
feminister som Butler (2004) kritiserar konstruktionen av kvinnan som
underordnad eftersom den både dolt och omöjliggjort kvinnan som en aktör.
Våldet tenderar att betraktas som heterosexuellt trots att det avvisas av flera
forskare som visat på våld i icke heterosexuella relationer (George, 2007)
där bl.a. forskning om lesbiska partners våld mot varandra utmanat
könsojämlikhetsförklaringen till mäns våld mot kvinnor (Ristock, 2002). När
socioekonomiska faktorer kontrolleras mot varandra har i regel enligt
Rennison & Planty (2003) de ekonomiska skillnaderna kvarstått som den
starkaste förklaringen, där kvinnor från lägre klass löper större risk att
drabbas av våld, vilket ger stöd för att skillnader i social klass alltid måste
beaktas i en förklaring av mäns våld mot kvinnor. Perspektivet tenderar
vidare att reducera förklaringar till orsaker på samhällsnivå på bekostnad av
utvecklandet av ny kunskap om hur olika strukturella faktorer som klass,
etnicitet, sexualitet och kön samverkar med socialpsykologiska och
psykologiskt faktorer vid våld. Förenklat tenderar radikalfeminismen att
förlita sig på forskning som reducerar mäns våld mot kvinnor till en
jämställdhetsfråga, vilket diskriminerar annan forskning som visar på mer
komplexa samspel mellan faktorer. Teoribildningen tenderar vidare inte bara
att diskriminera kvinnor från andra regioner än väst, den osynliggör också att
våldsanvändningen kan vara påverkad av mäns olika tillgång till
ekonomiska, sociala, kulturella och politiska resurser för att validera en
maskulinitet (Connell, 1995; Messerschmidt, 2000). Dessutom hävdar
företrädare för det psykologiskt orienterade perspektivet, att det finns bevis
för att det endast är en minoritet av männen som använder våld (Stets &
Straus, 1990; Whittaker, Haileyesus, Swahn, & Saltzman, 2007) vilket
dessutom verifierats genom internationell statistik (FRA 2014; Heise, 2012;
WHO, 2013). Flera studier, baserade på den ofta kritiserade CTS-skalan,
visar att kvinnor kan vara lika våldsamma och till och mer våldsamma än
män i partnerrelationer (Anderson, 2002; Archer, 2002; Brown, 2004b).
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Kvinnors våld mot barn har heller inte betraktats som ett lika viktigt problem
bland radikalfeminister vilket kan vara relaterat till att kvinnors våld mot
barn varit svårt att förklara inom det feministiska paradigmet (Dutton, 1994).
Många feministiska forskare hävdar att jämlikhet uppnås genom att män ger
upp makt till kvinnor, men ifrågasätter samtidigt inte om det är möjligt inom
ett kapitalistiskt samhällssystem som visat sig ligga till grund för många
andra orättvisor och våld på allt från mikronivå till krig mellan stater.
Slutligen menar Dutton (2010) att radikalfeminismen (”the gender
paradigm”) kan betraktas som ett slutet system och en anti-vetenskap
eftersom den inte utvecklats i takt med att anomalier i de existerande
teoretiska antagandena uppdagats, vilket gör att den delar många egenskaper
med en sekt.

4.3.2 Maskulinitetsforskning
Maskulinitetsperspektivet har inte bara sin naturliga hemvist i genusteori
(Carrigan, Connell & Lee, 1985; Connell, 1995; Connell & Messerschmidt,
2005) utan är också influerad av psykoanalysen och perspektiv som
inbegriper en förståelse av samspelet mellan individ och samhälle.
Messerschmidt (1993, 2000) är t.ex. influerad av Giddens (1984)
struktureringsteori som förstår samhället som en ständigt pågående process
där aktörers handlingar formar strukturer som begränsar eller möjliggör
handling. Connell (1995) som den ledande förgrundsfiguren inom
perspektivet är i grunden enig med feministiska forskare att mäns
överordning och kvinnors underordning är en central makthierarki i
västvärlden men menar samtidigt att den är baserad på ett samspel mellan
strukturer som kön, klass, etnicitet och sexualitet. Denna typ av perspektiv
där handlingar betraktas som strukturerade är inte bara centrala för
strukturerings- och maskulinitetsteorier (Giddens, 1987, Messerschmidt,
2000, 2004) utan också för den näraliggande kritiska realismens
transformationsmodell (Transformational Model of Social Agency; TMSA),
då samtliga betraktar struktur och aktör som en odelbar entitet (Bhaskar,
1989, 2008; Sayer, 1992). Maskulinitetsteorin kan även relateras till
klassiska resursteorier (”resource theory”) som Allen och Straus (1979) och
Mertons (1957) strainteori vars utgångspunkt är att individer använder de
resurser som finns tillgängliga för dem för att nå de mål de satt upp. Har en
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person tillräckliga konventionella resurser till sitt förfogande för att nå sina
mål kommer den enligt teoribildningen inte att använda kriminalitet och
våld, medan en person som saknar resurser kan vara tvingad att göra det.

4.3.2.1 Maskulinitet i ett resurs- och strukturperspektiv
Författarna nedan betraktas som centrala för det mer materialistiska
maskulinitetsperspektiv som avhandlingen vill lyfta fram eftersom de
synliggjort det för maskulinitetsteorin så grundläggande samspelet mellan
människors handlingar och de samhällsstrukturer som inskränker eller ökar
vår handlingsfrihet. Enligt Cohen (1955), i en klassisk studie, tvingas
arbetarklassens pojkar undertrycka vad som i kontexten betraktas som
feminina egenskaper, som t.ex. studieintresse trots att bra betyg i ett längre
perspektiv skulle gett dem resurser att förändra sitt liv, vilket leder till
uppkomsten av självgenererande mekanismer som reproducerar deras
underordning. Willis (1977) visar hur marginaliserade arbetarpojkar
socialiseras till att avvisa individualistiska värden som skola och karriär och
hur de därmed både försummar livsval som gynnar deras mobilitet och
stänger dörren till resurser som kan användas för att förändra ett
förtryckande kapitalistiskt system. Sennet och Cobb (1972) beskriver hur
arbetarklassen, som inte kan leva upp till förväntningarna på materiell
rikedom, kämpar mot skam och självförakt genom att separera arbetet från
sin identitet och istället betraktar arbetet som något meningslöst och som
något man bara gör för att stödja familjen. I utbyte mot sitt offer, kräver
männen status och respekt av familjen vilket genererar en patriarkal
familjestruktur. Hirschis (2002) studie av ungdomars kriminalitet visar hur
pojkar med svaga sociala band till konventionella institutioner som familj,
skola och konventionella värderingar tenderar att hamna i kriminalitet
istället. Elias och Scotson (1994) visar hur skam hos exkluderade
arbetarklassungdomar leder till både självstigmatisering och kriminalitet som
sedan genererar deras egen underordning.
Denna forskning lägger stor tyngd vid de socioekonomiska resurser som
män har till sitt förfogande för att konstruera sin identitet som man. Den
visar hur begränsad tillgång till resurser kan göra att män kommer att agera
kontraproduktivt och reproducerar klass- och könsstrukturer som inskränker
deras eget handlingsutrymme. Maskulinitetsforskare som Carrigan, Connell
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och Lee (1985), Connell (1995) och Messerschmidt (1993, 2000) menar
vidare att våld som sker inom familjen måste relateras till det våld som sker i
det offentliga rummet. De visar hur män som exkluderats från tillgång till
ekonomiska, sociala, kulturella och politiska resurser i många fall tvingas
konstruera sin maskulinitet med hjälp av alternativa resurser som
kriminalitet, och våld mot andra män samt hatbrott; mot homosexuella,
psykiskt sjuka, etniska minoriteter samt kvinnor och barn för att leva upp till
normerna inom den hegemoniska maskuliniteten. Resurssvaga kvinnors
status, i relation till män och andra kvinnor, relateras också till hegemonin
där kvinnor inte bara får status som komplementära och underordnade män
utan också får högre status ju mer de efterliknar män. Kvinnor i högre
befattningar inom olika former av statliga och civila institutioner tvingas
paradoxalt, i processen för att nå och behålla makt, även de reproducera
samma patriarkala strukturer som antas utöva tvång mot dem. Schippers
(2007) hör vidare till dem som menar att utforskandet av denna typ av
parallella hegemoniska feminitet är central för förståelsen av multipla
feminiteter där ras, klass och kön korsas i olika kontexter.
Alla män finns enligt teorin om hegemonisk maskulinitet (Connell 1995)
placerade i en hierarki av män där den symboliska och idealtypiska bilden av
fulländad ideal manlighet finns placerad högst upp vilken konnoterar till
kulturella föreställningar om; filmstjärnor, idrottsstjärnor, politiker och
företagsledare, medan marginaliserade män som saknar socioekonomiska,
kulturella och politiska resurser för att konstruera sin manlighet med
konventionella medel finns längst ned i hierarkin. Marginaliserade mäns
”hatvåld”
mot
underordnade
män;
hbtq-personer
har
inom
maskulinitetsforskningen spelat stor roll för förståelsen av vilka resurser som
validerar mäns maskulinitet inom hegemonin (Connell 1995). Inom
maskulinitetsperspektivet och andra könsbaserade perspektiv finns ett
generellt antagande om att män medvetet eller omedvetet upprätthåller sin
könsmakt eftersom det gynnar dem (”the patriarchal dividend”, Connell
1995). Radikalfeministiskt orienterade maskulinitetsforskare som Hearn
(1998, 1999) tenderar att ontologiskt konstruera manligheten som en
rationell bärare av olika handlingsalternativ. Hearn menar följdriktigt att
mäns användning av våld mot kvinnor kan förklaras av att det ger dem
fördelar i patriarkatet och att de därför också själva bär hela ansvaret för att
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sluta med sitt våld. Andra maskulinitetsforskare som till exempel
Messerschmidt (1993, 2000), lyfter tydligare fram hur marginaliserade män,
på grund av sin begränsade tillgång till socioekonomiska resurser för att
konstruera sin manlighet, tvingas välja alternativa maskulinitetsvaliderande
resurser som kriminalitet och våld, vilket sedan genererar mönster som är
svåra att bryta då processen genererar männens egen underordning (”doing
gender/masculinity”; West och Zimmerman, 1987). De marginaliserade män
som använder våld som en resurs antas göra det för att de saknar
konventionella resurser inom den hegemoniska maskuliniteten. Följaktligen
blir också forskning om möjligheterna för en icke-hegemonisk maskulinitet,
tillsammans med hur hegemonin transformeras och varierar i olika delar av
världen viktig (Messerschmidt, 2012). Mansgrupper för jämställdhet och
mot våld blir viktiga eftersom de konstituerar en icke-hegemonisk
maskulinitet som teoretiskt utgör en antites till de normer som upprätthåller
den hegemoniska maskuliniteten och patriarkatet.
I Sverige börjar maskulinitetsforskningen med Bengtsson och Frykmans
(1987) etnologiska studier av könsgörande och maskulina praktiker.
Författarna menar förenklat att könsstrukturen konserveras genom mäns vilja
att bevara makten och kvinnors vilja att dölja sin underordning. Vidare har
maskulinitetsforskning ägnats åt att öka förståelsen av maktojämlikheten
mellan könen genom studier av faderskapets betydelse för förändringen av
manligheten och för framväxten av en mer jämlik maskulinitet (Klinth &
Johansson, 2010; Plantin, 2001). Vidare har könets betydelse för beslut inom
socialtjänsten studerats av Kullberg (2002, 2004, 2005). Män i
kvinnodominerade yrken har studerats av Nordberg (2005) och hur åldrande
och klass påverkan på maskuliniteten har studerats av Sandberg (2011).
Gottzén och Jonsson (2012) har i ett könsmaktsteoretiskt influerat
maskulinitetsperspektiv studerat hur ”goda” jämställda män förhåller sig till
män som slår kvinnor. Generellt sett har få våldsforskare i den svenska
kontexten relaterat våld till maskuliniteter utan istället hämtat sina
utgångspunkter från en radikalfeministisk/ könsmaktsteoretisk grund (Hearn,
2012; Hearn & Pringle, 2006). Radikalfeministiskt orienterade
maskulinitetsforskare som studerat våld mot kvinnor, som Hearn (1987,
1998, 1999) och Gottzén (2013a, 2016; Gottzén & Jonsson, 2012) har
bidragit med kunskap om vikten av att studera mäns praktiker framför de
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normer och ideal som styr. Karlsson och Petterssons (2003)
maskulinitetsstudie av hur högstadiepojkar använder våld för att validera sin
manlighet och få högre status inspireras av Messerschmidt (2000) och har
likheter med mitt eget försök (studie III) och är inte inordnad i den
feministiska diskurs som kännetecknar Hearns och Gottzéns forskning.
Maskulinitetsperspektivet kritiseras på samma grunder som det feministiska
eftersom strukturorienteringen tenderar att bortse från psykologiska faktorer
på individnivån som mäns barndom och känslor (Seidler, 1994, 2004, 2006;
Kaufman, 1993). Maskulinitetsteorin klarar i nuläget inte, med sitt abstrakta
perspektiv, av att förklara varför män som validerat sin maskulinitet med
konventionella socioekonomiska resurser ändå använder kriminalitet och
våld mot andra män, kvinnor och barn och behöver därför kompletteras av
socialpsykologisk- och psykologisk teori. Begreppet hegemonisk
maskulinitet reifieras vidare ofta som en oföränderlig struktur trots att ska
förstås som en struktureringsprocess (Beasley, 2008; Demetriou, 2001;
Messerschmidt, 2000). Kritik mot begreppet riktas dock både mot att det
tenderar att beskriva män som passiva och determinerande av sin position i
relation till den hegemoniska maskuliniten (McCarry, 2007) eller, givet de
maktstrukturer som de lever inom, tillskriver män ett större aktörskap än de
egentligen har. Den tidiga kritik som riktades mot teorin har lett till
revisioner (Connell & Messerschmidt, 2005) där ”maskuliniteter” bl.a. blivit
mer relativiserade till de kontexter och regioner där de finns. Trots
revideringar har Connells maskulinitetsteori blivit så hegemonisk att den
försvårat för nya perspektiv att utvecklas (Messerschmidt, 2012).

4.4 Integrerade perspektiv på våld
Integrationer mellan skolbildningar inom våldsforskningsområdet är relativt
sällsynta men förekommer (Heise, 1998, 2012; O’Neil & Harway, 1999). En
bidragande orsak till detta är att paradigmstrider (Kuhn, 1962), framdrivna
ur olika ontologiska utgångspunkter polariserat fältet och omöjliggjort
samarbeten. Bronfenbrenners, (1986) ekologiska modell har till olika grad
utgjort utgångspunkt för nivåintegrerande studier av våld mot kvinnor och
barn (Dutton, 1994: Flake, 2005 och Heise, 1998, 2012). Ekologiska
modeller antas kunna bidra med en helhetssyn på våld mot kvinnor eftersom
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individ-, relations-, närmiljö- och samhällsnivån integreras (Ali & Naylor,
2013; Heise, 1998, 2012). Den individuella nivån omfattar till exempel hos
Heise (2012) biologiska och personliga faktorer som påverkar individens
beteende: ålder, kön, utbildning, inkomst, psykiska problem,
personlighetsstörningar, aggressiva tendenser, och drogmissbruk.
Relationsnivån omfattar familjen, inklusive partnervåld, vänner och arbetet
och hur dessa relationer bidrar till risken för våld. Den tredje nivån
undersöker sammanhållningen i personens närmiljö och interaktionen med
vänner, skolkamrater och arbetskamrater och om det ökar eller minskar
sårbarheten för våld. Samhällsnivån omfattar slutligen det politiska systemet,
kulturen samt hur samhällsnormer, ekonomiska och sociala strukturer
påverkar deras liv. Perspektivet har till exempel använts av WHO (2005) för
att visa hur interaktionen mellan individer och sociala kontexter framkallar
våld och vilka faktorer som påverkar olika individers beteende samt vilka
som vidmakthåller och/eller ökar acceptansen för våld. Modellen ger oss
insikt om inbördes och ömsesidiga beroenden mellan faktorer på olika nivåer
och pekar på behovet av att beakta och behandla dessa nivåer samtidigt.
Vidare visar den hur samspelet mellan dessa faktorer måste förstås för att
kunna genomföra förebyggande strategier som bekämpar våld mot kvinnor.
Inom de integrerade metoderna är statistisk kunskap oerhört viktig och
nödvändig för att kunna använda begränsade resurser till riskbedömningar
(riskfaktorer hos förövare och sårbarhetsfaktorer hos offer) och
våldbekämpning på rätt sätt och rätt plats. Ytterligare ett exempel på
syntetiserande ansatser är Johnsons (2011) forskning, som visat att det finns
två olika typer av partnervåld och hur forskare tenderar att analysera helt
olika typer, vilket lett till missförstånd. I den ena formen kallad för
”patriarkal terrorism” kontrollerar mannen kvinnan med våld vilket passar in
i den feministiska teoribildningens förklaringsmodell. I den andra formen
kallad för ”vanligt partnervåld” så orsakas våldet av konflikter och inte av
patriarkal dominans, vilket passar familjevåldsmodellen. Följaktligen går det
enligt Johnson alltså inte att förklara våld med en universell teori.
Trots de vinster som finns med integrerade modeller riskerar även de att
reifieras om inte tillräcklig hänsyn tas till att även system är i förändring och
påverkas av små förändringar inom sina delar. Ekologiska modeller inom
våldsforskningen studerar vidare i regel våld inom större populationer och
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har därför inte använts inom kvalitativa fallstudier för att utveckla
kunskapen om hur faktorer på de olika nivåerna samverkar i enskilda fall. En
utmaning för de ekologiskt orienterade våldsteorierna är därför att öka
kunskapen om hur samspelet mellan faktorer ser ut på individnivån, vilket
också blivit denna avhandlings ansats.
Forskningen om riskbedömningsinstrument som t.ex. SARA (Spousal
Assault Risk Assessment Guide; Kropp, Hart, Webster & Eaves, 1999)
bygger i likhet med den ekologiska och realistiska metodologin på ett
multifaktoriellt perspektiv med forskning från olika områden som grund,
vilket gör dem relevanta i relation till avhandlingens fokus. SARA baseras
på litteraturgenomgångar och statistiska analyser av tidigare forskning och
använder fem områden med 20 identifierade riskfaktorer för partnervåld.
Riskanalysinstrumentet har sitt ursprung i Kanada och utvecklades för att ge
personal med nödvändig psykologisk kompetens redskap bedöma enskilda
individers risk för återfall i partnervåld. Riskutvärderingsmodeller har som
vi sett ovan vidare även utvecklats för aggregerad nivå av forskare
associerade till WHO (Abramsky, Watts, Garcia-Moreno, Deuries, Kiss,
Ellsberg, Jansen & Heise, 2011; Heise, 2012). Riskbedömningsinstrumentet
SARA har senare i Sverige förenklats för polisiär verksamhet när behörig
psykologisk kompetens saknas (SARA:SV, Short Version, Belfrage &
Strand, 2003). En förenklad jämförelse mellan SARA och WHO:s
riskinstrument visar att variabler som, attityder till att acceptera våld mot
kvinnor, arbetslöshet och alkoholmissbruk tillsammans med förövarens och
offrets utsatthet för våld i barndomen sammanfaller i modellerna (Utsatthet
för våld saknas i polisvarianten SARA:SV). Utvärderingar av SARA
(Messing & Thaller, 2013) och senare av SARA:SV visar att instrumentet
har modest förmåga (Svalin, Mellgren, Torstensson Levander, Levander,
2014) att bedöma återfallsrisk i partnervåld samt kritiserats för svårigheter
med att bedöma validiteten. Relateras SARA/SARA:SV samt WHO:s
riskbedömningsinstrument
till
forskning
om
våldsförövares
barndomserfarenheter och skam- och skuldkänslors (Tangney, Wagner,
Fletcher & Gramzow, 1992; Tangney, Stuewig & Hafez, 2011) betydelse
saknas dock centrala variabler, vilket är ytterligare ett argument för denna
avhandlings emotionella fokus.
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4.5 Min teoretiska förförståelse in nuce
Ett integrerat perspektiv på våld tvingar forskaren att gå utanför enskilda
teorier, perspektiv, avgränsningar och definitioner, men bygger samtidigt på
att det är möjligt att undersöka samverkan mellan faktorer som leder fram till
våld i varje individuellt fall. Ökad kunskap om mekanismerna bakom våld
bildar vidare ett nödvändigt villkor för att kunna utforma verkningsfulla
terapeutiska interventioner mot våld. Följande exempel kan illustrera vad jag
menar. Familjevåldsforskningens bidrag är att den betraktar det som sker
inom familjen som centralt för en förklaring av våld. Inom perspektivet
undersöks bl.a. betydelsen av ökad skambenägenhet som en konsekvens av
utsatthet för våld och övergrepp och bevittnande av våld i barndomen samt
betydelsen av inlärning av våld och patriarkala attityder.
Familjevåldsperspektivet bidrar vidare med en ökad förståelse av hur våld
traderas inom familjen och mellan generationer (IGT) vilket bildat en central
komponent i en integrerande teori som kan överskrida tid och rum.
I det integrerande perspektiv som används i avhandlingen betraktas dock
data enbart från familjenivån som otillräckliga eftersom perspektivet inte
undersöker hur strukturella faktorer utanför familjesystemet bildar
förutsättningar för det som händer på familjenivån. Perspektivet ger
följaktligen ökad inblick i hur kausalitet bakom våld kan vara emergent och
starta i barndomen, därefter påverkas av möjliggörande och motverkande
faktorer på andra nivåer och som leder fram till att våld sker eller inte sker
som vuxen. Alla dessa nivåer är dock inte tillgängliga för oss med våra
mätmetoder och måste därför närmas med heuristiska explorativa metoder
(Sayer, 1992). Eftersom dessa faktorer, i ett realistiskt perspektiv förutsätter
varandra för att våld ska kunna ske kan heller inte våld reduceras till
enskilda orsaker på någon av nivåerna, vilket utgör huvudargumentet för det
integrerade explorativa perspektiv som används i avhandlingen.
I ett integrerande perspektiv är det viktigt att förhålla sig till den
radikalfeministiska forskningen eftersom den genom sitt fokus på makt ger
exempel på hur ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor kan
relateras till makt/kontroll och våld mot kvinnor. Perspektivet tenderar dock,
i ljuset av det perspektiv som används här, att för ensidigt studera
könsrelationer vilket gör att betydelsen hos andra förhållanden och faktorer
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underskattas när våld ska förklaras. Perspektivet förutsätter att män försvarar
sin överordning i patriarkatet eftersom det gynnar dem vilket får
konsekvensen att män tenderar att konstrueras som kognitiva; rationella,
kalkylerande och medvetna vilket hamnar i motsättning till resultaten från
den emotionssociologiska våldsforskningen. Fokuseringen på mäns sexuella
våld och kontrollen av kvinnors sexualitet (Brownmiller, 1975; Kelly, 1988;
Lundgren, 1992, 1990 och MacKinnon, 1989) tenderar vidare att konstruera
alla män och kvinnors sexuella relationer med varandra som en ensidig
maktrelation. Detta skambelägger både kvinnor och män som använder
sexualiteten för emancipation ur förtryck och som ett uppror mot
disciplinerande normer (Richie, 2000) samt en inordning under tvingande
kategorier (Butler, 1991; Foucault, 1987). Perspektivet tenderar vidare att
osynliggöra att män är olika och att det finns samspel mellan olika faktorer
som påverkar mäns våld, vilket är maskulinitetsteorins område.
Maskulinitetsperspektivet (Connell, 1995) synliggör olika grupperingar av
män med olika könskonstitueringsprocesser och deras betydelse för olika
mäns relation till kvinnor, andra män och till våld. Perspektivet har, i
synnerhet i den form det presenteras av Messerschmidt (1993), influerats av
struktureringsteorin och därmed indirekt även den kritiska realismen vilket
innebär att det finns en grundläggande förståelse för relationen mellan
individers handlingar och de strukturer som dessa handlingar genererar och
deras återverkan på deras frihet som individer och som grupp.
Maskulinitetsperspektivet lägger samtidigt stor vikt vid premisser som det
hämtat från den feministiska teoribildningen, där män bland annat antas
upprätthålla makt över kvinnor för att det gynnar dem (Connell, 1995; ”the
patriarchal dividend”), vilket dock riskerar att rationalisera mäns handlingar.
Radikalfeminismen och maskulinitetsperspektivet tenderar således att
rationalisera mäns våld mot kvinnor, vilket saknar korrespondens med
psykologisk och socialpsykologisk forskning som visat att både offer och
förövare i många fall har liten egentlig makt över de mekanismer som leder
fram till våld. I det integrerande perspektiv som presenteras här läggs större
vikt vid att öka förståelsen av de mekanismer som gör att män med brist på
konventionella resurser struktureras in i våldsbejakande maskuliniteter och
tenderar att bli kvar där (Messerschmidt, 2000).
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De integrerande perspektiven delar förståelsen av att våld är en process som
påverkas av många faktorer som är skilda åt i både nivåer och i tid och rum.
De ekologiska perspektiven står samtidigt inför utmaningen att kunna
formulera hur alla dessa faktorer ska kunna undersökas empiriskt samt hur
deras valens ska kunna bedömas. Vidare har få studier tillämpat ett
kvalitativt ekologiskt, realistiskt perspektiv på studier av enskilda individer.
Sammanfattningsvis utgör delar från samtliga dessa områden utgångspunkt
för ett förslag på hur en integrerad modell för att undersöka våld bör se ut.
Familjevåldsperspektivet ger oss kunskap om tradering av våld, inlärning av
våld och grundläggandet av skamkänslighet. Det emotionssociologiska
perspektivet ger oss kunskap om relationen mellan skam och våld på
individnivån och hur vilken betydelse kvalitén på sociala band har för
partnervåld och för våldsterapier. Maskulinitetsperspektivet ger oss kunskap
om
att
det
finns
olika
män
och
varför
vissa
mäns
könskonstitueringsprocesser också innefattar våld. Integrerade perspektiv
står slutligen inför utmaningen att klargöra de kausala mekanismerna bakom
våld i enskilda fall och större grupper, vilket motiverar explorativa
forskningsansatser.

4.6 En inkluderande definition av forskningsområdet
- ett steg i riktningen mot ett integrerande perspektiv
på våld
Avgränsningar begränsar å ena sidan möjligheterna att undersöka våld på ett
oberoende och förutsättningslöst sätt men underlättar samtidigt en
anknytning till färdiga och etablerade förklaringsmodeller. I enlighet med
avhandlingens teoretiska referensram och de gjorda avgränsningarna, har ett
urval av begrepp från de olika socialvetenskapliga forskningstraditionerna
psykologi, socialpsykologi och sociologi varit utgångspunkt för en
integration. Integrationen av våldsteorier i avhandlingen har bidragit till
identifieringen av flera problem relaterade till att oreserverat använda sig av
etablerade våldsdefinitioner inom olika våldsforskningstraditioner. Starkt
traditions- och definitionsbunden forskning riskerar att exkludera kunskap
som i ett integrerande perspektiv kan vara nödvändig för att förklara våld.
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För att kunna arbeta med denna typ av problematik krävs nya definitioner
som på ett fruktbart sätt kan överskrida avgränsningar och traditioner inom
olika våldsforskningsparadigm. Även om det är en utmaning och då försök i
denna riktning riskerar att kritiseras som eklektiska är de ändå nödvändiga
för att det på sikt ska vara möjligt att etablera kunskap om den
multifaktoriella påverkan bakom mäns våld.

4.6.1 Familjevåld som basbegrepp
Familjevåldsforskningen har historiskt haft ett fokus på relationsvåld från
båda parter och våld mot barn från båda könen och området traderar därmed
naturligt andra forskningsinriktningar som t.ex. studerar barnmisshandel,
traumatisering samt interpersonellt våld. Även om familjevåldforskningen
från början betraktade familjen som en i det närmaste autonom enhet och
analyserade den med utgångspunkt från systemteori och funktionalistisk
teori, vilket sedermera starkt kritiserades, så är familjevåldsforskningen idag
inte längre avgränsad till familjen utan beaktar även påverkan från sociala
maktstrukturer. Då det i nuläget inte finns någon definition och avgränsning
som på ett fruktbart sätt inkluderar alla de aspekter som måste finnas med i
ett integrerande perspektiv på våld så måste ett alternativ utarbetas som gör
det. Styrkan med familjevåldsfokuset är, relaterat till avhandlingens
referensram, att det bidragit med kunskap om konsekvenserna av att som
barn bli utsatt för fysisk, psykisk och sexuellt våld från föräldrarna och/eller
bevittna våld mellan föräldrarna. Perspektivet har dessutom legat till grund
för teoribildningen om generationsvis tradering av våld via både inlärning
och via emotionella skador. Familjevåldsperspektivet innebär således ett
viktigt ifrågasättande av dikotomin mellan offer och förövare. Utan en
strukturell inramning av familjevåld ökar dock risken för ekologiska felslut
där endast händelser i nutid och på familjenivån förklarar våldet. Varför barn
utsätts för våld från föräldrarna och/eller bevittnar våld mellan föräldrarna
kan inte bara förklaras inom familjen utan bör också innefatta förståelsen av
föräldrarnas egen klass- och etniska bakgrund, deras barndomsupplevelser
där våldet kan ha lärts in och traderats, om de skadats känslomässigt av det
våld de utsatts för/bevittnat, situationen, interaktionen och de emotioner som
framkallats relaterat till våldet samt andra faktorer som motverkat eller
bidragit till våldsanvändningen inom familjen.
53

För att undvika onödiga upprepningar kommer i det följande avsnittet nedan
endast ett urval teoretiska referenser att återges.

4.6.2 Ett strukturellt orienterat familjevåldsperspektiv kan
följa kausalitet över tid och rum, från individ-, relations- till
samhällsnivån och tillbaka
Internationell forskning och global statistik visar som vi sett tidigare närmast
samstämmigt att våld mot barn och kvinnor oftare förekommer i socialt
missgynnade klasser med låg inkomst och utbildning och att våld ofta
traderas generationsvis. Forskning visar dessutom att kvinnor och män
använder ungefär lika mycket våld mot barn vilket är centralt för förståelsen
av tradering av våld mellan generationer. Användningen av vad som här
benämns ett strukturellt orienterat familjevåldsperspektiv kan underlätta för
forskaren att följa kausalitet som kan ha startat i barndomen, via primär- och
sekundärsocialisation fram till interaktionen mellan män, mellan män och
kvinnor och mellan vuxna och barn. Perspektivet gör det vidare möjligt att
studera hur händelser på familjenivån både påverkas av och återverkar på
sociala strukturer genom onda och goda cirklar (Bhaskar, 1989; Elias &
Scotson, 1994; Giddens, 1984). Goda cirklar kan t.ex. starta med stabila
familjeband, konstruktiv social kontroll och fortsätta med en socialisation in
i utbildning och ett yrke. Onda cirklar kan starta med otrygg
barndom/bevittnade av våld, instabila sociala band och svag social kontroll
från föräldrarna och fortsätta med problem i skolan och en socialisation in i
avvikande umgänge (Hirschi, 2002).

4.6.3 Ett strukturellt orienterat familjevåldsperspektiv
inkluderar hegemonisk maskulinitet
En strukturorienterad familjevåldsavgränsning öppnar för feministiska
analyser av hur män i institutioner som familjen reproducerar makt och
privilegier genom olika former av exkludering, dominans, förtryck,
utnyttjande, kontroll samt våld mot kvinnor och barn (Cory & McAndlessDavis; Duluthmodellen 2005; Hearn, 1987; MacKinnon, 1989; Pence &
Paymar, 1993; Walby, 1996) och hur det återverkar tillbaka på
samhällsnivån.
Avgränsningen
möjliggör
vidare
analyser
på
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maskulinitetsteoretisk grund av om mäns användning av våld kan förklaras
av att de generellt gynnas av att konservera patriarkatet och sin överordnade
politiska, ekonomiska, kulturella och sociala ställning (the ”patriarchal
dividend”, Hearn, 1998; Connell, 1995).
Ett maskulinitetsperspektiv på familjevåld gör det möjligt att studera på
vilket sätt som den hegemoniska maskuliniteten fungerar tvingande och
reifierar mäns könskonstituering (”doing gender”; West & Zimmerman,
1987; Connell, 1995) via normativa förväntningar på att män ska vara
framgångsrika, macho; modiga, känslokalla, starka, vältränade, tuffa, hårda,
orädda, sexuella samt aggressiva. Ett maskulinitetsperspektiv kan också öka
förståelsen av hur män med olika tillgång till ekonomiska, sociala, kulturella
och politiska resurser formas av och reproducerar hegemoniska
maskulinitetstrukturer inom och utanför familjen. Exkludering från
utbildning, välbetalda och utvecklande yrken, en familj och sociala nätverk
gör det omöjligt för vissa män att leva upp till de ideala och normativa
förväntningarna från den dominerande hegemoniska maskuliniteten (Connell
& Messerschmidt, 2005). Denna avsaknad av konventionella
maskulinitetsvaliderande resurser har relaterats till mäns användning av
kriminalitet, våld mot andra män samt våld mot kvinnor och barn
(Messerschmidt 1993, 2000). Även passiva män (”complicit”) med god
tillgång
till
socioekonomiska
resurser,
som
validerar
sin
identitet/maskulinitet utan användning av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld
(Connell, 1995; Messerschmidt, 2000), gynnas av andra mäns användning av
våld, vilket är av betydelse för förståelsen av patriarkatets reproduktion.
Inkluderas ett maskulinitetsperspektiv synliggörs också de män som vantrivs
i sin maskulinitet och som tvingats avstå från utvecklandet av en jämlik
identitet, stora delar av sitt känsloliv samt närheten till barn (Kaufman, 1993;
Seidler, 1989, 1994) då icke-hegemoniska (”undoing gender”) alternativ
saknas i vår kultur (Messerschmidt, 2012).

4.6.4 Ett strukturellt familjevåldsperspektiv kan studera
relationsvåld ur ett makro- meso- och mikroperspektiv
Familjevåldsforskningen har traditionellt använts sig av socialpsykologiska
teorier för analysen av relationsvåld på mesonivån. Studier av gräl och
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konflikter och vilken typ av interaktionsmönster som föregår våld och vilka
som föregår fredliga och konstruktiva konflikter har bland annat studerats av
Scheff och Retzinger (2001; Retzinger, 1995; Scheff, 2003 och i Sverige av
Hydén, 1995). Enligt teoribildningen blir ilska och våld resultatet av icke
erkänd skam. Så länge inte skam erkänns av parterna kommer den kausala
relationen mellan skam och ilska att vara aktiv. Erkänns skammen av
parterna, genom att de berättar för varandra hur de känner och tänker
kommer inte det sociala bandet att upplevas som hotat och grälet kommer
inte att framkalla (”bypassed”) dold skam och ilska (Lewis, 1971, Scheff,
2003, Scheff & Retzinger, 2001) utan en större förståelse och ett stabilare
socialt band med större tillit och solidaritet.
Relationsnivån ovan har vidare också relateras till mikronivån där männen
och kvinnornas uppväxt undersökts. Män som i gräl återupplever starkt
smärtsam skam över att ha varit illa behandlad och oälskad av föräldrarna i
barndomen och som använder aggressioner och våld kan illusoriskt uppleva
att de genom ilskan och våldet kan behålla kontrollen över det viktiga
sociala bandet till partnern (Marshall, m.fl. 2009). Kvinnor och män som i
gräl upplever att partnern vid kränkningar reagerar med ilska kan vidare
reagera med rädsla och istället rikta skamkänslorna inåt med
självskadebeteenden som resultat. Kvinnor som utsatts för eller bevittnat
våld i barndomen kan genom social inlärning av könsrollsmönster också
vara mer benägna att acceptera ilskan och våldet från mannen och sakna
incitament till förändring. Relationsnivån (meso) kan också relateras till
makronivån
och
patriarkala
könsrollsförväntningar
samt
maskulinitetsförväntningar (Connell, 1995), där män kan förvänta sig att
kvinnor ska vara servila, underordnade och lojala mannen som försörjare. En
patriarkal socialisation hos båda könen, bevittnandet av våld mot modern
och andra kränkningar kan bilda en länk mellan familjenivån och
samhällsstrukturen och ligga till grund för inlärningen av våld som en
”normal” och ”fungerande” konfliktlösningsstrategi.
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4.6.5 Ett strukturellt familjevåldsperspektiv inkluderar barn
och deras våldserfarenheter och generationsvis tradering
Familjevåldsfokuset inkluderar vuxna män och kvinnors erfarenheter av en
otrygg barndom. Otryggheten kan ha fått resultatet att personen blivit offer
för en patriarkal känslofientlig uppfostran, fysisk misshandel, vanvård,
psykiskt våld som respektlöshet, förnedringar, kränkningar, hot om att bli
övergiven och/eller utsatthet för sexuella övergrepp. Gilligan (2003)
sammanfattar denna typ av erfarenheter som en känsla av att vara ”oälskad”.
Att vara oälskad är relaterat till den smärtsamma skammen över att vara
alienerad från ett livsviktigt socialt band (Bowlby, 1973; Liotti, 2004) och
till smärta med ursprung i kränkningar och förnedringar från föräldrarna.
Erfarenheter av detta slag, gör män och kvinnor mer skamkänsliga och
mindre skuldbenägna (Brown, 2004a; Gilligan, 2003; Marshall, Marshall,
Serran & O’Brien, 2009; Tangney, m.fl. 1992; Tangney, m.fl., 2011) samt
överkänsliga för återupplevelser av liknande händelser/situationer som
vuxen. Otryggheten kan också bestå i att barnen bevittnat våld mellan
föräldrarna och lärt in attityder som är positiva till aggressioner och våld mot
kvinnor (Delsol & Margolin, 2004), patriarkala normer (Smith, 1990a,
1990b), maskulinitetsideal (Connell, 1995; Messerschmidt, 1993, 2000) och
känslofientlighet
(Seidler,
1989,
1994)
samt
våld
som
konfliktlösningsstrategi. Detta leder till att våldet traderas från en generation
av män och kvinnor till en annan och vidare som en självgenererande ond
cirkel som fortsätter in i framtiden. Följaktligen är dessa kunskaper centrala
för alla våldsperspektiv som vill bidra till att orsaksrelationen mellan våld
och tradering av våld bryts.

4.6.6 Ett strukturellt familjevåldsperspektiv inkluderar ett
emotionssociologiskt perspektiv på våld
Som vi sett ovan menar Lewis (1971), Mills (2008) och Tangney (1995) att
distinktionen mellan skuld- och skambenägenhet är central för en förståelse
av våld. Skuldbenägna personer tenderar att fokusera på den begångna
handlingen och de negativa konsekvenser den haft för andra medan
skambenägna egocentriskt tenderar att fokusera på den negativa och
känslomässigt smärtsamma bedömningen av det egna jaget. Skam är mer
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problematisk för personer som haft en otrygg barndom eftersom smärtan
över att ha varit oälskad i barndomen kan återupplevas i situationer där
mannen återupplever utsattheten som barn genom respektlöshet,
förnedringar, avvisanden, kränkningar, osynliggöranden samt genom att bli
övergiven av en partner eller andra viktiga personer (Dutton, 1999; Gilligan,
2003; Marshall, m.fl. 2009; Mills, 2005). Det kan dock också handla om
skamkänslor som framkallats av att det sociala bandet till ett mer abstrakt
samhälle, till organisationer och arbetsplatser hotas, när t.ex. en kampanj
mot våld svepande utpekar alla män som kollektivt ansvariga för
kvinnoförtryck, våldtäkter, våld mot barn, som sexistiska eller liknande.
När skammen inte erkänns utan förnekas, undertrycks, förträngs eller förblir
oförlöst genom att den inte verbaliseras, förstås och respekteras av den andra
parten så tenderar både män och kvinnor att använda ilska och aggressioner
som en mindre smärtsam och substituerande känsla (Braithewaite, 2006;
Harris, 2003; Lewis, 1971; Scheff & Retzinger, 1997) som riktar sig bort
från den negativa värderingen av den egna personen (Mills, 2008). I ett
familjevåldsperspektiv är det vidare viktigt att förstå att även
självskadebeteenden är ”våld” som kan ha utlöst av skam. Kvinnor som varit
våldsutsatta i barndomen reagerar mer sällan med aggressioner (BallifSpanvill, Clayton & Hendrix, 2007; McCloskey & Lichter, 2003; Moretti,
Obsuth, Odgers, & Reebye, 2006; Scheff & Retzinger, 1997) utan med andra
könsrollsrelaterade introverta reaktionsmönster där aggressionen istället
riktas mot sig själv som t.ex. självmord, olika typer självskadebeteenden i
synnerhet drogberoende, anknytning till destruktiva relationer samt ångest
och depressioner (Tangney, Stuewig & Hafez, 2011). Ett strukturellt
familjevåldsbegrepp ska således också innefatta svårbestämbara våldstyper.

4.6.7 En strukturell familjevåldsavgränsning exkluderar inte
betydelsen av biologiska faktorer och påverkan från alkohol
och droger
En strukturell familjevåldsavgränsning kan också relateras till forskning om
betydelsen av biologiska faktorer som arvsanlag, testosteronnivåer och ny
forskning om interaktionen mellan olika anlag och miljön så kallad G x Einteraktion (Guang, Bochner, Pavelec, Burkhart, Harding, Lachowiec, &
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Kennedy, 2008; Simons, Lei, Beach, Brody, Philibert, & Gibbons, 2011) och
hur den sociala miljön kan anpassas till våra genetiska förutsättningar. Även
om avhandlingen avgränsat sig från att undersöka biologisk påverkan på
våld är det relevant för en familjevåldsavgränsning att diskutera den
ontologiska skillnaden mellan psyko- respektive sociopatologi då det har
betydelse för vad som bör kategoriseras under det sociala. Biologiska
förklaringar till antisocialitet och våld som psykiska störningar som t.ex.
ADHD, och psykiska sjukdomar i form av psykoser representerar idag en
stark förklaringsdiskurs inom våldsforskningen. Medfödda biologiska och
genetiska egenskaper betraktas vidare vanligen som, interna, irreversibla och
invariabla strukturer, vilka existerar oberoende av de ekonomiska, könade,
etnifierade, sociala, kulturella och politiska strukturer som människan
konstruerat. Dessa medfödda biologiska egenskaper antas samverka med de
sociala och vara styrande för om våld kommer att ske eller inte. I ett
biologiskt perspektiv antas de biologiska faktorerna ofta föregå de sociala
och inte tvärt om. Enligt Hare (1999) kan dock psykopatologier och psykiska
störningar som t.ex. diagnosen ADHD (se American Psychological
Association, 2000), komma att blandas samman med symptom som
framkallats av sociopatologiska faktorer som negativ påverkan under
barndom, uppväxt och det sociala arvet och därmed maskera
samhällsproblem och hindra interventioner som är motiverade av
humanistiska skäl (Pickersgill 2014).
Familjevåldsdefinitionen är också öppen för att diskutera narkotika och
alkoholens betydelse vid våld. Droger, i synnerhet alkohol har i flera studier
från 1800-talet fram till idag relaterats till våld, men har aldrig egentligen
erhållit statusen som orsaksfaktor utan i regel betraktats som en bidragande
faktor i ett händelseförlopp. Mäns alkoholanvändning har i många studier
relaterats till sexuella övergrepp och våld mot kvinnor men få studier har
klarlagt hur alkohol interagerar med andra förstärkande och motverkande
faktorer (Abbey, Wegner, Woerner, Pegram & Pierce, 2014). Vissa studier
pekar dock på större risk för våld vid alkoholanvändning om mannen utsatts
för våld i barndomen (Maldonado, Watkins & DiLillo, 2015). Andra studier
har visat hur alkoholen förstärker effekten av hypermaskulina attityder hos
män och våldstoleranta attityder hos kvinnor och ökar risken för fysiskt våld
och sexuella övergrepp. Droger måste också relateras till samhällsstrukturer
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och det faktum att fler i lägre socioekonomiska skikt globalt slås ut av
droger. Det saknas vidare idag bevisning för att alkohol utgör en kausal
faktor där alkoholen i sig orsakar aggressioner.

4.6.8 En strukturellt orienterad familjevåldsavgränsning
bidrar till ökad förståelse av relationen mellan mäns
barndomserfarenheter och utformningen av terapeutiska
interventioner mot våld
Renodlade psykodynamiska terapier som inriktas på att behandla
bakomliggande orsaker i form av klientens barndomsupplevelser och känslor
åtskiljs idealtypiskt från framåtsyftande kognitiv terapi (KBT) som fokuserar
på beteendet och inlärningen av nya handlingsmönster. Det strukturella
familjevåldsperspektiv som förespråkas här har mycket gemensamt med den
psykodynamiska terapiformen som lägger större vikt vid händelser i
familjen, barndomen och känslor än KBT-baserade former som t.ex. maktoch kontrollmodellen inom Duluthmodellen/DAIP/IDAP vilken utvecklades
som ett projekt inom Domestic Abuse Intervention Programme (DAIP 2011)
i Duluth i USA och fått stort genomslag internationellt som en kognitivt
orienterad terapeutisk intervention mot manligt partnervåld (DAIP, 2011).
Modellen vill ändra mäns attityder mot kvinnor och bygger empiriskt på
erfarenheter från kvinnor som sökt hjälp hos kvinnojourer. Modellen vill
vidare synliggöra mäns taktiker för att behålla makt och kontroll över
kvinnor. Forskning bekräftar visserligen en relation mellan maktbehov hos
män och våld (Dutton & Strachan, 1987), men modellen har starkt kritiserats
som universell terapi mot mäns våld då endast vissa mäns våld kan förklaras
av patriarkala attityder utan istället beror på psykologiska faktorer relaterat
till utsatthet för våld i barndomen och bristande anknytning m.fl. (Dutton &
Corvo, 2007). Modellen har vidare i flera större internationella utvärderingar
visat sig ha oklar eller svag effekt (se t.ex. Babcook, Green & Robie, 2004).
Utvärderingar i den svenska kriminalvården, där IDAP används (Integrated
Domestic Abuse Programme) vilket utgör en del av DAIP, har inte visat
någon statistiskt säkerställd effekt hos metoden (Grann, 2011). Det bör
tilläggas att kriminalvården också använder en variant på 12-stegsmodellen
och KBT-orienterade behandlingar som t.ex. Aggression Replacement
Training (ART), Beteende-Samtal-Förändring (BSF), Brotts-Brytet (BB),
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Cognitive Skills (CS), CS påbyggnad, Enchanced Thinking Skills (ETS),
One To One (OTO), Program for Reducing Indivual Substance Misuse
(PRISM), vilka inte varit möjliga att diskutera här.
Duluthmodellen/DAIP/IDAP utgår, på liknande sätt som radikalfeminismen,
och maskulinitetsperspektivet från att män är bärare av motiv till att utöva
makt och kontroll över kvinnor, vilket får konsekvensen att utsatthet för våld
samt sexuella övergrepp i barndomen och de emotionella konsekvenser det
haft för män psykologiskt och med drogproblem, lämnas utanför
huvudfokuset i den terapeutiska behandlingen. Klienter som vänder sig till
modellen med erfarenheter av att ha utsatts för våld i barndomen av en eller
båda föräldrarna, kommer därför inte att få behandling för sina verkliga
problem utan tvingas arbeta med att försöka förändra attityder och motiv till
våldsbeteendet som i många fall saknas (Dutton & Corvo, 2007). I Sverige
används ofta KBT-orienterade metoder på behandlingshem och inom
kriminalvård medan psykodynamisk terapi (PDT) som t.ex. alternativ till
vold (Isdal 2001; ATV) används inom kommunalt och privat organiserad
relations- och våldsterapi. ATV använder betydelsen hos barndoms- och
uppväxterfarenheter för att förstå hur de påverkat mannens användning av
våld som en maktresurs som vuxen. Metoderna utgör inte absoluta kontraster
till varandra men har tillräckligt olika fokus för att kunna användas som
idealtypiska exempel som ökar kunskapen om den emotionella dimensionens
betydelse för framgången hos våldsterapier.
KBT-inriktade terapier som Duluthmodellen/DAIP/IDAP fokuserar vidare
på det kognitiva och kan därför i sin renodlade form inte ge känslor den
betydelse som är nödvändig för att kunna erkänna mäns skam över t.ex.
negativa barndomsupplevelser. Maktorienteringen hos modellen riskerar
vidare också att osynliggöra männens maskuliniteter och hur de formats i
relation till deras resurser och den miljö de befinner sig i (Messerschmidt,
2000). Mäns verkliga erfarenheter riskerar att avfärdas som ursäkter och
rättfärdiganden (Scully, 1988), och göra att männen upplever sig som
flerfaldigt svikna; av föräldrarna, skolan och samhället och till slut även av
terapin. Sammantaget gör det KBT-programmen olämpliga för individuella
variationer och behov (Rees & Rivet, 2005). Dutton (1988, 1994) har vidare
i anslutning till detta visat att olika typer av våldsförövare kräver olika
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sorters terapi på grund av olika anknytningsmönster till vårdarna
(föräldrarna/motsvarande), vilket gör universella terapiformer som
Duluth/IDAP/DAIP olämpliga. I Sverige används också ROS (Relation och
samlevnad) för behandling av sexbrottsdömda (Kwarnmark, 2010). ROS
arbetar i huvudsak med kognitiva behavioristiska metoder men använder ett
känsloinslag som avser öka skuldkänslorna gentemot offren. ROS inbegriper
dock inte erkännandet av de manliga förövarnas egna barndomserfarenheter
och den skam som kan vara relaterad till den utan är i huvudsak
framåtsyftande. Utvärderingar ger vidare inte något stöd för att ROS har haft
någon effekt (Kriminalvården, 2013). Våldsbehandlingar är dock i praktiken
inte så renodlade som manualer och program ger intrycket av varför de bör
analyseras på plats med hänsyn till de verksamma terapeuternas utbildning
och konkreta arbetssätt. Eftersom flera utvärderingar av terapeutiska
program, som Duluthmodellen med flera, visar svag eller osäker effekt finns
det starka incitament för öka kunskapen om hur alternativa terapimodeller
kan utformas som tar hänsyn till de brister som uppmärksammats i tidigare
forskning och utvärderingar (se t.ex. Rees & Rivet, 2005; Smedslund,
Dalsbö, Steiro, Winswold & Clench-Aas, 2011).
En strukturellt orienterad familjevåldsavgränsning är således öppen för att
öka kunskapen om relationen mellan klientens barndomserfarenheter,
emotioner, maskuliniteter och vilket innehåll i terapeutiska interventioner
mot våld som är effektivast.

4.7 Begreppet våld, definition och avgränsning
Inom våldsforskningsområdet finns flera skolbildningar/diskurser med delvis
olika våldsdefinitioner som var och en för sig vill definiera vad våld är. Den
integrerande ambition som väglett avhandlingen har gjort en fullständigt
explicit avgränsning av vad våld är/inte är, omöjlig. En bestämd definition
hade fått konsekvensen att avhandlingen anslutit sig till en bestämd
skolbildning och dess teorier om våld, vilket därmed uteslutit försöket att
utveckla ett nivåöverskridande våldsbegrepp som bättre kan svara mot
komplexiteten bakom våld.

62

I fenomenologisk mening, krävs dock definitioner och avgränsningar för att
våld överhuvudtaget ska kunna namnges och bli ett objekt för vår
varseblivning. I förhållande till mikrosociala perspektiv som t.ex. Collins
(2009), som fokuserar på situationen där våldet utspelas och inte på de
individer som utför eller drabbas av våldet, studerar denna avhandling
strukturella faktorer som genom sin påverkan på individuella processer kan
leda till att vissa individer och grupper av människor använder våld och
andra inte. Av stor betydelse för ansvarsfrågan är om våld ska betraktas som
medvetet och/eller som orsakat av processer helt eller delvis utanför
individens kontroll. WHO (2002) avgränsar ”våld” till avsiktlig användning
av våldshandlingar mot någon vilka resulterar i döden eller skada; fysiskt,
psykologiskt/emotionellt. Avgränsningen implicerar att endast kognitivt
medvetna individer kan utföra våld och att det finns en avsikt och ett motiv
och bakom allt våld. Visserligen bär i regel i vårt rättssystem, den som
använder våld det juridiska ansvaret för det, men alla våldshandlingar
behöver därmed inte, vilket forskningen visat, vara medvetna och avsedda
(se t.ex. Brown, 2004; Gilligan, 2003; Scheff & Retzinger, 2000; Tangney,
m.fl. 1995). Synliggörandet av omedvetna och mer eller mindre medvetna
emotionella orsaker bakom våld ökar möjligheten att förklara våld som ett
komplext fenomen där kausaliteten bakom, i många fall, visar sig överskrida
tid och rum. I avhandlingen definieras således både våld som utförts med
avsikt och våld som skett mer eller mindre utanför individens kontroll som
våld. Enligt WHO (2002) kan våld schablonmässigt delas upp i tre delvis
överlappande grupper: a) våld mot sig själv, b) våld mellan individer inom
familjen och offentligt samt c) kollektivt våld som inbegriper socialt,
politiskt och ekonomiskt våld från en grupp mot en annan. Vidare kan våldet
generellt utföras genom fysiska, sexuella, psykologiska, emotionella samt
ekonomiska handlingar. Med utgångspunkt från WHO:s definition så berörs
generellt samtliga våldsgrupper och våldshandlingar ovan i någon form sett
till avhandlingen som en helhet (a, b & c) vilket vi ska återkomma till nedan.
De större statistiska undersökningar som refereras i avhandlingen är trots
olika utgångspunkter och våldsdefinitioner ändå möjliga att relatera till
varandra. Globala organ som t.ex. WHO gör ofta en bedömning om nationell
statistik är jämförbar och möjlig att använda i sina redovisningar eftersom
mätningar ska kunna anknyta till tidigare forskning och synliggöra mönster
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över tid. Undersökningar av dödligt och allvarligt våld antas ha högre
validitet då de i regel utgår från vad som kommit till sjukvårdens och
rättssystemets kännedom. Våldmätningar genom brottsofferundersökningar
av enstaka grupper som t.ex. kvinnor som sökt hjälp hos kvinnojourer står
inför problemet att avgöra om dessa kvinnor är representativa för
populationen kvinnor. Det är också svårt att avgöra om det våld mot kvinnor
som registrerats genom polisanmälningar och lagföringar är representativt
för populationen kvinnor. Surveyer som (t.ex. FRA, 2014) riktats till
representativa urval av befolkningen ökar möjligheten att uttala sig om
våldets spridning över större populationer och göra uppskattningar av det
våld som ännu inte kommit till myndigheternas kännedom.
I Studie I och II ligger fokus på betydelsen av medvetet och/eller omedvetet
kollektivt psykologiskt våld här i formen av skamproducerande
terapimoment som gruppen terapeuter omedvetet och/eller medvetet utövar
mot klienter, baserat på sin ofta större tillgång till makt (Barbalet 1998) samt
hur det påverkar reproduktionen av skam och en negativ självbild.
I studie III har våld undersökts indirekt utifrån premissen att verkligt fysiskt
våld korresponderar med kognitiva och affektiva attityder till våld. CTS-II
(”Conflict Tactics Scale”; Straus, 1979) har använts för att definiera och
operationalisera olika typer av fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt (våld mot
artefakter), ekonomiskt (ekonomiskt beroende) och latenta hot om våld, dock
utan att utgå från den kritiserade premissen att våldet måste starta med ett
gräl som trappats upp (Kimmel, 2002). Vidare har våldets kontinuum (Kelly,
1988) varit inspiration för utformandet av frågeteman som synliggör diffusa
former av sexuellt våld, utan att därmed ha antagit premissen att allt våld
måste förklaras med makt och kontroll över kvinnor samt hur våld kan
konstituera och validera män som ”män” (Lundgren, 2004; Messerschmidt,
2000). Att dessa två sätt att mäta relationsvåld har visat sig leda till helt olika
resultat vad gäller t.ex. omfattningen av relationsvåld, aktualiseras inte av
den metod som använts här.
I studie IV användes ett nivåövergripande perspektiv för att fånga om
männens barndomserfarenheter innehöll någon form av fysiskt, psykiskt och
sexuellt våld som kunde relateras till männens våld mot sig själva, till fysiskt
våld mot andra män och mot kvinnor. Vidare undersöktes om männens våld
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mot andra och sig själva kunde relateras till emotionellt, situationellt våld
från andra i formen av respektlöshet, kränkningar och förnedringar. I denna
studie har, precis som i studie III, också främst det fysiska våldets betydelse
som en maskulinitetsvaliderande/konstituerande resurs analyserats. WHO:s
våldsavgränsning kompletteras således med våldets emotionella och icke
avsiktliga aspekter, för att kunna analysera faktorer som i enlighet med den
teoretiska referensramen kan vara centrala för förståelsen av våld som ett
komplext fenomen.

4.8 Motiven bakom studien
I avsnitt 3.8 ovan, sammanfattades motiven till interdisciplinära studier,
nämligen: att konflikter mellan våldsforskningsparadigm är improduktiva,
att integrerade studier kan bidra med ökad kunskap om komplexa samband,
att kvalitativa fallstudier kan bidra med ny kunskap om individuella mönster
samt att humanistiskt orienterad våldsforskning, där både förövare och offer
beaktas, är kategorineutral.
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5. Material och metoder
Den kritiska realismen (Bhaskar, 1989; Layder, 1993; Sayer, 1992) har
inspirerat det vetenskapsteoretiska ramverket för avhandlingen. Kausaliteten
bakom mäns våld antas - inom ramen för den socialvetenskapligt orienterade
referensram som används här - vara komplex och starta i barndomen
och/eller i sekundärsocialisationen och därefter påverkas av faktorer som kan
möjliggöra eller motverka att våld äger rum. Mäns våld kan, förenklat liknas
vid en emergent kausal kraft som kan finnas latent så länge motverkande
faktorer är starkare, men samtidigt lättare manifesteras som en verklig
händelse om motverkande faktorer är svaga eller frånvarande. Förståelsen av
kausaliteten bakom framgångsrik behandling mot våld hos enskilda män kan,
enligt detta synsätt, underlättas av om den korresponderar med förståelsen av
kausaliteten bakom mäns våld. Intensiva/kvalitativa forskningsmetoder är en
förutsättning för att kunna följa kausalitet på individnivån vilket inte är
möjligt inom studier baserade på enbart aggregerade data.
Kunskapsteoretiskt ligger ett fokus på att följa kausalitetens väg biografiskt
och identifiera hur faktorer på olika nivåer samverkar med varandra och
leder fram till mäns maskulinitetskonstruktion (III) och olika sorters våld
(IV). I studierna (I & II) av terapier är kunskap central som kan bidra till
identifieringen av kvalitén på det sociala bandet mellan terapeut och klient
och vad som leder fram till ett solidariskt respektive alienerat socialt band.
När kunskapen från alla studier läggs samman ökar möjligheten att förstå hur
det går att få de komplexa orsakerna bakom mäns våld att korrespondera
med innehållet i framgångsrika terapier mot våld. Komplexa orsakssamband
bakom mäns våld kan förbli dolda om metoderna endast söker kunskap på en
eller två empiriska nivåer. Ett sätt att motverka nivåfelslut är att försöka
identifiera om det hos enskilda män finns orsaker som, inom ramen för vad
man vet i tidigare forskning, kan ha startat kausaliteten bakom våld och
därefter studera samspelet med hindrande och möjliggörande faktorer på
andra nivåer. Barndom, könssocialisation, och maskulinitetspositioner är
förenklat kausalt relaterade till varandra och antas både kunna starta
kausalitet till våld, möjliggöra samt också motverka våld. Emotionerna skuld
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och skam samt attityder till våld kan betraktas som produkter av de tre
formerna ovan. Olika våldsformer kan betraktas som resultatet av ett
komplext samspel mellan alla faktorer ovan, med reservation för
okända/kända faktorer ceteris paribus som ligger utanför den här använda
teoretiska referensramen. Logiskt härledda kunskaper och hypoteser, blir i
detta perspektiv, både målsättningen för studien och en förutsättning för att
kunna öka kunskapen om hur framgångsrik våldsterapi ska konstrueras.
Tabell 1 visar förenklat skillnaderna mellan intensiva och extensiva
forskningsmetoder och avhandlingen utgår från den kunskapsmassa som
blivit resultatet av omfattande forskning med extensiva metoder men avser
tillföra ny kunskap genom användningen av intensiva (kvalitativa)
explorativa metoder.
Tabell 1. Metoder vid våldsforskning. Fritt anpassad från Sayer (1992:243).
Forskningsfråga
Relationer
Typ av grupp
som studeras
Typ av
beskrivning
Typiska metoder

Intensiva

Extensiva

Vad leder till våld i ett enstaka fall? Vad
orsakar en förändring? Vad gjorde
personerna?
Substantiella mellan personer
Kausala: Personer sitter
ihop
i
händelseförlopp där våld skett.

Vilka regelbundna mönster finns för våld? Hur
vanliga är dessa mönster i populationen?

Kausala förklaringar av våldshändelser,
vilka inte behöver vara representativa.

Deskriptiva, representativa generaliseringar av
vad som orsakar våld.

Studier av offer/förövare i deras kausala
kontext, interaktiva intervjuer, etnografi,
kvalitativ analys.

Storskaliga surveyer av populationer eller
representativa urval som kan relateras till våld.
Formella
frågeformulär,
standardiserade
intervjuer, statistisk analys.
Våldsmönster från en population kan inte
generaliseras till andra populationer. Risk för
ekologiska felslut då man uttala sig om risken
hos individer, låg förklaringskraft.
Verifiering via replikation med liknande
studier.

Begränsningar

Mönster hos enskilda våldsoffer/förövare
ej generaliserbara till andra.

Passande test

Korroborering, står provisorisk förklaring
mot falsifieringsförsök?

Formella, likhet hos personer
Taxomiska: Grupper undersöks med hänvisning
till att gruppen ofta är relaterad till våld.

Betraktar vi kausalitet bakom våld som emergent kan vi inte enbart utgå från
de faktorer som framträder i den omedelbara kontexten när vi förklarar mäns
våld. Vi tvingas också förstå våld som resultatet av ett samspel mellan
faktorer som överskrider både tid och rum. Interventioner mot våld kan
fungera på liknande sätt, endast när vissa villkor är uppfyllda som korrelerar
med andra faktorer i tid och rum, som t.ex. erkännandet av skam över att ha
varit oälskad i barndomen, får terapin den eftersträvade effekten. I denna
avhandling studeras i huvudsak den sociala nivån vilket delvis frångår den
metodologi som förespråkas av den kritiska realismen, vilket som
konsekvens kan leda till att kunskap/hypoteser får en social bias där
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biologiska faktorer exkluderats. Projektplanens utformning, etikansökans
innehåll och den teoretiska förförståelse som studien grundar sig på har dock
gjort avgränsningen nödvändig, vilket inte utesluter att den används mer
konsekvent i fortsatta studier. Frågeställningarna för de tre kvalitativa
empiriska studierna (II, III, IV) samt den teoretiska reviewartikeln (I) har
utvecklats med startpunkt i en projektbeskrivning till Brottsofferfonden
(Kullberg & Johansson 2010) och den maskulinitetsorienterade forskning
som ansökan avser utveckla. Frågeställningarna har, i takt med att studierna
av våldsforskningsområdet breddats, för att också kunna omfatta
emotionsforskning, relaterats till sociala band inom våldsinterventioner,
forskning om generationsmässig tradering av våld samt ett
forskningsintegrerande perspektiv på våld.
De empiriska studierna baseras på kvalitativa metoder, där individuella
intervjuer och gruppintervjuer utgjort datainsamlingsmetod (Se tabell 2).
Genomgående har en kondenserande analysmetod använts i syfte att
reducera stora mängder empiriskt material till sitt kärninnehåll. Detta
kärninnehåll har därefter abstraherats till både unika och generella mönster
vilka på nytt relaterats till den teoretiska förförståelsen. Den abduktiva
orienteringen har gjort det möjligt att integrera faktorer från olika nivåer med
varandra samt relatera den teoretiska förförståelsen till ny framväxt empirisk
kunskap.
Tabell 2. Översikt metod och urval
Artikel
I
II
III
IV

Datainsamlingsmetod Urval
Teoretisk artikel
Review
Intervju/gruppdito
5
Intervju/gruppdito
10
Intervju
10

Population
KBT-terapeuter
”Jämställda” män/Klienter
Män i våldsbehandling

Dataanalys
Deduktiv
Innehållsanalys
Innehållsanalys
Biografisk

Tidigare integrerande försök är sällsynta då forskningen på våldsområdet
främst representeras av skolbildningar. För att kunna öka kunskapen om
mekanismerna i individuella fall krävs emellertid kvalitativ forskning som
behandlar flera nivåer.
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5.1 Pluralistiska forskningsmetoder och användning
av data från psykologisk, socialpsykologisk och
sociologisk nivå
Utgångspunkten är här att våld orsakas av samspel mellan faktorer på flera
nivåer i tid och rum. För att undersöka orsakerna bakom mäns våld krävs
både deskriptiva/kvantitativa (”extensive”) och analytiska/kvalitativa
(”intensive”) metoder (Layder, 1993; Sayer, 1992). Endast en helhetsbild av
de samverkande faktorerna antas kunna förklara mäns våld varför
forskningsperspektiven: psykologi, socialpsykologi och sociologi, bildat
metodologisk utgångspunkt för vad som undersökts. Psykologiskt orienterad
forskning har legat till grund för utvecklandet av kunskap om relationen
mellan mäns barndomsupplevelser och våld; mot kvinnor, mot andra män
samt sig själva. I studien av våldsamma mäns individuella erfarenheter (IV)
har fokus riktats mot tänkta orsaker: a) utsatthet för fysiskt våld, b) utsatthet
för sexuellt våld och övergrepp, c) utsatthet för övergivanden, kränkningar,
nedvärderingar, stämplingar som dålig, värdelös och oälskad, d) upplevelser
av faderns och/eller andra mäns våld mot modern, syskon eller anhörig.
Socialpsykologiskt orienterad forskning har legat till grund för
undersökningen av hur makt, stämpling och interaktionen har betydelse för
de emotioner som framkallas av olika situationer. Skamkänslighet grundlagd
i barndomen blir begriplig när den relateras till faktorer som utlöser
aggressioner och våld som kränkningar. Kunskapen har vidare relaterats till
vilken betydelse det har för framgången hos olika interventioner mot våld. I
de våldsterapeutiskt inriktade studierna (I & II) har målet varit att identifiera
skam som är dold för både klienter och terapeuter: a) vad framkallar skam
respektive stolthet inom olika terapiformer mot våld. b) hur skam och/eller
stolthetskänslor påverkar interaktionen mellan terapeuter och klienter i terapi
samt klienters självbild och identitet? Sociologiskt orienterad forskning har
använts för undersökningen av påverkan från ekonomiska och könsbaserade
maktstrukturer och hur män i olika klasspositioner, med olika ekonomiska,
sociala, kulturella och politiska resurser konstruerar sina identiteter som män
(III & IV): a) socialisationen till man via inlärningen av patriarkala,
ambivalenta eller egalitära normer, b) internaliseringen av en socialisation
med positiva rollmodeller, gränser och social kontroll eller motsatsen, c) en
socialisation som bejakat möjligheten att uttrycka och sätta ord på känslor, i
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synnerhet skam- och skuldkänslor, eller en känslofientlig som hindrat
uttryckandet av sårbara känslor, d) klass/maskulinitetspositionens relation
till möjligheten att konstruera sin maskulinitet med konventionella medel;
utbildning och yrke, e) dito, vilka attityder till våld i allmänhet och till våld
mot kvinnor som kan relateras till detta.

5.2 Datainsamlings- och databearbetningsmetoder
I studie I och II ligger fokus på terapeutiska modeller samt terapeuters
erfarenheter av hur emotionella faktorer påverkar terapin. De frågor som
ställts inom ramen för dessa studier fokuserar på betydelsen av medvetet
och/eller omedvetet kollektivt psykologiskt våld som gruppen terapeuter
utövar mot klienter baserat på sin ofta större tillgång till makt samt det
medvetna och/eller omedvetna emotionella och/eller psykologiska våld som
klienter kan uppleva vid alienerade sociala band till terapeuten; inom
terapeutisk behandling mot våld. Studierna diskuterar samhällets och
terapiers ansvar att återinkludera personer som använt våld till samhället
som en humanistisk metod för att förebygga upprepat våld och därmed också
generationsvis traderingen av våld.
I studie III fokuseras dels olika maskulinitetsgrupperingars attityder till
fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt (våld mot artefakter), ekonomiskt
(ekonomiskt beroende) och latent (hot om våld) våld mot kvinnor men också
mäns attityder till kollektiva former av socialt och ekonomiskt våld mot
kvinnor och mot olika män inom den hegemoniska maskuliniteten. Designen
för delar inom studien som ställer frågor om våld bygger inte på en regelrätt
tillämpning av CTS-2, då jag varit väl medveten om kritiken, utan har
använts för konstruktionen av ett kontinuum som kan öka förståelsen av vad
männen definierar som våld. Männens attityder till kvinnors våld och/eller
försvarsvåld har dock inte undersökts även om det kunnat tillföra kunskaper.
”Våldet” har i denna studie undersökts indirekt med utgångspunkt från
antagandet att verkligt våld korresponderar med mäns attityder till våld (se
t.ex. Barnett, Miller-Perrin & Perrin, 2011). I studien förs vidare en
diskussion om vilket ansvar vi har för att samhället ska fördela ekonomiska,
sociala, kulturella och politiska resurser jämlikt så att inte vissa män tvingas
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välja kriminalitet, aggressioner och våld som alternativ överlevnads- och
maskulinitetsvaliderande resurs.
I studie IV har relationen mellan männens barndomserfarenheter - deras
erfarenheter av att den innehöll någon form av våld eller övergrepp - och
deras våld mot sig själva, mot andra män och mot kvinnor inom familjen
fokuserats. Stor vikt har ägnats åt att öka kunskapen om männens våld mot
andra och sig själva i formen av ett emotionellt framkallat reaktionsmönster
vid smärtsamma kränkningar och förnedringar från både andra män och
kvinnor. Genom ett fokus på teoribildningen om skam och aggressioner har
avsikten varit att lyfta fram våldets emotionella och icke kontrollerade
aspekter, vilket kan aktualisera en diskussion om vuxnas och familjers
ansvar för barns uppväxt samt vilka samhällsstrukturer som
möjliggör/förhindrar föräldrar och vuxna att vara humanistiska och
konstruktiva samhällsmedlemmar. För att få männen att berätta så öppet som
möjligt var det primärt viktigt att få dem att förstå att jag kom utifrån och
inte hade med terapin att göra samt att jag kunde bidra med andra perspektiv
på deras situation. Jag var angelägen om att få männen att berätta om sin
karriär med start från barndomsupplevelser, skola och arbete till deras
nuvarande position samt de situationer där de använt våld och utgick därför
från en tematiserad semi-strukturerad intervjuteknik (Kvale, 1997).
Samtidigt ville jag genom att försöka lyssna få dem att berätta fritt utan
överdriven styrning från mina teman och frågor (Hydén, 2014).

5.2.1 Teoretisk review
Den teoretiska reviewartikeln (studie I) har vuxit fram som ett resultat av
studier på området som pågått långt innan avhandlingsarbetet. Även om den
basala teoretiska förförståelsen redan inhämtats så har den löpande
kompletterats med kunskap i takt med att studien utvecklats. Forskning om
sociala band inom den mikrosociologiska forskningstraditionen har varit
starkt knuten till klassiska texter av Cooley, Goffman och Scheff, de två
senare med tydliga vetenskapsteoretisk utgångspunkter hämtade från
Durkheim, vilket underlättat för den typ av översikt som legat till grund för
det egna bidraget till forskningen. Studien bygger vidare på en kritisk dialog
med medförfattaren, där jag arbetat fram den teoretiska förförståelsen och
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operationaliseringen till indikatorer medan medförfattaren gjort bidrag till
utformandet av maktdimensionen, den övergripande dispositionen och den
sammanfattande modellen.

5.2.2 Djupintervjuer
Individuella intervjuer har använts för att undersöka klienters erfarenheter av
utsatthet för misshandel, övergrepp och kränkningar och bevittnande av våld
(studie IV) med syfte att bidra till kunskapen om hur faktorer på olika nivåer
kronologiskt och biografiskt samverkat med varandra när olika former av
våld ägt rum. Intervjuerna baseras på semistrukturerade teman (Kvale, 1997)
där männens barndomserfarenheter, känslor, socialisation och
maskulinitetskonstruktion samt situationer och relationer där våld ägt rum
fokuserats. Intervjuerna fördjupades när negativa epifaniska (Denzin, 2001)
erfarenheter uppmärksammades som bedömdes haft genomgripande
konsekvenser för männens liv. Formen har tillåtit fördjupande följdfrågor
när, mot bakgrund av den teoretiska referensramen och omständigheterna i
övrigt, viktig information framkommit, vilket också varit en förutsättning för
att kunna öka validiteten i studien. Resultaten har därefter relaterats tillbaka
till teoribildningen och använts för att beskriva mekanismerna bakom våldet
i enskilda fall samt för typologiseringar. Dessa fallstudier av enskilda män är
inte inriktade mot att verifiera tidigare forskning utan på att identifiera
och/eller utveckla ny kunskap om samspelet mellan olika faktorer från olika
nivåer som redan är kända i tidigare forskning. Varje fall representerar
därför snarare individuell och abduktivt genererad kunskap om de enskilda
männens våld. Databearbetningen har bestått i att inspelade intervjuer till sin
helhet eller till sina centrala delar transkriberats till text, varefter den
formella analysen påbörjats, där textmassor reducerats till sammanfattande
excerpts. Analysen har dock i praktiken redan påbörjats i och med att
följdfrågor ställts till en respondent.

5.2.3 Gruppintervjuer
Gruppintervjuer har använts för att samla in information från terapeuter
(studie II) och om maskuliniteter, med män organiserade i nätverk mot våld
mot kvinnor samt med män i våldsbehandling (studie III). Eftersom
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datainsamlingarna i samtliga fall varit teoristyrda och fokuserade på mer än
ett tema, har valet fallit på gruppintervjun framför fokusgruppsintervjun.
Intervjuerna har inte inriktats mot ett fritt samtal omkring ett tema, där
dynamiken och normbildningen i gruppen varit central, utan har istället
fokuserat på att samla in kunskap om olika gruppers attityder och
erfarenheter i bestämda frågor. Gruppintervjun har gjort det möjligt att både
uttala sig om attityderna hos respondenterna kategoriserade utifrån sin
”grupptillhörighet” som: ”KBT- terapeuter”, ”män organiserade mot våld”,
”män dömda till våldsterapi”, och samtidigt också kunna redogöra för den
komplexitet som avvikande individer utgör. Vid gruppintervjun av män
(studie III), med vad som på förhand (a priori) teoretiskt idealtypiskt
kategoriserats som två ”olika” maskulinitetspositioner, var frågan om
männen i de två olika grupperna, verkligen delade centrala karaktäristika
med varandra och kunde kategoriseras som representanter för olika
maskulinitetspositioner eller inte. För att hantera problemet betraktades den
idealtypiska kategoriseringen som apriorisk och den empiriskt baserade
maskulinitetskonstruktionen som aposteriorisk. Trots många försök var det
inte möjligt (studie III) att samla hela gruppen av män som arbetade mot
våld på en plats för en gruppintervju, utan intervjuerna genomfördes
individuellt i tre fall och en intervju med två män i en annan. Den senare har
vidare vissa likheter med vad Morgan, Ataie och Hoffman (2013) kallar
dyadiska intervjuer där praktiska hinder omöjliggjort samlandet av en
fokusgrupp men där man vill skapa interaktion mellan deltagarna och
stimulera ett djup i samtalen. Eftersom männen dömda till vård var fysiskt
knutna till en plats kunde alla samlas för gruppintervju på det aktuella
behandlingshemmet. Mellan männen på behandlingshemmet skapades en
social dynamik som nästan helt uteblev i de individuella intervjuerna med
männen organiserade mot våld. Trots olika förutsättningar antas svaren från
båda grupperna vara tillräckligt innehållsrika för att bilda ett underlag för att
tolka männens förhållningsätt till de olika temana. Eftersom gruppens egna
val av diskussioner här inte var det centrala styrdes intervjun in mot de
teman som skulle diskuteras. Det bör klargöras att de fem män på
behandlingshemmet som deltog i gruppintervjun (studie III) inte deltog som
respondenter i den djupintervju som företogs med 10 män på samma
behandlingshem två år senare (studie IV). Databearbetningen av det
insamlade materialet från gruppintervjuerna genomfördes enligt samma
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principer som inom djupintervjuerna. Studie III har arbetats fram i en dialog
där jag i huvudsak bidragit till de teoretiska operationaliseringarna,
fältarbetet och analys och medförfattaren med utveckling av de
grundläggande temana (Kullberg & Johansson, 2011), analys och slutsatser.

5.3 Urval av fall och forskningspersoner
Behandlingshem får endast tillstånd för behandling av missbruk och
beroende och tillståndet utfärdas av inspektionen för vård och omsorg (IVO).
De behandlingshem som också bedriver behandling mot kriminalitet och
våld gör därmed detta som endast en del av verksamheten. Majoriteten av de
behandlingshem som kriminalvården anlitar för kontraktsvård och som
bedriver behandling mot våld använder Gunnar Bergströms program:
”Kriminalitet som livsstil” vilken baseras på 12-stegsmodellen (Bergström,
2012). En minoritet (cirka 15) behandlingshem använder KBT som grund,
vilken också är kriminalvårdens egen behandlingstyp, bedriver den
huvudsakliga behandlingen med hjälp av steg 1 utbildade psykoterapeuter,
till vilket detta behandlingshem räknas. Alla behandlingshem måste vidare
uppge sin behandlingsteoretiska grund och utvärderas löpande av
kriminalvården. Finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal anställd för
verksamheten ska de finnas med i socialstyrelsens register över legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP), vilket finns i det fall som undersökts
här då de anlitar både psykiatriker, psykolog samt har en sjuksköterska
anställd.
Alla data från terapeuter och klienter, med undantag för de data som hämtats
från män i organisation med syfte att arbeta mot mäns våld, kommer från ett
och samma behandlingsställe, vilket om det varit syftet skulle kunnat
användas i en fallstudiedesign, där KBT-hemmet varit fallet och där de
ingående studierna av terapeuter och klienter mindre fallstudier inom ramen
för denna kontext (Yin, 2013). Eftersom frågeställningarna inom de olika
delstudierna inte är relaterade till varandra i avsikt att öka kunskapen om ett
fall/behandlingshem ligger den målsättningen helt utanför syftet för
avhandlingen. Urvalet av endast terapeuter (II) för att undersöka sociala
band mellan terapeut och klient inom en specifik terapiform är inte idealisk
för att uppnå hög validitet eftersom endast den institutionellt sett mäktigare
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parten i den makt- och emotionspräglade relationen utgör empiri, men utgör
en nödvändig början. Eftersom terapeuterna inte hade kännedom om vilka
dimensioner jag sökte och hur de teoretiskt värderas är det osannolikt att de
medvetet anpassat svaren på något sätt. Valet av en KBT-terapi var
strategiskt mot bakgrund av att den med sitt framåtsyftande och kognitiva
fokus antogs dölja och/eller producera icke erkänd skam, vilket skulle kunna
vara en bra kunskapskälla för att öka kunskaperna om vad som producerar
solidariska respektive alienerade sociala band. Eftersom terapiformer ofta är
eklektiska och sällan renodlade kan inte den undersökta KBT-orienterade
terapin utan vidare anses som representativ för andra KBT-inriktade
våldsterapier. Den bör istället betraktas som ett unikt fall tills flera terapier
inom samma kategori undersökts för att på det sättet kunna bekräfta om
fallet är typiskt eller inte.
Urvalet av män till undersökningen (III) om mäns maskuliniteter
genomfördes inom två idealtypiskt motsatta maskulinitetspositioner. I den
ena positionen fanns män dömda till behandling mot våld och i den andra
positionen män aktivt arbetande för jämställdhet/mot våld mot kvinnor.
Även om inte grupperna är varandras absoluta motsatser så har det i ett
idealtypiskt och analytiskt avseende varit rimligt att betrakta dem som det.
Urvalet av män dömda till behandling mot våld var relativt lätt att göra
eftersom flera behandlingshem riktar sig till denna population av män,
medan det i Sverige vid tillfället endast var möjligt att hitta 2-3 större
organisationer där män arbetar mot våld mot kvinnor och för jämställdhet.
På behandlingshemmet fanns flera grupper av män. För att inkluderas i
urvalet skulle de vara dömda för våld mot män och i terapin blivit känt att de
använt våld mot kvinnor. Ett samarbete med ett etablerat behandlingshem
upprättades tidigt för att försäkra tillgången till forskningspersoner och
möjliggöra etikprövningsprocessen. Gruppen män i behandling mot våld var
yngre och visade sig ha en marginaliserad maskulinitetsposition med små
ekonomiska, sociala, kulturella samt politiska resurser. En alternativ
population hade varit interner på kriminalvårdsanstalter dömda för våld mot
män/kvinnor, men de valdes bort eftersom det skulle inneburit större
praktiska problem att få tillgång till klienter inom kriminalvården. Män i
frivillig våldsterapi hade också kunnat ingå som en viktig population i
avhandlingen för att synliggöra attitydskillnader mellan män i frivillig och
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tvångsmässig terapi mot våld. Data från en sådan studie finns också
insamlad men har inte blivit färdiganalyserat för att kunna bilda ett underlag
i avhandlingen. Männen organiserade mot våld var medelålders, var
sambo/gifta, hade kulturellt kapital och hade eftergymnasial utbildning samt
tillsvidareanställning eller pension.
Urvalet av klienter till djupintervjun (studie IV) hämtades från samma
behandlingshem och utgjordes av män dömda till behandling för våld mot
män och fysiskt våld mot kvinnor, vilket framkommit under terapin.
Männens olika våldserfarenheter var här ett nödvändigt villkor för att kunna
undersöka vilka faktorer som lett fram till olika former av våld. Urvalet av
klienter visade sig på ytan vara relativt homogent vad gäller ålder,
brottslighet och socioekonomisk bakgrund men, vilket framkom under
intervjuerna, olika i flera av de undersökta dimensionerna. Detta faktum har
ökat förståelsen av komplexiteten i samspelet mellan de olika variabler som
utgjort referensram och deras relation till våld samt riskerna med att
oproblematiserat knyta våldsförklaringar till bakgrundsvariabler. Även här
finns motsvarande halvt bearbetade data insamlade från män i en öppen
terapi mot våld, vilka av tidsbrist fått lämnas utanför avhandlingen.

5.4 Dataanalysmetoder
En kvalitativ ansats har valts i samtliga studier, eftersom metoden ger
möjlighet att komplettera tidigare forskning med kunskap om hur samband
mellan faktorer som varit kända sedan tidigare kan se ut i enskilda fall. Den
forskning, främst kvantitativa studier, som ligger till grund för
teoribildningen på området har utgjort utgångspunkt för ansatsen att
explorativt analysera hur etablerade faktorer från forskning inom olika
forskningsdiscipliner kan vara relaterade till varandra vid olika former av
våld hos unika individer och grupperingar av individer. Framgången hos
terapeutiska interventioner mot våld betraktas vidare som helt beroende av
ökad kunskap om de individuella mekanismerna bakom våld.
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5.4.1 Teoretisk analys
Den teoretiska analysen, inom ramen för reviewartikeln (studie I) som
behandlar betydelsen av solidariska sociala band inom terapier mot våld,
baserar sig på inläsningar och sammanställningar av tidigare teoribildning
och empirisk forskning och deduktiva härledningar ur denna kunskap. Med
startpunkten i forskningsläget och för- och nackdelar associerade med det,
lämnas förslag på hur avancerade forskningsmetoder för att fastställa
kvalitén på sociala band, kan göras pragmatiskt användbar i en terapeutisk
praktik med verksamma terapeuter. Givet att de teoretiska premisserna är
sanna, kan en sådan modell ligga till grund för en humanistisk
skamerkännande och stolthetsskapande terapiform och motverka återfall i
våld genom uppbyggandet av en ny positiv självbild baserad på stolthet över
en ny identitet baserad på avståndstagande från våld och en prosocial livsstil.
Enligt Cropanzanos (2009) terminologi kategoriseras reviewartiklar som
utvecklar nya modeller som teoretiska, medan artiklar som sammanfattar och
förklarar existerande litteratur som substantiella. Artiklar som reviderar
forskningsinriktningen inom ett område är kritiska. Även om föreliggande
review innehåller lite av samtliga former så ligger den närmast en
modellutvecklande eftersom den syftar till att anpassa en forskningsbaserad
metod till pragmatiskt terapeutisk verksamhet, vilket dock vore
ogenomförbart utan en review av tidigare forskning. Någon ”systematisk”
litteraturstudie har dock aldrig genomförts men omfattande och upprepade
sökningar har gjorts löpande på området av det som finns tillgängligt på
internet och interna sökningar inom tidskrifter på området, via litteratur som
refererats till i reviews och för området centrala artiklar och böcker.

5.4.2 Deduktiv innehållsanalys
I analysen av data från de fem terapeuterna från KBT-terapin (studie II) har
deduktiv innehållsanalys (Hsie & Shannon, 2005) använts för att jämföra
och kategorisera svaren i enlighet med de operationaliserade indikatorer på
skam respektive stolthet som tidigare utformats i den teoretiska artikeln (I).
Terapeuternas svar har efter flera omläsningar kondenserats till excerpts och
citat med avsikt att kunna återge deras kärnresonemang. Efter
resultatsammanställningen har analysen syftat till att avgöra vilka delar av
terapin som är skam- respektive stolthetsframkallande. För att säkerställa
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validiteten i resultaten - eftersom det är terapins påverkan på klienter som
utgör beroendevariabel – måste dock andra variabler vara möjliga att
kontrollera för, vilket inte varit möjligt i denna kvalitativa explorativa studie.
Deduktiv innehållsanalys har också legat till grund för studie III som jämför
män från, enligt teoribildningen (Connell, 1995; Messerschmidt, 2000), två
så långt det är rimligt motsatta maskulinitetspositioner. Även här har en
teoretisk modell med faktorer från tidigare empirisk och teoretisk forskning
som relaterats till mäns våld varit utgångspunkt. Med bas i
maskulinitetsforskning ställdes bland annat frågor om männen behöver
använda alternativa maskulinitetsvaliderande resurser (Messerschmidt,
2000) för att överleva ekonomiskt samt hävda sig som män vilket
kompletterades med frågor från våldsforskning om deras förhållningssätt till
kontroll av kvinnor (Flood & Pease, 2009), olika former av våld (CTS-II:
Straus, 1979; Kelly, 1988), ursäkter och rättfärdiganden av våld (Scully,
1991) samt våld mot kvinnor. Instrumentet avser alltså täcka in faktorer från
både maskulinitetsforskning och modern våldsforskning. Utanför
gruppintervjun lämnades, i enlighet med beslutet från Regionala
etikprövningsnämnden (REPN), frågor som behandlade integritetskänsligt
material. Tematiserade frågor ställdes till de två grupperna av män och
svaren har, efter flera omläsningar, kondenserats och kategoriserats i
enlighet med den teoretiska modell som legat till grund för undersökningen.
Slutligen, med utgångspunkt från gruppernas svar, har det varit möjligt att
diskutera likheter och skillnader i maskulinitetskonstruktion mellan de två
grupperna.

5.4.3 Intervju
En övergripande målsättning med hela arbetet har varit att öka den
kvalitativa kunskapen om samspelet mellan faktorer på olika nivåer som
leder fram till mäns olika former av våld: mot män, kvinnor och sig själva. I
studie IV har utgångspunkten varit tidigare forskning om männens barndom,
socialisation, emotioner och maskulinitet, vilken används som förförståelse i
mötet med männens berättelser om biografiska erfarenheter från barndom
fram till nutid. Eftersom även denna studie är teoristyrd fokuserade intervjun
på temana i referensramen. Fokus låg på samspelet mellan faktorer och inte
på att försöka verifiera tidigare forskning. Ökad kunskap om hur relationerna
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mellan faktorer bidrar till männens våldsanvändning kan öka kunskapen om
hur samspelet mellan variabler måste se ut för att våld ska ske. Männens
förmåga att svara detaljrikt på följdfrågor utgjorde dessutom ett sätt att
bedöma trovärdigheten, väl medveten om att männens berättelser alltid
också avspeglar interaktionen med mig som forskare. I praktiken blev
intervjuerna vare sig semi-strukturerade eller berättarfokuserade (Hydén,
2014) utan rörde sig däremellan.

5.5 Etiska överväganden
Tidigare forskning visar att populationen män dömda till terapi mot våld är
en utsatt och sårbar grupp som dessutom ofta är socioekonomiskt
marginaliserad. Forskning om människor i utsatta situationer och positioner
är därför grannlaga eftersom de val forskare gör kan få konsekvenser för hur
kategorin uppfattas av andra. Studerar vi våldsdömda män med ett
individperspektiv, utan hänsyn till deras status som utsatt grupp, ökar risken
för att vi tillskriver dem ett stort personligt ansvar. Betonar vi istället
strukturperspektivet och männen som en marginaliserad grupp riskerar de
enskilda männens valmöjligheter och personliga ansvar att tonas ned. Den
nytta som forskning kan innebära ska vidare vägas mot den tänkta skadan.
De empiriska studierna av de våldsdömda männen i utsatt ställning avser
både ge gruppen en röst där de får beskriva erfarenheter som både är
relaterade till deras position i samhället, deras uppväxt och dem själva samt
bidra till minskat våld. Ökad kunskap av samspelet mellan dessa faktorer
kan motverka reproduktionen av stereotyper som är relaterade till
gruppnivån och som ger bränsle åt fortsatt stämpling och stigmatisering.
Problemet med förövar-offerdikotomin har tidigare lyfts fram eftersom den
döljer om förövaren är ett tidigare våldsoffer samt om också offret också är
ett tidigare våldsoffer. Eftersom dessa män vanligtvis är omöjliga att
undersöka med postala enkäter krävs möten mellan forskare och
forskningsperson samt kvalitativa metoder för att samla in data. I mötet blev
jag som forskare tvungen att ompröva min förförståelse för att kunna förstå
den andre vilket etiskt är en orientering mot humanismen och att se
människan. Den andres berättelse inordnas därmed inte tvångsmässigt i en
teoretisk förförståelse utan tillåts utmana den med ny kunskap. Den
79

teoretiska/empiriska studien av sociala band inom våldsterapier motiveras
etiskt med att ökad kunskap om våldsförövare och de terapeuter som arbetar
med våld är lika viktig som ökad kunskap från våldsoffer om våldet på sikt
ska kunna upphöra. (I). Datainsamlingen från terapeuter inom olika terapier
startade vidare först efter att studie II godkänts av Högskolan Dalarnas
interna forskningsetiska nämnd. Forskningen behandlade professionella
terapeuter i deras arbete och inte känsliga frågor eller en sårbar population,
varför inte något tillstånd från den regionala etikprövningskommittén
bedömdes som nödvändigt. Alla terapeuter lämnade informerat samtycke
och både behandlingsställe och terapeuter avidentifierades i syfte att skapa
konfidenstialitet.
Efter
godkännande
från
den
regionala
etikprövningsnämnden i Uppsala (REPN) startade datainsamling av klienter
genom grupp- och individuella intervjuer.
För att undvika att
integritetskränkande material ventilerades (III) behandlades endast attityder
vid gruppintervjuer med klienter på behandlingshemmet och männen i
nätverket mot våld. Vidare inhämtades informerat samtycke både skriftligen
och muntligen. I både informationsbrev och muntliga informationer
tydliggjordes att forskningen inte har terapeutiskt syfte och ligger utanför
behandlingen samt att insamlade data inte används för utvärdering av
terapin. De frågor som ställs har vidare inte varit av den karaktären att den
beroendeställning som klienterna kan ha till terapeuterna aktualiserats.
Känsligt material som t.ex. barndomsupplevelser och våldsanvändning kan
upplevas som integritetskränkande om de behandlas i grupp varför denna typ
av frågor endast undersökts genom individuella intervjuer (IV). Samtliga
forskningspersoner i samtliga studier (II, III och IV) hade - kontaktuppgifter
framgick bl.a. av informationsbrevet - tillgång till professionellt terapeutiskt
stöd i form av leg. psykolog och leg. psykoterapeut om de ville prata med
någon efter undersökningen.

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet
Reliabilitet/tillförlitlighet är ett nödvändigt villkor för validitet/trovärdighet
och bör i varje studie betraktas som en helhet. Inom genomförda individuella
intervjuer och gruppintervjuer har det funnits en strävan att ”mätta” insamlad
information kring varje tema, genom att diskutera fram och tillbaka tills det
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inte tillkommit någon ny information (Glaser & Strauss, 1999; Alvesson &
Sköldberg, 1994). Det har också funnits en strävan att konstanthålla teman
och frågor som olika grupper av respondenter svarat på för att möjliggöra
senare jämförelser mellan svarande individer och grupperingar. För att
kunna kontrollera rimligheten i gjorda kategoriseringar och tolkningar har
preliminära analyser och citat i några fall återförts till respondenterna för att
få ta del av deras feed-back (II & III) (Cresswell, 2007; ”member-check”,
”writ large”). I studie, III och IV, har kolleger fått analysera delar av
materialet och i de fall det funnits oklarheter har diskussioner lett fram till en
rimlighetstolkning
(”interrater
reliability”;
Cresswell,
2007).
Seminariebehandlingar av artikel- och kappamanusskript har bidragit till
reflektioner över rimligheten och trovärdigheten i slutsatserna. Även om den
externa validiteten ligger utanför räckvidden för en explorativ kvalitativ
studie är det inte helt ovidkommande att diskutera om studiens resultat kan
överföras till områden som delar centrala karaktäristika med den använda
empirin. Männen i behandling mot våld (studie III & IV) skulle kunna
jämställas med den grupp av unga män som Nilsson, Estrada och Bäckman
(2014) i longitudinella studier visat missbrukar och begår brott som ett
resultat av arbetslöshet. Vad gäller steg 1 terapeuterna (studie II) finns
många andra terapeuter med ungefär samma utbildning och arbetsuppgifter.
Männen i nätverket mot våld (studie III) motsvaras närmast av män som vill
presentera sig själva som ”jämställda” och mot våld mot kvinnor vilka därför
skulle kunna passa in som population (Connell, 1995). Därmed osagt om de
i själva verket, genom reproducerande praktiker, är medlöpare (complicit).
Sammanfattningsvis krävs flera studier för att bilda ett underlag av den
digniteten.

5.7 Metoddiskussion
Reviewstudien (I) handlar inte i första hand om att systematiskt presentera
forskning på våldsterapiområdet. Studien handlar om att, med utgångspunkt
från den forskning om sociala band som varit knuten till Scheff med flera,
explorativt och pragmatiskt visa hur forskningen kan anpassas så att den kan
appliceras på våldsterapiområdet och relationen mellan terapi/terapeut och
klient. Kvalitén på denna studie skulle kunna bedömas efter om subnivåerna
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under alienation; uppslukning och isolering samt solidaritet är logiskt
härledda ur teoribildningen på området. De motsatspar som använts för att
utveckla en pragmatiskt användbar subnivå är baserade på Scheffs
resonemang i olika vetenskapliga texter. Överförandet till en terapeutisk
kontext ska därför, för att korrespondera med logiken i teoribildningen, så
långt det är rimligt överensstämma med denna. Den övriga teoribildning som
används i studien har inte vidareutvecklats och används därför utan
modifikationer vilket borde göra den mindre problematisk.
I studie II testas den explorativa modell som utvecklats i studie I på
terapeuter på en KBT-orienterad våldsterapi. Ett validitetsproblem i studien,
vilket också mycket riktigt påpekats av en granskare från den tidskrift som
antog artikeln, är att endast terapeuternas perspektiv på terapins innehåll
analyseras eftersom män i sluten våldsbehandling inte medverkade i studien.
Detta blir speciellt problematiskt eftersom makt alltid bör betraktas som en
relation. Kritiken är berättigad men studien är samtidigt en förstudie och det
kommer senare att bli viktigt att även undersöka de behandlade männens
perspektiv på terapin. Terapeuterna hade ingen kännedom om hur
subnivåindikatorerna skulle komma att värderas i analysen vilket kan ha
motverkat en svarsbias. Vidare användes reliabilitetshöjande metoder där
terapeuterna fick ta del av preliminära analyser (”member-check”) och vid
behov lägga till information som förtydligade deras svar. En kollega läste
om delar av det transkriberade materialet utan kännedom om hur jag kodat
det varefter de skillnader som fanns i tolkningarna diskuterades tills vi kom
överens om en rimlig tolkning.
Undersökningen i studie III, av män i olika maskulinitetspositioner
undersöker två idealtypiskt olika grupper av män och deras
maskulinitetskonstruktioner och attityder till våld mot kvinnor. Män dömda
för våld mot andra män och/eller kvinnor utgör inte en absolut motsats till
män som arbetar mot våld mot kvinnor/inte är känt använt våld mot kvinnor,
men har betraktats som det i ett försök att konstruera två idealtypiskt
”motsatta” maskulinitetspositioner. Frågor har också ställts till männen om
deras socioekonomiska status vilket är centralt för maskulinitetsteorin
(Messerschmidt, 2000). Eftersom båda grupperna, enligt den teoretiska
förförståelsen, betraktats som representativa för en kategori av män och då
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syftet var att jämföra deras a prioriska status med deras aposterioriska
status, har deras individuella svar kommit att betraktats som representativa
för hela gruppen i studien. Här är jämförelsen mellan vad som konstruerats
som maskulinitetspositioner det viktiga och inte den kvalitativa
aspektrikedom som hade varit möjlig att identifiera om varje individ
undersökts för sig.
Eftersom studien deduktivt baseras på tidigare forskning inom våldsområdet
så innehåller den följaktligen också många semistrukturerade teman/frågor.
Studiens deduktiva inriktning har också varit motivet till valet av
gruppintervjuer framför fokusgruppsintervjuer. Studiens validitet har tyvärr
påverkats negativt av att det, av olika anledningar, var omöjligt att samla alla
respondenter i en av grupperna till ett tillfälle med konsekvensen att i
huvudsak individuella intervjuer fick användes i gruppen ”jämställda män”
och gruppintervju i den andra. I gruppen män i våldsbehandling var samtliga
närvarade vilket som förväntat resulterade i större gruppdynamik. Eftersom
den andra gruppen var omöjlig att samla till ett tillfälle användes tre
individuella intervjuer och en par-intervju istället. I båda grupperna var
målet att mätta varje tema genom att samtala tills det inte verkade finnas
något mer att diskutera, något som också upplevdes som resultatet. Även här
fick samtliga respondenter i gruppen mot våld möjlighet att kommentera
mina transkriberingar och preliminära analyser, något som tyvärr inte var
möjligt på behandlingshemmet eftersom de flesta hade lämnat behandlingen
då denna process skulle starta. Även här fick en medläsare kritiskt förhålla
sig till mina kodningar av respondenternas svar, vilka sedan diskuterades.
Den sista studien (IV) bygger på individuella intervjuer med män som dömts
för våld mot män och där samtliga inom terapin uppgivit att de använt våld
mot kvinnor. I princip är det omöjligt att veta om det som männen uppgivit i
terapin är sant, det som dock talar för det, är att våld mot kvinnor är
tabubelagt i den kriminella världen och ofta leder till sanktioner från andra
kriminella. Att männen trots risk för sanktioner ändå behandlat denna fråga
öppet i gruppterapi ökar sannolikheten för att de talat sanning. Det går aldrig
att utesluta att något som man som forskare ger statusen av något autentiskt
egentligen är en efterkonstruktion. När det gäller biografiska berättelser så
har ändå utgångspunkten varit att det är möjligt att göra en allmän
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bedömning av validiteten med utgångspunkt från detaljrikedomen och
konsistensen i männens berättelser. Ingen av männens berättelser led någon
egentlig brist på detaljer, interna motsägelser och andra anomalier när de
mötte följdfrågor vilket annars skulle kunna vara en grund för att ifrågasätta
trovärdigheten. Det är också rimligt att anta att de känslor och engagemang
som respondenter ger uttryck för har betydelse för hur materialet ska tolkas.
De erfarenheter som männen beskrev var ofta blandade med känslor, vilka
kan vara svåra att framkalla i stunden, vilket tagits som intäkt för att
trovärdigheten var god.
Berättelsen om en otrygg barndom kan vidare vara anpassad till rollen som
klient eller som en anpassning till en forskare som verkar sympatiskt inställd
till den typen av erfarenheter. För att undvika att uppfattas som ”sympatisk”,
”allierad” eller liknande var det viktigt att undvika att visa om jag förhöll
mig sympatisk eller negativ till det som berättades. Jag hade redan innan
intervjuerna, genom samtal med terapeuterna, förstått vikten av att göra mig
förberedd på hur det som männen berättar om kan påverka mig som forskare
under intervjun och i tolkningsfasen. Enligt Chudzik och Aschieri (2013)
kan detaljer från klienter dömda för allvarliga brott göra att en terapeut
hamnar i chock och att känslor tar över och att objektiviteten blir nedsatt.
Innehållet i berättelserna kan också leda till känslor som avsky och sämre
anknytning mellan parterna. Man kan lätt identifiera sig med en klient om
man har liknande erfarenheter själv, man kan identifiera sig med offret av
liknande skäl samt också identifiera sig med rättssystemets dom. Männens
berättelser aktualiserade i olika grad alla dessa aspekter, men genom att jag
var förberedd på dem upplever jag att jag kunde hantera dem utan att hamna
i någon extremposition.
Strävan i denna studie var precis som vid de övriga delstudierna att mätta
innehållet i varje tema hos varje respondent och därmed få tillräckliga data
för att kunna bedöma berättelsernas rimlighet. Tonvikten och djupet ägnades
åt negativa epifanier (Denzin, 2001) där respondenterna berättade om något
som förändrat och/påverkat deras liv på ett betydelsefullt sätt. I studien har
det aldrig funnits någon strävan att reducera hela förklaringen till just dessa
epifanier utan att se hur händelsen samspelat med eller legat till grund för ett
samspel med andra faktorer som därefter lett fram till olika former av våld.
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Genom att låta kolleger läsa olika excerpts av männens berättelser och tolka
dem har det varit möjligt att relatera den egna tolkningens rimligheten till
andras. Då större avvikelser mellan tolkningarna saknades togs det som
intäkt för att det funnits en mått av rimlighet i de egna.
Sammanfattningsvis finns det anledning att både ifrågasätta och sätta tilltro
till de tre empiriska fallstudier som ingår i undersökningen. Bortom frågor
om de empiriska studiernas interna och externa validitet ska dock
explorativa studier också värderas efter om de ställt relevanta frågor och
producerat viktiga hypoteser att pröva i senare forskning, vilket vi får
återkomma till.
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6. Resultat
Delstudierna I-IV har resulterat i fyra artiklar som här kortfattat presenteras.

6.1 Artikel I
Jansson, P. M., & Saxonberg S. (2013). Are asymmetrical power relations
the hidden obstacle to unsuccessful therapy of violent men? Aggression and
Violent Behavior, 18(6), 745-752.
Studien är teoretisk och baseras på Lewis (1971), Scheff och Retzingers
(2001) forskning om sociala band. Studien angriper problem i en
våldsterapeutisk kontext mellan terapeut och klient men teoribildningen kan
lika gärna tillämpas på andra typer av relationer och institutionella kontexter
som till exempel mellan lärare-elev och vårdare-patient. Orienteringen mot
emotioner inom terapi mot våld har bl.a. motiverats av att KBT-baserad
terapi mot mäns våld visat svag och/eller osäker effekt i större utvärderingar
(WHO, 2003; Smedslund, Dalsbö, Steiro, Winswold, & Clench-Aas, 2011)
vilket motiverar utvecklingen av nya metoder. Samtidigt som
socialpsykologisk forskning etablerat kunskap om olika emotioners (stolthet
eller skam) betydelse för kvalitén på de sociala banden mellan individer
(Scheff, 1990, 2003; Scheff och Retzinger, 1997, 2000, 2001; Retzinger
1995; Retzinger och Scheff, 2000), problematiseras sällan betydelsen av
stabila sociala band inom våldsterapeutiska interventioner. Studien
uppmärksammar vidare betydelsen av asymmetriska maktrelationer
(Barbalet 1998) mellan terapeut och klient. Maktassymmetrin kan framkalla
skam om den påminner männen i behandlingen om maktförtryck och
upplevelser av övergrepp i barndomen (Dutton, 1999; Gilligan, 2003;
Marshall, m.fl. 2009; Mills, 2005). Män i våldsterapi kan vidare, om de bär
på erfarenheter av våld och kränkningar i barndomen, vara mer
skamkänsliga och reagera starkare på isolerande och alienerande sociala
band än andra (Mills, 2008; Tangney, 1995). Skam över att inte känna sig
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accepterad av terapeuten kan bekräfta en redan stämplad identitet och tvinga
fram en återupplevelse av smärtsamma känslor av att ha varit oälskad från
barndomen, vilket kan motverka uppbyggnaden av ett stabilt solidariskt
socialt band mellan parterna. Ett stabilt socialt band mellan terapeuter och
män i behandling antas därför teoretiskt sett utgöra ett nödvändigt villkor för
utvecklandet av en positiv självbild, där våld kan avvisas. Terapier med
symmetriska maktrelationer och fler stolthetsskapande moment antas
hypotetiskt kunna producera bättre resultat inom våldsterapin och utanför
terapin resultera i färre återfall till våld.
Forskningen på området kräver idag tekniskt avancerad utrustning för att
kunna göra simultana videoupptagningar av varje deltagande persons
verbala, icke verbala samt paralingvistiska kommunikation (Retzinger 1995)
vilket gör den näst intill omöjlig att tillämpa av terapeuter inom en
våldsterapeutisk kontext. Studien har därför inriktats på att utveckla
förenklade metoder för att fastställa kvalitén på det sociala bandet mellan
terapeut och klient, väl medveten om att det sker till priset av den reliabilitet
och validitet som kan uppnås genom en rigorös forskningsmetod. Artikelns
teoretiska bidrag är alltså utvecklingen av en subnivå med indikatorer vilka
praktiskt kan användas för att undersöka kvalitén på de sociala banden
mellan terapeuter och män i våldsterapi.
Subnivån har utvecklats enligt följande. Enligt teoribildningen är sociala
band mellan individer antingen solidariska eller alienerade. En relation är
solidarisk och balanserad när parterna förhåller sig jämlika till varandra och
är stolta över att tillhöra relationen. En relation är alienerad när den är
isolerande/överdifferentierad, det vill säga när en eller båda parter upplever
skam över att de inte tillåts tillhöra relationen och när den är
uppslukande/underdifferentierad, det vill säga när en eller båda parter
känner skam över att de tvingas tillhöra relationen.
Under dimensionen balans – isolering/överdifferentiering har således
följande dikotoma indikatorer utvecklats: ömsesidig förståelse råder när
parterna förstår varandras känslor och tankar. Brist på förståelse råder när
känslor inte fokuseras och när parterna inte delar samma kunskap och
erfarenheter. Uppriktighet om känslor och behov råder när parterna är ärliga
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mot varandra och tillkännager sina känslor medan uppriktighet saknas när
dolda konflikter genererar rollspel (”face-work”) där parterna inte möter
varandra som människor utan som roller. Uppskattning av den andre råder
när terapeuten uppmärksammar och ger erkännande för klientens styrkor och
positiva egenskaper trots kännedom om klientens brister. Brist på
uppskattning och falsk stolthet råder då parterna uttrycker fler positiva
kvalitéer om sig själva än vad som är sant för att kompensera för den andres
brist på respekt. Fokus på relationen och känslor råder då terapeuter och
klienter betraktar relationen mellan dem som värdefull och inte bara som ett
institutionaliserat möte. Triangulering och förnekelse av känslor i terapin
råder när klienter tillåts prata om andra saker/personer som ett försvar och
för att undvika smärta som framkallas av att prata om egna känslor och
erfarenheter.
Under kategorin balans – uppslukning har vidare följande subkategorier
utvecklats: Förtroende finns när det finns tilltro mellan parterna som tillåter
kompromisser. Misstroende indikeras av tvingande regler och sanktioner
samt reglering av relationen med belöningar/straff. Ömsesidig respekt finns
när terapeuter låter klienten kontrollera sin egen autonomi. Bristande respekt
råder när klienten infantiliseras/överbeskyddas och/eller kategoriseras med
diagnoser och/eller stämplas med de negativa handlingar de begått.
Ömsesidig lojalitet råder när terapeuten och klienten ser relationen dem
emellan som viktigare/lika viktig som relationen med sina respektive
grupper. Bimodal lojalitet råder när parterna endast lever upp till
förväntningarna från sina respektive grupper och när förtroenden som
lämnats av klienten till terapeuten och vice versa delas med respektive
grupp.
Enligt den modell som studien utvecklar antas skamproducerande
behandling bidra till stämpling samt återfall i våld varför behandling bör
inriktas på att få män i behandling att erkänna skam och känna stolthet över
de goda egenskaper de har vilket därefter bildar förutsättningen för att kunna
lämna det som är dåligt bakom sig och bli en konstruktiv medlem av
samhället.

88

6.2 Artikel II
Jansson, P.M. (2013). An explorative single case study of the therapist’s
perspective on power, emotions and identity changes in cognitive behavior
therapy against men’s violence in Sweden, Studia Sociologica V(2), 117134.
Denna kvalitativa studie prövar de operationella indikatorer som utvecklats i
den teoretiska studien (I). Studiens empiri baseras på gruppintervjuer med
samtliga fem aktiva terapeuter på ett behandlingshem som bedriver KBTorienterad terapi mot våld och droger. Studien använder vidare deduktiv
innehållsanalys som analysmetod. Studiens resultat indikerar, trots stort
engagemang och humanistiska värderingar hos terapeuterna, att det sociala
bandet mellan terapeuterna och männen påverkats negativt av den starka
regelstyrningen och den maktobalans som råder i behandlingen. Ser vi till
dimensionen balans – isolering påverkas det sociala bandet negativt av att de
kognitivt orienterade terapeuterna saknar kunskap och praktiska redskap för
att förstå betydelsen av männens olika känslor. Uppriktigheten motverkas
vidare av gruppterapin som försvårar för männen att vara uppriktiga om
starkt skamfyllda erfarenheter. Terapeuterna bidrar dock till ett balanserat
socialt band genom att visa uppskattning av varje förbättring hos männen.
Den kognitiva inriktningen hindrar vidare terapeuterna från att komma
männens känsloliv närmare. I ovanstående dimension är terapeuter och
männen således isolerade från varandra i 3 av 4 delar vilket antas öka
alienationen dem emellan. I dimensionen balans – uppslukning begränsas i
korthet uppriktigheten mellan terapeuter och klienter av de svåra våldsbrott
männen gjort sig skyldiga till, av deras psykiatriska diagnoser samt de strikta
regler som gäller på behandlingshemmet. Eftersom de psykiatriska
diagnoserna överlag betraktades som irreversibla var respekten för männens
potential begränsad. Terapeuternas/klienternas lojalitet gentemot sin egen
grupp förvårade vidare lojaliteten dem emellan. Männen i behandlingen
tenderar således att uppslukas av terapeuterna i samtliga tre dimensioner
vilket alienerar dem från varandra. I ett helhetsperspektiv så tenderar denna
KBT-terapi att alienera terapeuterna och männen från varandra vilket både
motverkar ett solidariskt balanserat socialt band och männens möjligheter att
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bygga en positiv självbild vilket betraktats som en förutsättning att på nytt
kunna inkludera dem i samhället.

6.3 Artikel III
Jansson, P. M. & Kullberg, C. (2016). Masculinity constructions and
acceptance of violence against women among men convicted of violent
crimes and men in a pro-feminist network opposing men’s violence in
Sweden. Manuscript.
Empirin för denna kvalitativa studie omfattar fem män i ett nätverk mot våld
och fem män dömda till terapi mot våld där data samlades in genom
gruppintervjuer och där analyser genomfördes med deduktiv innehållsanalys.
Studien avsåg synliggöra samspelet mellan grupperingarnas maskulinitet
(Carrigan, Connell & Lee, 1985; Connell, 1987, 1995; Messerschmidt, 1993,
2000, 2012) och deras attityder till våld mot kvinnor samt andra indikatorer
som i tidigare forskning relaterats till våld mot kvinnor (se figur 1). I studien
antogs de två grupperingarnas maskulinitet och identitet vara relaterad till
deras attityd till våld.
Figur 1. Studiens metodologi
Data om männens maskulinitetskonstruktion.
Urval av fem män som a
kategoriserats som ”våldsamma”.

priori

Urval av fem män som a priori
kategoriserats som ”icke-våldsamma”.

Deduktiv innehållsanalys av
männens “maskulinitetskonstruktion och “närhet till våld
mot kvinnor.

Slutsats baserad på
en a posteriorisk
kategorisering av de
två grupperna män.

Data om männens närhet (proximitet) till våld.

De två gruppernas maskulinitetskonstruktion kategoriserades antingen som
patriarkal, medium eller som icke-hegemonisk med utgångspunkt från deras
svar på frågor på två områden:
a) ”socioekonomisk status”; tillgång till konventionella resurser och
b) ”självkonstruktion”; attityd till att vara försörjare (Atkinson, Greenstein
& Lang 2005); attityd till underordnade/homosexuella män; användning av
maskulinitetsresurser i maktkontexter; känsla av stolthet och skam över sin
framgång i livet samt deras attityd till kroppen som en maskulinitetsresurs.
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Grupperingarnas närhet (”proximity”) till våld kategoriserades som hög,
ambivalent eller låg med utgångspunkt från deras svar på frågor inom fyra
områden:
a) ”attityder till könsroller”; mannens bestämmanderätt i familjen; rätten att
kontrollera kvinnan; biologiska olikheter mellan män och kvinnor samt om
män får visa sårbara känslor,
b) ”attityder till legalt våld”; underhållningsvåld och statens våld,
c) ”attityder till ursäkter och rättfärdiganden till våld mot kvinnor” samt
d) ”attityder till våld mot kvinnor”; fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella
trakasserier, övertalning till sex samt att ingripa mot andra mäns våld.
När de två dimensionerna kombinerades kunde tre idealtypiska positioner
genereras inom vilka grupperingarna kategoriserades:
1. Icke-hegemonisk maskulinitetskonstruktion med liten närhet till våld,
2. Ambivalent maskulinitetskonstruktion med ambivalent närhet till våld
3. Marginaliserad maskulinitetskonstruktion med hög närhet till våld.
Samtidigt som båda grupperna verkar vara bärare av fler ambivalenta
attityder än vad som teoretiskt var förväntat, så visar studien att de attityder
till våld som båda grupperna uppvisar korresponderar med deras olika
tillgång till socioekonomiska resurser. Gruppen män organiserade mot våld
uppvisar färre positiva attityder till våld än gruppen män i behandling mot
våld, samtidigt som gruppen förväntades (Messerschmidt, 2000, 2012),
uppvisa en tydligare egalitär antivåldsattityd än vad resultaten visade, i
synnerhet då grupperingen har större tillgång till ekonomiska, sociala och
kulturella resurser.

6.4 Artikel IV
Jansson, P. M. (2016). Exploring pathways causing men’s violence: A
qualitative exploration of the relationship between violent men’s violence
and their masculinities, childhood and emotions. Submitted manuskript.
Med kvalitativa metoder och biografiskt orienterade individuella intervjuer
har tio män (medianålder 32 år) som dömts till terapi mot våld och missbruk
undersökts. Urvalskriteriet stipulerade vidare att männen under terapin
berättat om att de använt våld mot kvinnor. Undersökningen ägde rum på ett
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behandlingshem med KBT-orienterad terapeutisk behandling mot mäns våld,
asocialitet och droger. Studien inspirerades metodologiskt av ekologisk
nivåintegrerande teoribildning (Bronfenbrenner, 1986) och större
probabilistiskt orienterade studier som bidragit till förståelsen av hur
samverkan mellan faktorer från mikro-, meso- och makronivå i vissa fall kan
leda fram till våld mot kvinnor och i andra inte (Heise, 1998, 2012; WHO
2013). Dessa statistiska modeller är viktiga men vare sig kan eller har som
primär avsikt att bidra med ny kunskap om de individuella mekanismerna
bakom mäns våld. En orientering mot ett mer kvalitativt synsätt gick därför
via den kritiska realismen (Bhaskar 1989; Sayer, 1992) som bl.a. vill
utveckla ökad kunskap om den kausalitet som döljer sig bakom händelser på
empirins nivå och inom statistiska förklaringar. Som redskap för att kunna
undersöka påverkan från faktorer från olika nivåer på mäns våld, användes
kvalitativa metoder och psykologisk, socialpsykologisk och sociologisk
teoribildning. Studien inriktades på att beskriva männens våldskarriärer samt
de mekanismer som varit aktiva när männen använt våld mot sig själva,
andra män och kvinnor. Studien ägnade speciellt intresse åt betydelsen hos
negativa epifaniska erfarenheter (Denzin, 2001) som haft genomgripande
betydelse för männens karriärer och våldsanvändning (Brown, 2004a;
Gilligan, 2003). Som teoretisk referensram användes forskning om
barndomserfarenheter och generationsvis tradering av våld på
inlärningsteoretisk och socialisationsteoretisk grund (Ballif-Spanvill,
Clayton & Hendrix, 2007; Breslin, Riggs, O’Leary & Arias, 1990; Craig &
Sprang, 2007; Egeland, 1993; Kalmuss & Seltzer, 1986; LanghinrichsenRohling, 2005), emotionsorienterad forskning om grundläggandet av
skamkänslighet i barndomen (Nathanson, 1992; Olthof, 2012 & Else-Quest,
m.fl., 2012; Scheff & Retzinger, 2001; Tangney, m.fl., 1996; Tangney &
Dearing, 2003; Tangney, Stuewig & Hafez, 2011), teoribildning om
könssocialisation och maskulinitet (Connell, 1987, 1995; Connell &
Messerschmidt, 2005; Messerschmidt, 1993) samt social kontrollteori
(Hirschi, 2002).
Resultaten visar att många av männen upplevt sig som oälskade som barn,
vilket enligt Gilligan (2003) kan leda till låg självkärlek, stark skam och
(”the death of the self”), svårigheter med empati samt självskadebeteenden
(t.ex. drogmissbruk). Männen beskriver i linje med det hur drogerna och
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kriminaliteten konstant utsatt dem för stora risker vilket korresponderar med
svag självkärlek. Flera av männen växte upp i otrygga familjer där
föräldrarna missbrukat droger och/eller lidit av psykisk ohälsa vilket verkar
påverkat deras föräldraanknytning negativt (Bowlby, 1973). I flera fall har
det sammanfallit med svag social kontroll från föräldrarna som möjliggjort
umgänge med andra avvikande (Alarid, Burton & Cullen, 2006; Hirschi,
2002; Link, 1987). Flera av männen som vittnar om stark skamkänslighet
berättar också om problem med att anpassa sig till skolan vilket tillsammans
med bristande social kontroll från föräldrarna verkar bidragit till männen
framtida problem (Brown, 2004a; Gilligan, 2003; Scheff & Retzinger, 2000;
Tangney, Stuewig & Hafez, 2011). För de flesta av männen framstår
våldskriminaliteten som ett sätt för dem att överleva ekonomiskt vilket väl
korresponderar med deras misslyckande i skolan och den arbetslöshet som
följt på det. För flera av männen har våldet kommit att bli viktigt för deras
maskulinitet och identitet som män (Agnew, 2001; Messerschmidt, 2000;
More & Stuart, 2004).
Hälften av männen har blivit fysiskt misshandlade av föräldrarna som barn
och två av männen har utsatts för allvarlig psykisk och fysisk mobbing.
Männen beskrev sig själva vidare som skamkänsliga med svag empati och
att de lätt blev arga då de blev kränkta av andra, vilket ligger i linje med
forskning från Brown (2004a), Gilligan (2003), Scheff (2003) och Retzinger
& Scheff (2000) samt Seidler (1994). Männen beskriver vidare att de lätt
projicerar skuld på andra istället för att empatiskt känna skuld själva
(Tangney, 1995). De män som blivit utsatta för våld i barndomen vittnade
om att de när de utsatts för kränkningar reagerat omedelbart och
okontrollerat med aggressioner och våld, vilket ger stöd till forskning som
visat hur framkallade smärtsamma skamkänslor tenderar att ersättas (s.k.
”bypassed shame”) med den mindre smärtsamma ilskan och aggressionen
(Brown, 2004a; Gilligan, 2003; Marshall, m.fl. 2009; Retzinger, 1995;
Retzinger & Scheff, 2000; Tangney, Stuewig & Hafez, 2011). De två män
som blivit brutalt mobbade i skolan, varav en av dem också blivit
misshandlad av sin pappa, borde enligt teoribildningen haft liknande
reaktionssätt som män som misshandlats i barndomen. Männens berättelser
vittnade dock om att de som vuxna utvecklat ett mer kontrollerat våld. De
två männens beskrivningar av hur de under mobbingen lärde sig att
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disciplinera sina känslor för att undslippa värre mobbing kan vara en
förklaring till deras nuvarande förmåga till ett mer kognitivt kontrollerat
våld. Båda männen, vittnar dock samtidigt om ett starkt oförlöst hat mot
mobbarna, vilket de verkar projicera på andra som kränker dem. Två av
männen berättar om att bevittnat våld mot deras mamma, men endast i ett av
fallen var det möjligt att relatera detta till inlärning av våld och traderat våld
mot kvinnor (Abraham & Jewkes, 2005; Clayton & Hendrix, 2007;
Langhinrichsen-Rohling, 2005; Wareham Paquette Boots & Chavez, 2009).
Den skamkänslighet som i många fall verkar ha grundlagts i barndomen
verkar enligt männens berättelser trigga aggressioner och våld oavsett om
det är en man eller kvinna som de interagerar med. Nästan alla män berättar
vidare om att de är rädda för att bli övergivna och att de därför i något fall
kontrollerar kvinnan och/eller väljer att lämna henne innan hon hinner lämna
dem. Inom ramen för teoribildningen i studien kan agerandet förklaras av att
männen vill skydda sig själva från att återuppleva stark smärta över att vara
oälskade och övergivna på nytt. Alla männen genomgår utredning för
psykiatriska störningar och fem av dem har redan diagnosticerats med den
psykiatriska störningen ADHD. Utredningen motiveras av att störningen
relaterats till asocialitet och aggressioner och att en diagnos möjliggör
behandling med bl.a. mediciner. Studien argumenterar för att det borde vara
rimligt att ifrågasätta om inte dessa psykiatriska diagnoser motsvarar ex post
facto förklaringar och om inte Hares (1999) benämning sociopati, som
erkänner männens sociala arv och barndomsupplevelser, är en bättre
förklaring av både asocialitet, aggressioner och våld. Studien visar vidare att
det finns ett behov av öka kunskapen om hur samspelet mellan sociala
faktorer ser ut i enskilda fall och hur negativa mönster och onda cirklar hos
männen är relaterade till sociala problem och klassojämlikhet. Kunskap på
individnivån om hur faktorerna kausalt är sammanbundna med varandra kan
vidare komplettera de ekologiska perspektivens probabilistiska slutsatser
med hypoteser om på vilket sätt motverkande faktorer kan intervenera mot
negativa mönster.
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7. Diskussion och slutsatser
Här i slutkapitlet avser jag diskutera avhandlingens centrala slutsatser, vilka
kunskapsbidrag jag anser att den egna forskningen gjort samt möjliga vägar
framåt. Den kritiska realismens ontologi och kunskapsteori (Sayer, 1992;
Bhaskar, 1989) har som vi sett utgjort avhandlingens vetenskapsteoretiska
inramning och valet av en explorativ design har motiverats av att den kan
öka förutsättningarna att utveckla ny kunskap om mekanismerna bakom våld
i individuella fall, vilket utgör ett viktigt komplement till aggregerad
kunskap. Det realistiska perspektivet (Sayer, 1992) har skapat
förutsättningarna för att göra explorativa beskrivningar av samverkan mellan
faktorer på olika nivåer (individ, relation och struktur), för följandet av
kausaliteten fram till våld som en process (studie III & IV) samt för
utvecklandet av kunskap om hur olika geneser bakom mäns våld kan blir
styrande för innehållet i våldsterapeutiska interventioner (studie I & II). De
fyra delstudierna ska därmed förstås som inbegripna i en hermeneutisk spiral
där ökad förståelse om hur framgångsrika terapier mot våld ska utformas,
måste ske i korrespondens med ökad kunskap om orsakerna bakom mäns
våld och så vidare.

7.1 Struktur och aktör - social klass och våld
En central slutsats i denna avhandling är att det inte går att separera
förståelsen av våldshandlingar från de hindrande och/eller möjliggörande
sociala strukturer som människor lever sina liv inom. Slutsatsen ligger i linje
med de ontologiska utgångspunkterna inom den kritiska realismen (Bhaskar,
1989, Sayer, 1992, Layder, 1993), klassisk resursorienterad forskning från
Cohen (1955), Sennet och Cobb (1972), Willis (1977) och Merton (1957),
struktureringsteorier som (Giddens, 1984; 1987), maskulinitetsforskare som
Messerschmidt (1993, 2000), civiliseringsteoretiker som Elias (1969, 1982)
och radikalkriminologer som Quinney (1974). En ojämlik fördelning av
ekonomiska, kulturella, sociala och politiska resurser kan, vilket till viss del
bekräftas i studie III och IV, till olika grad tvinga män med begränsad
tillgång till konventionella resurser som utbildning och arbete att använda
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alternativa medel som kriminalitet och våld för att överleva ekonomiskt och
för att konsolidera en identitet som man (Messerschmidt, 1993, 2000).
Medan män gynnade av en ojämlik fördelning av resurser, inte behöver
avvika utan kan konsolidera sin maskulinitet med konventionella medel. Det
senare framgår av studie III där den etablerade gruppen män med arbete och
utbildning använt resurserna som bas för profileringen av sin manlighet i en
”jämställd” riktning. Resultaten från studie III och IV uppvisar resultat i linje
med kritik från maskulinitetsforskare som Seidler (1994, 2004, 2006;
Messerschmidt 2000) samt teoretiker som Kaufman (1993) vilka menar att
kriminalitet och våld i vår kultur normaliserats som en del av den manliga
identiteten samt att alternativa positiva maskulinitetskonstruktioner saknas
för män utan tillgång till konventionella resurser. Relaterat till detta bekräftar
Wojnicka (2015) tidigare forskning som visat att män många gånger oftare
än kvinnor är knutna till våld mot/från andra män och mot kvinnor.
Avsaknaden av konstruktiva alternativ till den hegemoniska manligheten kan
således vara bidragande till att män tvingas välja levnadssätt som försvårar
deras egen emancipation ur förtryckande strukturer. I detta perspektiv, vilket
är en av slutsatserna i studie I, är det viktigt att fråga sig om inte
våldsterapier, som i praktiken försöker återanpassa män till samma sociala
strukturer som bildat förutsättningarna för deras våld, måste erkänna männen
som både offer och förövare för att undvika skambelägganden som bidrar till
reproduktionen av männens ofta redan stämplade identiteter samt i
förlängningen också till traderingen av våld. I praktiken måste en trovärdig
och motiverande våldsterapi ställa sig kritisk till ett ojämlikt samhälle och
arbeta för större rättvisa, men samtidigt pragmatiskt peka på att fördelarna
med att vara en konstruktiv och empatisk medlem av samhället är större än
att stå utanför.
Utifrån global statistik från t.ex. WHO (2013) och forskning från t.ex. Ali
och Naylor (2013), Browne, Salomon och Bassuk (1999), Buka, Stichlick,
Birdthistle och Felton (2001), Heise (2012), Langhinrichsen-Rohling (2005)
och Resko (2007) samt nationell statistik (BRÅ, 2007, 2009, 2011, 2014,
2015) går det att dra slutsatsen att både förövare av våld mot kvinnor och
barn samt våldsoffer som kvinnor och barn oftast återfinns i förfördelade
sociala skikt med låg inkomst och utbildning. Forskning från t.ex. Black,
Sussman och Unger (2010), Wareham, Paquette Boots och Chavez (2009)
visar att generationsvis tradering av våld, efter att ha bevittnat och/eller
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utsatts för våld, oftare är knutet till dessa grupper. I ett figurationsperspektiv
(Elias 1969, 1982; Elias & Scotson, 1994) skulle det kunna förklaras av att
människor i missgynnade sociala skikt oftare befinner sig i anomiska cirklar
där låg utbildning och arbetslöshet samverkar med våldsanvändning,
utsatthet för våld samt generationsvis tradering av våld. Denna anomi ska
dock alltid betraktas värderingsfritt eftersom den sitter samman med
motsvarande nomiska cirklar där större tillgång till ekonomiska, sociala och
politiska resurser reproducerar konventionella maktresurser och högre
civiliseringsgrad (Elias & Scotson, 1994; Durkheim, [1893] 1983, [1897]
2013; Quinney, 1974). Med detta perspektiv som utgångspunkt framstår
marginaliserade mäns våld som ett resultat av den orättvisa fördelningen av
ekonomiska, sociala, kulturella och politiska resurser och inte som ett
resultat av negativa egenskaper hos enstaka individer och grupper. De
negativa egenskaperna på individnivån utgör snarare konsekvenser av deras
marginalisering än tvärt om.

7.2 Perspektivintegration
Avhandlingen ifrågasätter vidare traditionstyngda förväntningar på att
förklara våld inom avgränsade skolbildningar (Kuhn, 1962) och vill visa på
alternativa tillvägagångssätt som strävar efter att förstå kausalitet bakom
våld med integrerande perspektiv. Genomgången av tidigare forskning visar
att bristande dialog mellan forskningsdiscipliner kan öka risken för
ekologiska felslut och politiska och terapeutiska interventioner som kan
skada både våldsoffer och våldsförövare. Att bekämpningen av våld mot
kvinnor, barn och män samt utvecklingen av framgångsrik våldsterapi
gynnas av en dialog mellan skolbildningar framgår inte minst av den
disciplinövergripande forskning som WHO (2002; UN, 2012; Heise, 2012)
och EU (FRA, 2014) bedrivit, vilken möjliggjort synliggörandet av hur
faktorer på olika nivåer samvarierar med varandra hos våldsförövare och
våldsoffer samt vilka interventioner som gör mest nytta. Dessa större
undersökningar har verifierat tidigare kända samband mellan
våldserfarenheter i barndomen och att bli våldsförövare och/eller våldsoffer
som vuxen och stödjer teorin om generationsvis tradering av våld. I
avhandlingen har dessa deskriptiva data bildat en nödvändig utgångspunkt
för mitt eget explorativa bidrag om hur samspelet mellan faktorer kan se ut
på individnivån vid mäns våld.
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Genom att avhandlingen ontologiskt utgått från att våld är resultatet av
samverkan mellan psykologiska, socialpsykologiska och sociologiska
faktorer på olika nivåer har det också varit möjligt att betrakta delstudierna
som delar av en större helhet. Studie III och IV avser bl.a. inkorporera klass,
kön och maskulinitet från strukturnivån, studie IV infogar utöver
makrofaktorer också barndoms- och socialisationserfarenheter, karriärer och
bildandet av emotionella intrapsykiska strukturer. Studie I och II, behandlar
vidare socialpsykologiska och emotionella dimensioner mellan terapeuter
och män i terapi. Studie I och II är således, tillsammans med studie III och
IV, tänkt att utgöra små steg i en oavslutad hermeneutisk spiral, där ökade
kunskaper om varför terapier mot våld fungerar/misslyckas måste förstås i
korrespondens med varför män använder/inte använder våld mot andra och
sig själva och vice versa.
För
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familjevåldsbegrepp. Begreppet tar sin utgångspunkt i forskning som visat
att familjen är en central arena för grundläggandet av våld som vuxen
tillsammans med forskning som visat att våld förknippats med strukturell
ojämlikhet. Begreppet anknyter till det starka vetenskapliga stödet för att
våldsförövare och våldsoffer reproduceras via generationsvis tradering av
inlärda normer och attityder men också genom traderingen av emotionella
skador som blivit resultatet av utsatthet för våld i barndomen. Enligt
forskningen är våld vanligare inom ekonomiskt, socialt, kulturellt och socialt
marginaliserade familjer, vilket logiskt också betyder att risken för
generationsvis tradering av våld ökar i dessa sociala grupper. Detta faktum
är följaktligen ett starkt motiv till en strukturell orientering hos ett
våldsbegrepp. I ett strukturellt familjevåldsperspektiv ska vidare
undersökningar av orsakerna bakom mäns våld mot kvinnor, mot sig själva
och andra män, sträva efter att följa kausaliteten bakom våld över tid och
rum. Parternas egna eventuella erfarenheter av våld under uppväxten
kommer således att ligga till grund för förståelsen av hur dessa negativa
förutsättningar samverkat med männens vidare karriärer via skola,
utbildning, yrke och deras könskonstituering till man samt eventuella våld
mot sig själva eller andra; barn, kvinnor och andra män.
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7.3 Generationsvis tradering och emotioner
Forskning om generationsvis tradering av våld (IGT), (se t.ex. Kwong,
Bartholomew, Henderson, & Trinke, 2003; Renner & Slack, 2006; Tangney,
Stuewig, Mashek & Hasting, 2011; Wareham, Paquette Boots & Chavez,
2009), global statistik (t.ex. WHO, 2013; Heise, 2012), resurs- (Cohen,
1955; Sennet & Cobb, 1972; Willis, 1977; Merton, 1957), strukturerings(Giddens, 1994) och maskulinitetsforskning (Connell, 1995; Messerschmidt,
1993, 2000) har legat till grund för slutsatsen att våld mot andra och sig
själv, bör förstås som en process där konsekvenserna av utsatthet för
och/eller bevittnande av våld i barndomen måste samverka med andra
faktorer på andra nivåer för att det ska resultera i våldserfarenheter som
vuxen. Den metodologiska utmaningen för processperspektivet är att logiskt
sammanknyta påverkan från faktorer som är skilda åt i tid och rum (studie III
och IV) samt vidare att fastställa validiteten hos retrospektiva data. Den
kognitiva inlärningsteorin är idag en ofta använd förklaring till
generationsvis tradering av våld (se t.ex. Breslin, Riggs, O’Leary & Arias,
1990; Ballif-Spanvill, m.fl., 2007; Craig & Sprang, 2007; Egeland, 1993;
Foshee, Bauman & Linder, 1999; Hotaling & Sugarman, 1986; Kalmuss &
Seltzer, 1986; Langhinrichsen-Rohling, 2005) vilket korresponderar med
kunskapsteoretiska utgångspunkter hos kognitivt orienterade våldsterapier på
inlärningsteoretisk grund (se t.ex. Pence & Paymar, 1993; Duluthmodellen,
2005, IDAP, DAIP) och radikalfeministiskt orienterad teoribildning
(Bograd, 1988; Brownmiller, 1975; Burstow, 1992; Dobash & Dobash,
1979; Dragiewicz, 2008; Kuennen, 2014; MacKinnon, 1989). Paradoxalt
som den kognitiva inlärningsteorin fått upprepat stöd som en förklaring till
generationsvis tradering av våld, visar forskning och internationella och
nationella utvärderingar (Babcook, Green & Robie, 2004; Dutton & Corvo,
2007; Feder, Wilson & Austin, 2008; Grann, 2011; Johnson, 2011;
Kriminalvården, 2013; Smedslund, Dalsbö, Steiro, Winswold & Clench-Aas,
2011; WHO, 2003) svaga och/eller osäkra resultat hos i synnerhet kognitivt
orienterad våldsterapi som den idag vanligaste terapeutiska
våldsinterventionen. Det finns samtidigt starkt stöd i forskning för att barns
utsatthet för våld, övergrepp, övergivanden, kränkningar och förnedringar
(se t.ex. Brown, 2004a; Else-Quest, Higgins, Allison och Morton, 2012;
Gilligan, 2003; Marshall, m.fl. 2009; Scheff & Retzinger, 2000; Tangney,
1995; Tangney & Dearing, 2002) kan generera dold skam, ökad
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skamkänslighet, empatibrist och reaktioner där psykisk smärta relaterad till
återupplevd skam som vuxen, över tidigare utsatthet för våld, övergrepp och
kränkningar omvandlas till ilska, aggressioner och våld mot andra (se
Brown, 2004a; Gilligan, 2003; Retzinger, 1995; Scheff, 2003; Scheff &
Retzinger, 2001) och sig själva genom t.ex. drogmissbruk (se Tagney,
Stuewig & Hafez, 2011). Den emotionsorienterade våldforskningen har, trots
allt starkare stöd i forskning, samtidigt endast lett till ett fåtal
våldsterapeutiska ansatser och tillämpningar (se t.ex. Braithwaite, 1989,
2006; Lansky, 1987), vilket kan ses som ett rimligt motiv till avhandlingens
explorativa ambition att undersöka möjligheterna för en emotionsorienterad
våldsterapi i studie I och II? En central slutsats i avhandlingen är att den så
idag dominerande kognitivt orienterade våldsterapin måste, för att på sikt bli
ett verkningsfullt redskap mot våld, integrera kunskap från emotionsbaserad
forskning om de emotionella skador som våld i barndomen kan resultera och
hur dessa skador påverkar mottagligheten för olika former av våldsterapi (se
Braithwaite, 1989; Jones 2014).

7.4 Studierna
Studie IV bygger sammanfattningsvis på tidigare forskning om aktör-,
relations- och strukturnivå och har följt tio mäns karriärer via samspelet
mellan barndom, uppväxt, skola och vuxenliv fram till deras status som
våldskriminella. Genom det explorativa tillvägagångsättet blev det möjligt
att beskriva deras karriärer samt de mekanismer som aktiveras när de
använder våld mot andra män, kvinnor och sig själva som resultatet av en
tänkt samverkan mellan faktorer. Negativa epifanier (Denzin, 2001) har, i de
fall det är rimligt att de haft genomgripande negativa konsekvenser för
männen, lyfts fram som en möjlig startpunkt för den kausalitet som, i
samspel med andra faktorer, lett fram till våld och karriärerna som
våldsutövande män.
Flera män beskriver - utöver sin utsatthet för och bevittnande av våld mellan
föräldrarna – sin familj som socioekonomiskt marginaliserad, splittrad, med
missbruk, psykisk ohälsa och med svag omsorg och social kontroll vilket är i
linje med tidigare kontrollteoretisk forskning (Alarid, m.fl. 2006; Hirschi,
2002; Link, 1987), internationell och nationell statistik samt forskning om
generationsvis tradering av våld. Utsattheten för våld och övergrepp i
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barndomen i studien går, på liknande sätt som hos Gilligans (2003), Mills
(2008), Olthofs (2012) och Else-Quests m.fl. (2014) forskning, att relatera
till männens större skamkänslighet, ångest, känslor av att vara oälskad och
våldsamma reaktioner. Studien visar att dessa erfarenheter är relaterade till
deras outsiderkarriärer. Ett tydligt mönster framträder där flera av männen
som utsatts för våld och övergrepp i familjen också lider av stor
skamkänslighet, oro samt bristande omsorg och social kontroll från
föräldrarna. Utsattheten verkar ha lett till skolproblem, dåliga
skolprestationer, utanförskap i skolan och till avvikande umgänge vilket är
helt i linje med kontrollteoretisk forskning (Hirschi, 2002). Resultaten visar
vidare en mer materialistisk bild av männens användning av kriminalitet och
våld än vad Messerschmidt (2000) formulerar eftersom den i första hand
verkar följa på männens problem att försörja sig med konventionella medel
och i andra hand som en alternativ maskulinitetsvaliderande strategi, där
valideringen inte framstår som det primära motivet men som en naturlig
följd av en kriminell karriär. Studien riktar uppmärksamhet på att samtliga
män beskriver sitt misslyckande som relaterat till skolan och att skolan
saknat konkreta strategier för att hjälpa dem med sina problem. Föräldrarna
verkar dessutom i de flesta fall saknat resurser för att arbeta proaktivt för
sina barn och de eventuella insatser som gjorts från socialtjänst har inte varit
tillräckliga för att förhindra deras karriärer som kriminella och deras våld.
En annan viktig slutsats är att emotionsorienterad forskning måste kunna
åtskilja det våld som teoretiskt relaterats till ökad skamkänslighet, till följd
av våld och övergrepp i barndomen, från det instrumentella våld som
relaterats till krav på brutalitet, känslokyla och våld i rollen som kriminell.
Eftersom båda formerna kan finnas hos en och samma individ, så måste
forskningen följa kausaliteten i de enskilda fallen noga och göra en
bedömning av hur dessa processer samverkat med varandra.
De män som uppger att de blivit allvarligast misshandlade i barndomen visar
sig vara mer känslomässigt avtrubbade och mer skamkänsliga än övriga
män. Dessa män beskriver hur de reagerar omedelbart och omedvetet med
starka aggressioner och våld och utan någon egentlig förnimmelse av skam
när de genom andras brist på respekt och förståelse återupplever
smärtsamma kränkningar och förnedringar från barndomen. Dessa mönster
överensstämmer väl med tidigare beskrivningar av hur skamkänslor
omvandlas till ilska som skydd mot smärtsam skam (”bypassed shame”) hos
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Lewis (1971), Brown (2004a), Gilligan (2003), Jones (2014), Marshall m.fl.
(2009), Scheff (2015), Scheff och Retzinger (1997, 2000, 2001), Tangney
m.fl. (1995). Den känslomässiga avtrubbningen, skamkänsligheten och
svårigheterna med empati, sympati och skuld framstår som starkast hos de
män vars berättelser vittnar om starkast kränkningar i barndomen. I männens
berättelser om sina aggressioner och sitt våld mot både män och kvinnor
framträder en relation mellan traumaliknande upplevelser från våld och
kränkningar i barndomen och kringgåendet av skam (”bypassed shame”)
med ilska och våld vid kränkningar som vuxen. Denna typ av ilska och våld
framstår inte som relaterad till försök att mer eller mindre medvetet
upprätthålla dominans och kontroll över kvinnor (och män), vilket förenklat
är en av huvudpremisserna inom feminismen och den radikalfeministiskt
orienterade teoribildningen, representerad av forskare som t.ex. Bograd
(1988), Brownmiller (1975), Burstow (1992), Dobash och Dobash (1979),
Dragiewicz (2008), Hearn (1998), Kuennen (2014), MacKinnon (1989) och
Pence & Paymar (1993). Flera män berättar dessutom om hur de på grund av
sina barndomserfarenheter inte vill återuppleva smärtan över att bli
övergivna och vara oälskade och därför undvikit relationer/undvikit att
anknyta, tidigt lämnat relationer och/eller agerat kontrollerande. Vidare
uppger flera av männen att de valt att avstå relationer med kvinnor eftersom
de skrämts av att de saknat kontroll över sina aggressioner.
För att öka kunskapen om hur samspelet mellan olika faktorer påverkar
utfallet i olika våld som vuxen är det viktigt att utveckla mer kunskap om
hur utsatthet för våld och kränkningar i barndomen samt skam- och
skuldbenägenhet senare påverkas av den sekundära könssocialisationen till
man eller kvinna, (se t.ex. Tangney & Dearing, 2002) samt hur materiella
ekonomiska faktorer och identitetskonsolideringen (se t.ex. Messerschmidt,
2000) samverkar med varandra vid utfallet i våld. Det är också viktigt att öka
förståelsen av hur våld i barndomen och den skam över att vara oälskad som
det kan framkalla kan bidra till olika hälsoproblem och självskadebeteenden
som t.ex. missbruk, vilka beskrivits av teoretiker som Nathanson (1992) och
forskare som Else-Quest, m.fl. (2012), Olthof (2012), Scheff och Retzinger
(2001), Tangney, m.fl. (1996), Tangney & Dearing (2002), Tangney,
Stuewig och Hafez (2011). Männens beskrivningar av hur droger ibland
används för att mildra generell oro, sammanfaller i flera fall med utsatthet
för våld och kränkningar i barndomen och berättelser om att de upplevts sig
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som oälskade. Männens beskrivningar av självskadebeteenden som
droganvändning och risktaganden korresponderar med tidigare forskning
från Tangney och Dearing (2002) och Tangney, Stuewig, Mashek och
Hastings (2011) som relaterat brist på självrespekt till skam och olika typer
av våld mot sig själv. Männens berättelser om hur de använder droger för att
minska empati och sympati före och efter våldsbrott är, även om de inte
utesluter varandra, lättare att relatera till en kriminell roll än att det utgör en
konsekvens av skamskapande upplevelser i barndomen. Oavsett vilket så
utgör droger en viktig pusselbit i förståelsen av hur centrala känslor är för att
förstå konsekvenserna av utsatthet i barndomen och i relation till våld mot
andra och sig själv.
Studiens resultat korresponderar vidare med våldstraderingsteorin och hur
emotionella skador, skamkänslighet kan leda fram till egen våldsanvändning.
Två män som beskriver sig som brutalt fysiskt mobbade i skolan - (varav en
också blivit misshandlad av sin far), där mobbingen här jämställts med våld
och kränkningar från föräldrar - beskriver hur de som vuxna kan behålla sin
kontroll trots kränkningar, vilket avviker från huvudförklaringarna inom
tidigare forskning där skam från denna typ av händelser i regel omedelbart
ersätts med ilska, aggressioner och en okontrollerad våldsreaktion. En
preliminär förklaring, vilken delvis får stöd av männens egna berättelser, är
att mobbingen som innehållit upprepade förnedringar och kränkningar,
tvingat männen att lära sig att kontrollera sina känslor för att undkomma
mobbarnas våld. Männens berättelser har gett oss inblick i hur kognitiva
komponenter kan ta känslornas plats vilket kan vara relevant kunskap i ett
terapeutiskt perspektiv. Dessa två män beskriver dessvärre också hur
uppdämt oförlöst hat mot mobbarna minskar empatin och förvärrar den
kontrollerade ilska som de projicerar mot de som de använder våld mot.
Beskrivningar av ett liknande oförlöst hat finns hos de män som blivit
misshandlade i barndomen. De framstår dock som mer farliga eftersom deras
våld är relaterat till s.k. bypassprocesser där ilska och våld omedelbart och
ofta utan kontroll ersätter de skamkänslor som framkallats. Resultaten är
visserligen hypotetiska, men för denna typ av män, vilka bl.a. Jones (2014)
beskriver som mycket svårbehandlade, framstår erkännandet av skam
(Scheff, 2015), som den intervention som bäst korresponderar med männens
problematik. Det urval som använts här visar med tydlighet att olika typer av
våld, påverkas av de livsvillkor som män lever under. Även om forskning
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visat att våld mot barn ofta sammanfaller med socioekonomisk
marginalisering och sociala problem så kan även män som utsatts för våld i
barndomen, men som i övrigt levt under trygga förhållanden och lyckats
göra en konventionell karriär genom utbildning och yrke, vara bärare av
skam och latent kausalitet till aggressioner och våld. De skyddande
omständigheter som en stark socialisation och en stabil social position som
vuxen innebär, kan hypotetiskt om den rubbas, även försätta dessa personer i
en situation där återupplevande av kränkningarna i barndomen utlöser
aggressioner och våld. Redan inhämtad empiri från denna mer
konventionellt anpassade grupp av män; med arbete, utbildning och familj i
frivillig våldsterapi kommer att analyseras i senare arbeten.
Studie III jämför två grupper av män med teoretiskt sett motsatta
maskulinitetspositioner (Connell 1995) och deras förhållningsätt till våld och
våld mot kvinnor. Studien antar ett perspektiv som, i kontrast till perspektiv
som betonar mäns aktörskap och maskuliniteter som val, lägger större vikt
vid hur strukturella faktorer som brist på yrke och utbildning kan tvinga män
att konstruera sin maskulinitet med alternativ som tuffhet, aggressioner och
våld. Messerschmidt (1993, 2000) förstår reproduktionen av marginaliserade
maskuliniteter som resultatet av struktureringsprocesser på ungefär samma
sätt som Willis (1977) och Giddens (1984) där männen genom sina attityder
och våld bidrar till reproduktionen av de strukturer som genererar deras egen
underordning. Liknande struktureringsprocesser finns beskrivna i klassiska
studier av Cohen (1955), Elias (Elias & Scotson, 1994), Hirschi (2002) och
Sennet & Cobb (1972). I ett systemkritiskt perspektiv blir beskrivningen av
mäns maskulinitetskonstruktion central för att öka förståelsen av hur sociala
strukturer - genom det kapitalistiska samhällsystemets reproduktion av
klassorättvisor (se t.ex. Reiman, 2007; Quinney, 1974) - kan möjliggöra för
en majoritet av män att konstruera sin maskulinitet med konventionella
resurser som utbildning, yrke och familj och tvinga en annan marginaliserad
grupp av män att bilda sin manliga identitet med alternativa former som
kriminalitet, aggressioner och våld. Våldet kan med referens till Willis
(1977), Giddens (1984) och Messerschmidt (2000) betraktas som bidragande
till den marginaliserade gruppens reproduktion av sin egen underordning,
vilken genom generationsmässig tradering av attityder, aggressioner och
våld klibbar fast vid gruppen som ett stigma (Goffman, 1963) och
diskvalificerar männen från konventionella karriärvägar (se Cohen, 1955;
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Elias & Scotson, 1994; Sennet & Cobb, 1972; Willis, 1977). Studiens
resultat visar att även den grupp män som organiserat sig i en ickehegemonisk rörelse öppnar för diskussioner om på vilket sätt män - med
tillgång till konventionella resurser som yrke och utbildning, som arbetar
icke-hegemoniskt (se Messerschmidt, 2012); för könsjämlikhet och mot våld
- påverkas av förväntningar inom den hegemoniska maskuliniteten och om
de för att inte själva stämplas som avvikande underordnade män (Connell,
1995), tvingas ge uttryck för ambivalenta attityder till våld och våld mot
kvinnor (Connell, 1995)? Om den hegemoniska maskuliniteten utgör en
struktur av den dignitet som antyds i teoribildningen så saknas i praktiken
möjligheter
till
oppositionella
manliga
positioner
och
könsnormsöverskridande queera göranden av kön (performativitet) och
identiteter av den form som till exempel Foucault (1987) och Butler (2004)
diskuterat?
Gruppernas olika tillgång till konventionella resurser som utbildning och
arbete verkar korrespondera med männens förhållningssätt till våld och deras
definitioner av våld mot kvinnor (Messerschmidt 1993, 2000). Männen i
våldsterapi hade generellt, trots att deras attityder liknade männen i nätverket
mot våld, närmare (proximity) till våld. Det finns därmed stöd för att den
hegemoniska maskuliniteten, beskriven av Carrigan, Connell & Lee (1985)
och Connell (1995), formar både män med tillgång till och utan
konventionella resurser samt att båda grupperna bidrar till dess reproduktion.
Männen i våldsterapi saknade gymnasieutbildning och visade mindre insikt
om de attityder till kvinnor och våld som män enligt normen förväntas
omfatta, samtidigt som männen i nätverket mot våld visade mindre
medvetenhet om hur de själva reproducerade hegemonin än vad som
teoretiskt kunde förväntas. Resultaten från denna lokala/nationella studie
antyder att det, i det statistiskt sett jämlika Sverige, finns skäl att fortsätta
undersöka olika former av könsreproducerande processer inom olika
maskuliniteter som cementerar könsojämlikhet.
Resultaten från studie III och IV har varit viktiga för att framkalla den
nödvändiga hermeneutiska dynamiken mellan vad vi vet om orsakerna till
våld och hur våld kan avhjälpas genom våldsterapier (studie I & II).
Framgången hos terapier mot våld, vilket vi återkommer till nedan, antas i
avhandlingen korrespondera med hur väl den kan anpassas till mäns olika
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förutsättningar. Män med anknytningsproblem och/eller som utsatts för våld
och kränkningar i barndomen (se t.ex. Brown, 2004a; Gilligan, 2003) har
enligt Dutton (1994, 1999, 2007) helt andra förutsättningar att kunna ta till
sig kognitiva metoder än män utan dessa erfarenheter. Kognitivt orienterad
våldsterapi som Duluthmodellen/IDAP/DAIP baseras förenklat på det
universalistiska antagandet att män som använder våld mot kvinnor är bärare
av patriarkala attityder och att våldsamma relationer kan förklaras av
”patriarkal terrorism” (se Dutton & Corvo, 2007; Johnson, 2011). Rent
logiskt kommer den kognitiva våldsterapin endast att fungera i de fall
männens problematik korresponderar med de kognitiva attityder som terapin
är konstruerad för att intervenera mot (Dutton & Corvo, 2007). Män som i
barndomen utsatts för våld och andra övergrepp kan, på grund av de
emotionella skador de ofta lider av (se t.ex. Else-Quest, Higgins, Allison och
Morton, 2012; Jones, 2014; Savage, Palmer & Martin, 2014; Tangney &
Dearing, 2002;), vara mer skambenägna och känsliga för kvalitén på de
sociala banden till terapin/terapeuterna än andra klienter, vilket är
huvudpoängerna i studie I och II. Utvecklingen av ett emotionsorienterat
alternativ som genom erkännandet av skam medvetandegör smärtsam skam
genom att göra den tillgänglig för vårt förnuft (Scheff, 2015) bildar
förutsättningen för vidare behandling med kognitiva terapimetoder.
Kognitiva metoder kan således inte ensamma fungera för denna grupp av
män. Som vi sett är den emotionssociologiska forskningen nära knuten till
Retzinger (1995) och Scheff (1990, 2003, 2006) och Scheff och Retzingers
(1997) teoriutveckling och forskning. Det har varit viktigt att göra denna
teoretiskt orienterade forskning tillämpbar inom praktisk våldsterapeutisk
verksamhet samt socialt arbete och inte bara i de forskningsexperimentella
miljöer som Retzinger (1995) demonstrerat. Möjligheten att senare, genom
randomiserade studier, validera metoden ökar betydligt om metoden är lätt
att praktiskt tillämpa. Det teoretiska bidraget hos studie I och II består utöver
utvecklandet av en praktiskt definierbar subnivå också av utvecklandet av de
maktindikatorer vilka Barbalet (1998) kritiserat Scheff för att ha saknat.
Sammantaget kan detta utgöra ett bidrag till den sociologiskt
socialpsykologiska (Scheff, 1990, 1997, 2003, 2010, 2015; Scheff &
Retzinger, 1997, 2000, 2001) forskningsdiskursen på området. Vidare
behövs mer kunskap om varför, när och hur solidariska stabila sociala band
upprättas mellan terapeut och klient (se Braithewaite, 1989, 2006; Jones,
2014) för att i nästa steg kunna diskutera hur terapi ska kunna anpassas till
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dessa förutsättningar. Psykodynamiska terapiformer som Alternativ till vold
(Isdal, 2001) och terapeutiska allianser (se t.ex. Ardito & Rabellino, 2011;
Howgego, Yellowlees, Owen, Meldrum & Dark, 2003) innehåller
komponenter som korresponderar med den emotionsforskning som refererats
här, men saknar idag konkret en teori om känslor och en terapeutisk metod
för att erkänna skam. Ett emotionsperspektiv bär potentialen att tillföra
viktig kunskap till de flesta terapimetoder och förutsatt att terapeuterna har
tillräckliga resurser i form av utbildning och tid för att behandla de
emotionella aspekter som väcks av terapiformen så borde den redan i en
outvecklad form kunna betraktas som lovande. Terapeuters förmåga att
identifiera och behandla icke erkänd skam och orsakerna till den större
skamkänslighet som kan ha grundlagts i barndomen ställer å ena sidan stora
krav på terapeuternas kompetens, varför det skulle kunna ifrågasättas om en
grundläggande psykoterapeutisk utbildning är fullt tillräcklig. Å andra sidan
bär i det närmaste varje människa med sig en basal förmåga till att anknyta
till andra, varför det snarare kan handla om att ta bort de institutionaliserade
hinder för anknytning, som alienerar; över- samt underdifferentierar
terapeut-klientrelationen.
En annan slutsats är att behandling av män måste relateras till
stämplingsprocesser inom och utanför behandlingen (se studie 1). Diagnosen
som ett slags bevis på sjukdom kan frigöra männen ur ett betungande ansvar
för sitt våld vilket kan ha terapeutiska vinster. I ett stämplingsperspektiv
(Link, 1987; Scheff, 1997) har diagnosticeringen dock negativa
konsekvenser då den tenderar att knyta männens identitet till genetiskt
orsakade diagnoser och terapin till psykofarmaka (Scheff, 1997). För att
kunna förskriva medicin inom terapier, krävs i princip att en legitimerad
psykiatriker är knuten till behandlingen. Psykiatrikern som också är läkare
kan förenklat endast förskriva mediciner om det går att konstatera att
männen har någon typ av sjukdom eller störning som kan diagnosticeras.
Inom den biopsykiatriska förklaringsmodellen (Scheff, 1997) har våld å ena
sidan relaterats till ADHD (Lundström, Forsman, Larsson, Kerekes,
Serlachius, Långström & Lichtenstein, 2014), medan andra resultat relaterat
våld och ADHD till tidiga normbrytande handlingar med socialt ursprung
(Mordre, Groholt, Kjelsberg, Sandstad & Myhre, 2011). Psykiatrin riskerar
att osynliggöra sociala orsaker till männens symptom (Hare, 1999) och de
skadliga emotioner som kan ha blivit resultatet av att ha varit offer för
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negativa barndomserfarenheter. Psykiatrin tenderar slutligen, genom att den i
regel använder sig av individnivåförklaringar, att osynliggöra påverkan från
ojämlika sociala strukturer som gynnar vissa grupper och missgynnar andra.
Utan ett strukturellt perspektiv på våld blir den biopsykiatriska diskursen
reifierad som sanning och den odelbara relationen mellan struktur och aktör
mystifierad (se Bourdieu, 1984, 1990; Bhaskar, 1989; Elias & Scotson,
1994; Giddens, 1984; Messerschmidt, 1993, 2000; Sayer, 1994; Quinney,
1974).

7.5 Kritiska punkter
Eftersom samtliga studier är baserade på en i huvudsak teoristyrd/deduktiv
design så avspeglar tolkningen av respondenternas berättelser också
innehållet i den vetenskapliga referensramen och de frågor den kan ställa.
Resultaten måste därför delvis betraktas som konstruktioner, där
respondenternas berättelser både avspeglar min vetenskapliga referensram,
deras egna tolkningar av sina egna autentiska erfarenheter samt mina
tolkningar av deras tolkningar (”dubbel hermeneutik”; Giddens, 1987). Min
sociala referensram beaktar vidare inte biologiska faktorer och andra
förklaringar, vilket begränsar möjligheten att bestämma resultatens validitet,
vilket är oönskat ur ett kritiskt realistiskt perspektiv med ambitionen att
förklara samverkan mellan alla möjliga faktorer (Sayer 1992). I studie I och
II finns problem med innehållsvaliditeten och huruvida de
variabler/indikatorer som använts verkligen kan bestämma kvalitén på de
sociala banden mellan terapeut och klient på det sätt som de avser göra?
Liknande problem finns med studie III och IV där operationaliseringarna av
de teorier och begrepp som utgjort teoretisk förförståelse kan ha påverkat
validiteten negativt. I flera fall hänvisar männen till diagnoser, men då dessa
diagnoser inte tillför några egentliga förklaringar till våldet och då det
framkommit sociala orsaker till våldet med stöd i tidigare forskning har de
lämnats utanför själva analysen. Diagnoserna mystifierar social problematik
som t.ex. social utsatthet och osynliggör sociopatier där männens avvikande
beteende i själva verket framkallats av sociala orsaker (Brante, 2006; Hare,
1999). Reliabilitetshöjande metoder har använts (”member-check”,
”interrater reliability” Cresswell, 2007) i de empiriska studierna, men dessa
metoder kompenserar inte för brister i den interna validiteten och kvalitén
hos försöken att tematisera och operationalisera abstrakt teoribildning samt
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brister i tolkningarna av respondenternas svar inom dessa referensramar.
Genomgående och efter bästa förmåga, inom de teoretiska referensramar
som använts, har dock den förklaring som verkar mest rimlig valts.
I studie III och IV kan intervjuprocessen och datainsamlingen samt
tolkningen av data ha påverkats av mitt kön, klass; utbildning osv. Eftersom
respondenterna är män kan jag medvetet/omedvetet vid intervjuer och
analyser varit påverkad av diskurser som rättfärdigar mitt kön och de
privilegier som det tillhandahåller mig strukturellt. Den medvetna
målsättningen har dock varit att så objektivt som möjligt samla in data om
männens erfarenheter, utan att samtidigt tillkännage egna sympatier samt att
analysera männen utan att i deras svar söka bekräftelse för egna värderingar
och min egen teoretiska förförståelse. Männen har inte på förhand haft
tillgång till de dimensioner som jag skulle undersöka, och därmed saknat
möjlighet att antecipera svar som de skulle kunna anta passat mina
förväntningar. Jag var, i de fall männen var inbegripna i terapi (del av studie
III som berörde män i behandling och hela studie IV), tydlig med att jag som
forskare stod utanför terapin och de maktförhållanden som finns där varför
männen inte gynnades av att konstruera berättelser som passade
förväntningar inom terapin. I ett försök att höja validiteten i intervjuerna
försökte jag lyssna till detaljrikedomen i berättelserna och ställa följfrågor
för att försäkra mig om att berättelserna avspeglade verkliga händelser.
Analyserna baseras (studie III, IV) på retrospektiva data av händelser som
både är längre bort i tid (barndomen) och händelser om ligger nära
(socialisationen, skola, kärleksrelationer och brottslighet), hos relativt unga
män (medelålder omkring 30 hos männen i behandling) där de flesta för
första gången deltagit i terapi. Den potentiella påverkan som minnet och
tidigare terapi haft på deras berättelser måste därför betraktas som betydligt
mindre än om respondenterna varit medelålders och genomgått flera
terapeutiska behandlingar. Männen i delstudie III som representerade en
jämlikhetsorganisation var äldre (medelålder omkring 50) och hade genom
sin högre utbildningsnivå och sakkunskap större möjlighet att anpassa sina
svar i enlighet till kända normativa förväntningar i könsdiskursen. För att
komma i kontakt med en eventuell diskrepans mellan männens officiella
attityder som organiserade mot våld och som vanliga män användes
indirekta frågor. Även detta tillvägagångssätt är problematiskt eftersom det
presumerar att det under ytan finns andra attityder som på riktigt avspeglar
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vilka männen egentligen ”är”. Avhandlingens teser är produkten av det
medvetna valet av radikalfeminismen som samtalspart. Hade istället valet
fallit på t.ex. den poststrukturalistiska, liberala eller marxistiska feminismen
hade avhandlingen fått ett helt annat innehåll.

7.6 Coda
Sammanfattningsvis måste slutsatserna/hypoteserna som genererats i
avhandlingen genom de fyra explorativa delstudierna, undersökas vidare och
valideras för att kunna bilda ett substantiellt bidrag till teoribildningen på
området. Våldsforskning måste bättre inkorporera forskning från olika
skolbildningar för att kunna förstå samspelet mellan motverkande och
möjliggörande faktorer hos både aktör och struktur. Våldsforskning måste
för att inte låsas i det som är lätt att empiriskt konstatera (Sayer, 1992) tänka
i termer av latent kausalitet bakom våld där orsak och verkan kan vara
separerade från varandra i tid och rum och endast möjligt att inträffa under
speciella omständigheter. Kvalitativ och kvantitativ emotionsorienterad
våldsforskning med integrerande ambitioner antas ha störst potential att ta
forskningen om effektiva terapiformer mot våld ett steg vidare. Ett ojämlikt
samhälle som både bidrar till produktionen och reproduktionen av våld
försvårar dock för alla terapiformer att lyckas, vilket sätter fokus på terapiers
framtida förmåga att också erkänna våldförövare som offer för de negativa
förutsättningar som ojämlika strukturer producerar genom bl.a.
våldsutsatthet i barndomen! För att öka förståelsen av latent kausalitet
bakom våld måste samspelet mellan skadliga erfarenheter i barndomen och
skyddande erfarenheter och strukturer under uppväxt och vuxenliv
undersökas djupare. Den emotionsrelaterade forskningen riskerar annars att
endast knyta skam och våld till socioekonomiskt marginaliserade grupper
samtidigt som de mekanismer som gör att män inte blir våldsamma eller
använder mindre våld förblir ett mysterium.
Det är vidare i den fortsatta forskningen viktigt att sträva efter att få in data
från både förövare och offer för att på så sätt få information om hur parternas
respektive barndomserfarenheter och socialisation samverkat med varandra
då våld eller icke-våld blivit resultatet (se Lansky, 1987). Parternas skuldrespektive skambenägenhet har därvidlag stor betydelse för den dynamik
som t.ex. framkallas av vad som en eller båda partnerna uppfattar som en
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kränkning. Föräldrar av båda könen som i den egna barndomen utsatts för
våld och övergrepp och som i interaktionen med andra återupplever
smärtsam skam ligger, enligt den teoribildning som legat till grund för
avhandlingen, i riskzonen för att använda aggressioner och våld även mot
barn, då det inte finns något som utesluter att bypassprocesserna aktiveras
även i denna relation. Kunskap som kan ha betydelse för den ökade
förståelsen av generationsvis tradering av våld via utsatthet för våld från
båda föräldrarna samt hur kausaliteten mellan utsatthet för våld och eget våld
ska kunna brytas. Detta relationella synsätt på våld är dock inte bara relevant
för studiet av interpersonellt våld utan även för relationen mellan terapeut
och klient inom våldsterapier. Personer som varit utsatta för våld i
barndomen som sökt sig till den våldsterapeutiska professionen skulle kunna
hamna i situationer där klienternas berättelser får terapeuterna att
återuppleva egna trauman. Betydelsen av att ha medvetandegjort egna
barndomsupplevelser i utbildningen till terapeut måste i detta perspektiv
betraktas som helt nödvändigt för att inte framkalla icke avsedda
konsekvenser eller rentav negativa effekter av våldsbehandling. Olika
terapiutbildningars inriktning mot kognitiva eller psykodynamiska metoder
har sannolikt stor betydelse för om egna barndomsupplevelser aktualiseras
eller inte.
Kvalitativa studier som fördjupar förståelsen av de mekanismer som
aktiveras då våld äger rum/icke äger rum är vidare av stor vikt eftersom de
kan synliggöra kausala samspel mellan faktorer som probabilistiskt
förklarande studier saknar förmåga till. Kvalitativa studier kan dessutom
synliggöra det komplexa samspelet mellan medvetna och omedvetna
processer och därmed på sikt komma att avfärda ontologiska premisser som
tenderat att konstruera våldsamma män som antingen medvetna och
rationella eller som omedvetna och irrationella.
Slutligen utgör inte de metodologiska svårigheter som uppmärksammats i
dessa fyra explorativa studier några giltiga argument för att inte, efter bästa
förmåga, fortsätta forska och terapeutiskt arbeta för att minska det lidande
som våld innebär!
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Summary in English
An explorative investigation of the relationship
between
men’s
childhood
experiences,
masculinities, emotions and their violence and
therapeutic interventions against violence.
The overarching purpose of the study is to explore the potential for an
integrated research perspective on male violence and to exemplify how such
research could be conducted. The specific objective is to increase awareness
about how childhood experiences, socialization, constructions of masculinity
and emotions among violent men relate to their violence against other men,
women and themselves, as well as how to analyze and further develop
therapeutic interventions aimed at violence in light of such knowledge.
Using theoretical scientific points of departure taken from critical realism
and ecological methodology, this study compares research from various
schools of thought: a) psychological: childhood experiences and
socialization, b) social psychological: emotions and interactions and c)
sociological: social class, gender power structures and hegemonic
masculinity. This approach will provide access to knowledge about the
interaction between various factors associated with male violence.

Studies I and II explore the potential to examine the social bonds between
therapist/therapy and clients within therapeutic treatment of violence. Study I
operationalizes indicators of emotions such as pride and shame, while study
II tests these on therapists in a CBT-oriented therapy setting. Study III
examines men in different masculinity positions, where one group is selected
from the population of men sentenced to therapy for violence and abuse, and
the other from the population of men who are organized and actively
working for gender equality and against violence toward women. The study
compares the attitudes of the two groups toward factors that earlier research
has related to violence and to violence against women. Study IV examines
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the pathways taken by men convicted for violence up to the point of their
current standing as violent criminals, in order to gain knowledge concerning
the interactions between factors that in various situations lead to such
violence against other men, women and themselves. All empirical studies
use qualitative methods for data collection and analysis. Study IV uses
individual interviews and biographical analysis, while studies II and III use
group interviews as well as deductive content analysis. Prior sociological
and social psychological theory formation serve as the empirical basis of the
theoretical review article explored in study I.
The thesis shows both the advantages and disadvantages of an overarching
perspective compared with perspectives primarily based on a psychological,
relational or structural level. Studies that transcend levels are complicated by
more complex methodology that must address interactions between factors at
different levels. However, the results show that an integrative perspective
can reduce the risk of ecological fallacies, while augmenting understanding
of the complex interaction between factors underlying male violence,
thereby promoting further understanding of violence therapies. The
theoretical review article (study I) exemplifies how theoretically and
methodologically driven research on social bonds can be translated into
pragmatic application that can be used by therapists for treatment of male
violence. The applied study of CBT (study II) exemplifies how
operationalized indicators of pride and shame can be used in practice to
determine the quality of the social bond between therapist and client. As
expected, the CBT that was examined encompasses elements that generate
both shame and pride, providing examples of the type of data that the
method produces in its present form. The comparison between men from
diametrically opposed masculinity positions (study III) shows that both the
group that works against violence toward women and the men who were
sentenced to treatment for committing violent acts harbor ambivalent
attitudes toward violence and violence against women. The comparison also
shows that the constructions of masculinity and attitudes of these groups
toward violence correspond to differences in access to socioeconomic,
social, political and cultural resources. The biographically focused
qualitative study of men under treatment for violence (study IV) explores
their pathways to criminal violence and the symbiotic interactions between
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childhood experiences, socialization, masculinity and emotions among
individual perpetrators of violence. The results show that men who relate
they have been subjected to serious violence in childhood are more prone to
feeling shame and when violated tend to unconsciously, and without
preceding feelings of shame, react more directly with aggression toward both
sexes. While other men are still prone to feeling shame, they describe their
violent reaction as more controlled. Two men who were brutally bullied in
childhood show greater control over violence, which is assumed to be
associated with learning to control their emotions in order to avoid further
bullying. The personal problems of parents, along with their inadequate
social conduct and parenting skills, are assumed to be related to some of the
problems experienced by this group of men in school, and those men’s
socializing with deviant personalities and later difficulties supporting
themselves through conventional means.
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The study starts from Retzinger (1995), Retzinger and Scheff (2000) and Scheff and Retzinger's (2000, 2001)
micro-sociological perspective on social bonds, with the general aim of constructing a model consisting of
operationalized indicators that opens for a simpliﬁed ability to analyze the relationship between power relations
and emotions in private and institutionalized meetings. Scheff & Retzinger have provided a comprehensive guide
to how the state of the social bond can be decoded by the direct access to non-verbal data. But since this type of
data is both difﬁcult to obtain, difﬁcult to analyze and time consuming, therapists need simpliﬁed methods that
can provide insight into the state of social bonds. We also need a method that takes into account the issue of
power relations — both power relations in society and power relations between the client and the therapist.
The treatment of men with violence problems provides an example of how our model can be applied to therapeutic activity. The examination shows that it is possible to construct a model with operationalized indicators that
facilitate visualization of the relationship between power and the quality of social bonds.
© 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction
While men's violence is a very serious social problem in Western societies, the main treatments of violence have been largely unsuccessful.
According to Dobash, Dobash, Cavangh, and Lewis (1999), there is little
evidence that therapeutic intervention programs have a better effect on
the recidivism of men's violence than imprisonment. Hanson and
Wallace-Capretta (2000) point out that there are only small differences
in treatment outcomes between different theoretical approaches and
treatment philosophies. Even though Gondolf (2004) concludes that
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there is some evidence that the cognitive methods have better longterm effects on men who assaulted and abused than other methods,
other investigators such as Babcook, Green, and Robie (2004) only
ﬁnd small treatment effects. And there is no difference in efﬁcacy between therapy undertaken under the “Duluth Model” (Cognitive Behavioral Therapy) and “integrated” methods, where Cognitive Behavior
Therapy (CBT) and psychodynamic theory are included. Feder, Wilson,
and Austin (2008) did not ﬁnd any support that CBT, psychodynamic,
or mixed approaches had an effect within the prison context.
Smedslund, Dalsbö, Steiro, Winswold, and Clench-Aas (2011) found
that cognitive therapy has very little positive impact in terms of reduced
use of violence after completion of therapy. Inconclusive results from
both cognitive and dynamic approaches justify the need to apply new
approaches that can produce hypotheses of why treatment does not
have the intended effect. Thus, the development of new theoretical

746

P.M. Jansson, S. Saxonberg / Aggression and Violent Behavior 18 (2013) 745–752

approaches and new treatment methods is of great importance to be
able to deal with a serious social problem.
Cognitively-based therapies primarily focus on consciousness and
the change of destructive thought and behavior patterns. This emphasis
on cognition leaves out important emotive factors. Therapists using integrated methods that include CBT and psychodynamic theory, touch
upon feelings, but not with the conscious aim to evoke self-esteem of
clients. However, as Marshall, Marshall, Serran, and O'Brien (2009)
argue, without feelings of self-esteem, violent behavior is likely to persist, because individuals do not change their self-image. Consequently,
there is a general need for practical models that reveal emotions in different types of treatment. In cases where there is no therapeutic awareness of emotions relevant to the effect of treatment, there is a risk arises
unknown and unintended consequences may result.
This article contends that it is fruitful to address this problem by
using Scheff and Retzinger's (2001) micro-sociological theory as a
starting point. They use a method that identiﬁes both emotions and
the quality of social bonds. We modify their approach to make it possible to use in a therapeutic context for treating violent men. In doing so,
we point out the need for therapists to be aware of the power relations
that can arise between the therapist and the client; in addition, we also
show the need for therapists to help clients become aware of the power
relationships that they face in society. Once we develop practical analytical instruments for using their ideas in therapy we can use a modiﬁed
form of Scheff and Retzinger's approach for treating violent men. It allows us to analyze which parts of the relationship between therapist
and client is shame-, rather than pride-building. Our starting hypothesis
is that the possibilities of building a normalized identity is small when
therapy is dominated by feelings of shame on the part of the client.
Scheff and Retzinger have come a long way in developing a valid
method to analyze shame content of social interaction; however, their
method is cumbersome and time consuming. Moreover, it has not yet
been designed to function for therapy. Their method is complicated, because they base it on analyzing transcriptions from the video and audiotape recordings. Moreover, they argue that the transcripts must include
all appropriate verbal, nonverbal, and paralinguistic communication
when couples or more than two parties are present. This requires parallel video recordings of each person's communication, which then has to
be analyzed sequentially to provide a complete picture of the interaction between parties. When their method is to be transferred to the
therapeutic context – where group therapy is common and when
many successive regular therapeutic sessions will be analyzed – the
analysis becomes almost impossible to implement in practice because
the data set is too large.
Another problem with Scheff and Retzinger (2001) micro-analytic
focus is that it also tends to marginalize power relations. Both institutionalized and informal power relations between therapist and client
can have a big impact on the emotions evoked by the clients and must
be highlighted more clearly. By understanding that emotions are related
to power, we can gain new insights for obtaining important information
on the quality of social bonds, in the family between children and adults,
in schools between teachers and students, in the workplace between
managers and subordinates, in exercise of authority between social
workers and clients, and in treatment between therapists and clients.
A new method that integrates power relations must both identify feelings and take into account the power aspect.
Scheff and Retzinger fail to take into account that asymmetrical
power relations may produce shame, and new methods are needed
that can help us to identify factors that both weaken and strengthen
the social bond between therapist and client. The power aspect can
be illustrated from a labeling perspective because the powerful
party within institutions, such as family, school, workplace, and
therapeutic treatment, can usually control whether pride or shame
is evoked by the weaker party. The need for practical models that
visualize power and that can identify hidden emotional content of
private and institutional relationships is great because bad

relationships ﬁrst need to be repaired emotionally before the cognitive elements can be transferred.
2. Scheff and Retzinger's approach
Theoretically, Scheff and Retzinger base their ideas on classics, such
as Cooley (1902), who argued that the “looking-glass” self is informed
as to whether it acted “rightly” or “wrongly,” by the interpretation of
the other's actions toward them and the emotions of pride or shame
that this interpretation leads to. They also gain inspiration from
Mead's (1934) theory of role taking and his explanation of how a
person's “I” become an object for self reﬂection. Furthermore, Goffman's
unilateral focus on shame must, according to Scheff (1990), Scheff and
Retzinger (2001), and Scheff (2004), be supplemented with knowledge
of the conditions that create balanced, proud, and stable social bonds as
they affect the success of therapeutic interventions.
Feelings of shame and pride according to Bowlby (1973) and Liotti
(2004) are of great importance for us since the feelings are related to
our ﬁrst crucial bond to the primary care provider. Shame signals a
threat to the child and that the bond has to be repaired. When it is not
repaired, it produces feelings of isolation and of being unloved.
According to Scheff and Retzinger (2000), since all interactions result
in emotions of pride or shame, as master emotions, these feelings
gives us fundamental information about the quality of our social
bonds. Basing their arguments on Lewis (1971), they claim that we experience shame when we understand that we have done something
wrong and when the acts are linked to an unchangeable and powerless
part of the person, “a bad self.” Later, researchers as Tangney, Wagner,
Fletcher, and Gramzow (1992) and Nathanson (1992) claimed that people who experience shame often see it as futile to try to change themselves so they direct their shame inwards. According to Marshall et al.
(2009), if we suffer from repeated situations where we experience
shame this, gradually worsens our self-image. People with low selfesteem tend to become more vulnerable to shame and protective of
the self by using defenses. Shame is also related to anger, suspicion,
and excuses while the propensity to feel guilt has proven to be prosocial
and restorative since the guilt prone persons distinguish between themselves and the act by pointing out that the act was bad, but not themselves as persons.
Scheff and Retzinger (2001) observe that stable bonds are characterized by balance, solidarity, and mutual respect for each other. This
attunement requires cognitive and particularly emotional intersubjectivity about how their own emotions are perceived from the
other's perspective. Feelings then indicate where between alienation
and solidarity parties are located. On the practical level, feelings of understanding, respect, and cooperation, indicate that solidarity is satisfactory and that the parties feel proud to be part of the relationship. Ideally,
according to Scheff (2004), two parties share and acknowledge shame
and other emotions to each other. Hence, the pride of being accepted
by the other becomes only possible when there is mutual focus on the
relationship and emotions. Conversely, relationships full of conﬂicts
and misunderstandings are probably dominated by shame. According
to Scheff (1999), the individualization process has shaped us into an
egocentric focus on emotions, making us more or less ignorant of how
emotions reﬂect the quality of social bonds.
Scheff and Retzinger (2001) base their methods on Lewis (1971)
groundbreaking analysis of transcripts from psychoanalytic therapy sessions — a dimension that completes Goffman's (1959) focus on verbal
communication. Using Lewis (1971) method, it is possible to interpret
the hidden deference-emotion system by shame markers in the nonverbal and paralinguistic communications (i.e., speech rate, voicing,
emotions related to language). In analyzing transcriptions from psychoanalytic therapy, she found that patients, who experienced the therapist
as critical or judgmental, often revealed their shame through their nonverbal as well as verbal reactions. When patients feel isolated, aloof, or
criticized by the therapist, they become defensive or express anger,
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instead of talking about the emotions they experienced and acknowledging the existence of shame. Lewis (1971) claims one can see “overt
shame” in the patients' experiences of high arousal level with visible
physical effects (i.e., redness and weeping) combined with simultaneous and immediate impulse. The second type of shame is “covert”
(i.e. hidden, bypassed, painless, unconscious and without explicit bodily
signs). It makes itself known through verbal statements about what
should have been said and what they believed they said. The two
types of shame differ from acknowledged shame, where all parties
focus on their feelings and recognize them in front of each other.
Lewis (1971), Retzinger (1995) and Scheff and Retzinger (2001) claim
that unacknowledged shame shows itself through rapid speech, hyperactive thinking, anger, aggression, and defense against unpleasant feelings of shame through denials, hiding, subjugations, projections,
negations of others, strictures, justiﬁcations, excuses, and arrogance.
According to Lewis (1971), indications of shame preceded anger,
which gives us an idea about the causal relationship between shame
and anger.
With Lewis (1971) as her main starting point, Retzinger (1995) developed a guide of her own that decodes nonverbal and paralinguistic communication. Retzinger (1995) succeeded, with the help of this guide, to
identify barely visible changes in feelings and emotions. She did so by analyzing the moment-by-moment ﬂow of emotional meaning in disputes
of verbal, non-verbal, and paralinguistic information (i.e., in videotaped
disputes) between married couples, During quarrels, caused by separations, threats of separation, unrequited love, disloyalty, irresponsibility,
misunderstanding and lack of respect, indications of shame and disrupted
communication and anger emerged. Anger concealed generally underlying feelings of shame when the parties felt alienated from each other.
According to Scheff and Retzinger's interpretation (1997), the parties experienced disrespect when important feelings remained hidden, which
escalated the conﬂict in a negative shame–anger spiral dominated by
uncommented and unacknowledged shame. According to Retzinger
(1995), Scheff and Retzinger (1997), Scheff (2003, 2006), there is support
for Lewis (1971) assertion that shame “always” causally precedes anger
and that anger occurs when shame are bypassed for the parties. Scheff
and Retzinger (2001) argue that this can form the basis for a theory of violence that is based on the claim that only unacknowledged shame results in anger and violence, and that anger and violence are discouraged
when shame is acknowledged and recognized by the parties. Hence, the
acknowledgement of shame forms the basis of mutual understanding,
functional communication, and cooperation that characterizes a stable,
secure, and non-violent social bond.
If, then, only unacknowledged shame is associated with anger, aggression, and violence against others or oneself, being “offended” signals an inadequacy or isolation from the other that is painful and
censored for the self. Instead of feeling shame and severe pain, the
party that bypassed his/hers painful sense of shame, usually humiliates
the other back and thus replaces the pain with anger to escape further
damage of the self. According to Scheff (1990, 2001) unacknowledged
shame remains hidden, which tends to produce negative shame spirals
of the person that start afresh in both new and old relationships and
situations.
Marshall et al. (2009) and Dutton (1999) give us further insights to
these kinds of patterns. They claim it is common for violent men to
have both low self-esteem and to externalize their guilt. Gilligan
(2003), Brown (2004), and Dutton (1999) argue that childhood experiences of having been subjected to violence and abuse by adults, or having witnessed violence between parents, brings an increased sensitivity
to situations later in adult life that provokes strong feelings of shame of
being alienated and unloved by others. Mills (2005) concludes that
proneness to shame leads to aggression, depression, social anxiety,
and health problems. Lawrence and Taft (2012) argued that traumas
and post traumatic stress is linked to both shame and partner violence.
The tendency to avoid contact with painful emotions, such as guilt
and shame, could also be inﬂuenced by learning and social constructions
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in a cultural context and family socialization. In criminal subcultures, individuals must learn how to neutralize culpa (i.e., guilt). Sykes and
Matza (1957) add that criminals tend to project blame on the victim
and external causes, otherwise remorse would make delinquency impossible. According to Scully and Marolla (1984), cultural inﬂuences
are most evident in patriarchal cultures where the internalized doctrines of rapists comprises excuses and justiﬁcations that are characterized by the blaming of the victim and negative sexist stereotypes against
women. Emotional structures must, therefore, be related to the cultural
context in which they developed in order to be understood.
If a therapeutic relationship develops into a pattern of dysfunctional
communication dominated by neutralizations, excuses, and justiﬁcations, anger and aggression, as well as various types of withdrawals, it
may lead to a lack of pride among the client and prevent the client
from developing a social bond with society. When anger occurs, it is
also likely that shame is present. Unacknowledged shame that alienates
people from their own and others' authentic emotions can counteract
the goals of therapy.
3. Going beyond Scheff and Retzinger
Scheff (1990, 2003), Retzinger (1995), Retzinger and Scheff (2000),
Scheff and Retzinger (1997, 2000, 2001), and Scheff (2003) have laid a
solid foundation for the micro-sociological understanding of social
bonds, shame, anger, and violence. Their guide for decoding the verbal,
nonverbal, and paralinguistic communication developed by Retzinger
and Scheff (Retzinger, 1995; Scheff & Retzinger, 2001) is excellent for
analyzing the relationship between shame and anger in situations
where: (1) the researcher was present, (2) there was access to video
documentation and/or, detailed prints from therapy sessions were
available. Although their approach is good for researchers, it is too demanding in terms of time and resources for therapists. Thus, we need
a simpler method if we are to apply their ideas to therapy. In addition,
although their method of ﬁlming encounters between therapist-client
shows that clients can feel shame in their dealings with their therapist,
Scheff and Retzinger do not take this observation one step further and
ask why this feeling of shame comes up and how power-relations
between therapist and patient arise. We argue that a successful therapy
that encourages the client to develop a new, more positive self-image
and identity requires the therapist to consciously try to prevent
power-relations from arising. If power relations manifest themselves
too strongly, then there is risk that the client will feel inferior and
shameful. Instead, the therapist should cooperate with the client to
help build up the client's feelings of pride which can replace feelings
of shame.
Therapists need to be able to identify shame, shame-generating situations, and the actual power-contexts that are the basis for the interactants' deﬁnition of the situation (Blumer, 2004; Charon, 2004; Scheff,
1999). According to Scheff (1999), children are typically located in a
subordinate position in the family, and therefore, are at the mercy of
how their own self is valued by the powerful party. This relationship between parent and child has a key similarity to the relationship between
clients and therapists in a closed treatment for violent men. Clients are
in a subordinated position, giving the therapist the power to control
the client's feelings as part of therapy. When therapy accidently provokes shame in the client – due to lack of respect and understanding
by the therapist – it could compel the client to both conﬁrm feelings
of low self-worth and to the reliving of traumatic childhood experiences
that lay the foundations to these feelings. In therapy it is, therefore, important to examine the impact sanctions have on shame by clients since
this affects the prospects of building a stable social bond. Differences between strict manual-based therapy and dynamic integrated approaches
also can affect the ways the therapist acts towards the client with consequences for the social bond. Thus, we generally have to relate shame
inducing encounters to the actual power relation between the client
and therapist.

748

P.M. Jansson, S. Saxonberg / Aggression and Violent Behavior 18 (2013) 745–752

Consequently, it is important to examine how the power in the relationship is distributed, since cooperation is not always voluntary —
especially not in the obsessive and/or regulation-based relationships. In
order to develop a new method, it is important to consider Barbalet's
(1998) general criticism against Scheff's (1997) and Retzinger's (1995)
micro-sociological perspective. According to Barbalet (1998), feelings
must be placed in the context of societal and institutional power structures. Shame is created not only as a consequence of a poor social
bond, but also by the impact of structural injustice and oppression. A theoretical framework that is unable to analyze the relations between
shame, conformity, and power oppression cannot be used as the basis
for an understanding of how oppressive structures can change. Mainstream treatment methods for violent men neglect the dimension of a
normative hegemonic power structure (Connell, 1995), which generally
places men in an ambivalent relationship to violence. In the hegemonic
power structure, violence is simultaneously both gloriﬁed and forbidden.
Treatments that uncritically reintegrate men to the same social structures that produced the violence tend to legitimize the social system
and internalize the violence problem into the individual. Since male violence is often seen as a “natural” part of the male culture, clients must be
helped to distance themselves from such dominating cultural values.
Scheff and Retzinger tend to ignore these power relations in society,
which inﬂuence men to behave violently. Consequently, therapists risk
trying to induce clients to uncritically accept and adapt to society's
norms. Critics have pointed out similar problems in the Freudian type
of psychoanalysis that inspires much of their work, where the analyst expects the client to adopt to social norms, even if they are both patriarchal
and exploitive. In summary, Barbalet (1998) complements Scheff's
(1997) and Retzinger's (1995) micro-oriented perspective by drawing
attention to the contention that power of oppression can create shame
in institutional relationships.
A stable social bond between therapist and client is the prerequisite
for the therapist to be able to raise the client's consciousness so that the
client is willing to change his values and admit that violence is wrong. A
therapist, who is aware of the relationship between the oppressive
structures of power and violence, can teach the client to be critical of unjust power structures in society and a society that allows violence. If the
therapist is aware of the power relations that can arise in sessions, then
he/she is better able to ﬁght against the development of power relationships and thereby is more able to let the client be on equal footing,
which conﬁrms that the client is accepted as a person. This is important
for clients to be able to change their identities and separate past wrongdoings from their new, nonviolent identities. Since power generally is
unevenly distributed between clients and therapists, and violent men
normally are stigmatized, the power aspect becomes central for an understanding of the quality of social bonds. Goffman (1959, 1963) gives
numerous examples of how we anticipate embarrassment and shame
in social interaction as part of the maintenance of the interdependence
between individuals in a culture built on a functional division of labor
(i.e., Durkheim, 1984). People use their social skills in role-taking and
facework in order to preserve the pride of the self while the embarrassment of the environment is avoided. Stigmatized and institutionalized
groups employ management strategies (Goffman, 1959, 1963, 1968),
which allow them to cope with their situation, but at the same time reproduce the social order, which is based on their unequal status in society. In order for therapy to be able to change the identities of the clients,
the therapist must understand that if either side begins using impression management strategies, this will prevent the client from understanding the emerging power structures; this, in turn, can trick the
therapist into thinking that the client is “voluntarily” participating,
when, in fact, he is actually refusing to participate.
In practice then, since it is not possible for the therapist to videotape
all of the sessions and have them transcribed so that even facial expressions are recorded, the therapist must ﬁnd an easier way around the
problem of hidden forms of shame and the development of power relations between the therapist and client that prevent the latter from

developing feelings of pride. Thus, we suggest that the therapist at
least tries to remain constantly aware of the danger that the relationship
to the client can potentially turn into one of power, in which the therapist has power over the client, which gives the client feelings of inferiority and shame. To make it clear to the client that the therapist does not
want such a relationship, but rather prefers a partnership, the therapist
can discuss the session with the client near the end of the session. For
example, the therapist can ask the client if he is satisﬁed with the way
the session went, ask if there is anything that the client did not like
about the session or would have liked to do differently, etc. Then, directly after the session and before seeing a new client, the therapist can take
some time to reﬂect on the session and write notes over any danger
signs that he/she might have observed, in order to make sure that the
next session will avoid situations that lead to shame rather than building up pride.
4. Building a practical model
Fig. 1 illustrates an ideal-typical hybrid-model that adds power relations to Scheff and Retzinger's (2001) micro-perspective. Lewis (1971)
method, and Retzinger's (1995) further development of it, is fundamental for understanding the hidden dimensions of communication, but is
both time consuming, complicated, unpractical, and marginalize the importance of power in therapy. Thus, this article adapts and simpliﬁes
Retzinger's (1995) overly complicated method to investigate verbal,
nonverbal, and paralinguistic communication to a therapeutic context
of violent men. The model is ideal-typical and dichotomous. However,
in reality, therapy is more complex and few cases will fall in one of the
two extremes; instead, they will lie in a continuum between the two extremes. The model schematically illustrates the causal ﬂux of preconditions that indicate stable or unsecure social bonds and how they end up
in an identity change or status quo. As an ideal-typical model it can be
used for simpliﬁed analysis of both institutionalized meetings in
schools, social work, health care, sport, business, and informal meetings
within families, in friendships, and others.
If the treatment is characterized by symmetrical power relations, the
risk decreases that the client will feel inferior to the therapist and feel
strengthened in his belief that he will remain indeﬁnitely stigmatized
and outside of society, especially when the powerful party can affect
the weaker party's experiences and feelings. Asymmetrical power relationships between therapists and clients have a generally negative effect on the social bond between the therapist and the client and
strengthen the client's feelings of stigmatization. Again, in practice, the
therapy will usually fall between the two extremes, but more on one
side than the other. Thus, while it is extremely difﬁcult to completely
eliminate any power relations at all (especially in the case where the client must attend the therapy because it is mandated by prison ofﬁcials),
and it is also unlikely that therapists in democratic countries will exercise complete and total power over the client, therapists can still go a
long way in radically decreasing their power over their patients; or,
they can also try to preserve as much power as possible. Many reasons
can exist for the uneven distribution of power. One reason is that the
treatment is compulsory and that treatment is controlled by regulations. Another reason is that therapists often work in teams, giving
them greater inﬂuence over the clients. Therapists are also in some
way inﬂuenced by the methods they apply in focusing on differences
in embodiment between manual-based and freer eclectic methods.
The methods they apply could also be more or less repressive with or
without sanctions. Furthermore, the individual therapist's power
awareness is supposed to aggravate as well as ameliorate effects of therapeutic methods.
Relationships characterized by solidarity and balance are positioned at
the left side of the model in Fig. 1, as parties move freely between distance
and intimacy without threats to privacy and autonomy. The right side
represent the alienated relationship characterized by parties being either
isolated from each other, or one party dominating and engulﬁng the
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A vicious circle of client’s recidivism
influenced by unknown influences by
power inherent in therapy
The therapeutic institution
& method
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Violent men seeking help or men forced
into therapy as an alternative to
imprisonment

Violent men

The organizational characteristics of therapy as a continuum
Symmetrical power relations
Asymmetrical power relations
Eclectic flexible
Open volontary therapy
HTherapists working alone
Restitutive sanctions

Strict manual-based with high governance
Compulsory therapy
Therapist works in teams
Repressive sanctions

Ideal-typical continuous operationalization of the state of the social bond between therapists and clients
Indicators of a balanced relationship
Indicators of an isolated/over-differentiated relationship
Mutual understanding
Sincerity about feelings and needs
Appreciation of the other
Focus on feelings and the relationship

Lack of understanding
Sincerity not encouraged/face-work
Lack of appreciation/false pride
Triangulation/neglected feelings in therapy

Indicators of a balanced relationship

Indicators of an engulfing/under-differentiated relationship

Confidence/compromises
Mutual respect
Mutual loyalty

Coercive rules, sanctions, misstrust
Disrespect/infantilization, humiliation, ridicule
Bimodal alienation

Positive quality of the social bond in therapy

Negative quality of the social bond in therapy

When shame is acknowledged, a solidarity, safe
and stable social bond develops. If therapy founds the
reintegration of the individual in society there’s a
virtuous circle. Individuals learns to separate negative
actions from identity which builds a positive self-worth
encouraging guilt and pro-sociality. The clients learns to
be critical of an oppressive and violent society.

When shame remains hidden it results in an alienated
and unstable bond. A vicious circle is institutionalized if
labeling within therapy makes identities remain in status
quo as deviant and stigmatized. Negative actions and the
individual remains integrated in a bad self, resulting in
feelings of meaninglessness and powerlessness. The
clients remain uncritical about society unable to reflect on
violence.

The individuals perception of society and
the society acceptance of former violent men
The clients become conscious about the social pressure
on them to fall back into old identities as violent, but is
better prepared to stand up against it. Feelings of pride
and a good self is further accelerated by a tolerant
environment

The individual is reintegrated to the
“conventional” society as a positive
participant in society.

The clients hasn’t learned to stand up against repressive
norms and falls back into their bad self as stigmatized.
Exclusion from conventional groups accelerated feelings
of them as not accepted which further confirms the
client’s bad self as violent

The individual may return to or join
criminal sub-groups.

Fig. 1. Idealtypical model of the tensions between different kinds of emotional content in therapy for men with violence problems.

other (Scheff & Retzinger, 2001). According to Scheff (2010), only treatments with a large element of solidarity between the parties are likely
to reconstruct labeled clients' identity to “normal.” When therapists enable clients to feel proud of their good qualities, clients are motivated to
separate their persons as being good, from the violent acts they committed,
directing clients towards a normalization of the identity. Understanding,
trust, loyalty, and appreciation of the client are logically theoretically opposed to shame-building relationships characterized by misunderstandings, mistrust, disloyalty, and distancing from labeled clients.
The clients are in the top of the ﬁgure entering the therapeutic institution and the organizational characteristics of the treatment can either

begin in a situation where the therapist perpetuates asymmetrical
power relationships, or the therapist can actively try to promote symmetrical power relationships. The quality of the social bond is actually
a consequence of how therapists exercise their power. It is essential to
understand the link between symmetrical power and social bonds in
order to be able build a stable social bond with the client. Causality is,
therefore always to some extent directed both ways because it is only
when the therapist is unaware of his/her power, as the organizational
conditions determinate the social bond between client and therapist.
The power relation between therapists and clients is an important
factor in understanding why shame is produced in clients. It is
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important to become aware of how compulsory and open treatments
affect the balance of power between clients and therapists. A compulsory treatment, by its coercive organization, reminds the client of the
parent's power to evoke negative emotions in them; the therapy may
contribute to status quo. An open treatment makes it possible for the
client to opt out of treatment and may not remind the client of the negative family structure that may be part of his problems. The formal
structure of a compulsory treatment could be an obstacle if not handled
constructively by the therapist. The rules that govern compulsory
therapy must be handled with knowledge about their negative
consequences.
Feelings of shame are often associated with being unloved by others
and by experiences of exposure, isolation, and alienation from parents. If
the therapist exercises asymmetrical power over his/her clients, it may
cause the reliving of painful childhood experiences. If shame and other
emotions are not acknowledged, there is great risk that gestures that
hide pain as face-work and impression management strategies will develop instead of a stable social bond.
Manual-based therapy is generally following a strict model are less
ﬂexible for individual customization than dynamic therapy methods.
The actual therapy, however, depends on how experienced and conﬁdent the therapists are with the method they work with. The therapist
must consider if a strict manual-based therapy has negative consequences for the social bond, and how it can be adapted to the speciﬁc
needs of clients.
Therapists working in a team could affect the balance of power and
cause the client to acquire feelings of inferiority. Therapists should be
aware that conﬁdence between therapist and client must remain intact
for a stable social bond to develop. Clients have to trust therapists and be
certain the therapist will not give away information provided in conﬁdence. Therapists should, if possible, work individually with clients to
reduce the imbalance of power.
Sanctions in the form of rewards and punishments can inﬂuence the
conﬁdence and trust between therapists and clients, as it distances
them from each other as equal individuals. Sanctions require power
and hinder the development of social bonds. Therapists should consider
that sanctions are unnecessary when a stable bond is to be established.
Outside of therapy, the individual's perception of society and society's
acceptance of the formerly violent man is important for the actual normalization of the individual. The client usually internalizes his position
under the hegemonic masculine order as a central part of his identity,
and this hegemonic order often supports the notion of violence. Therapy
must focus on the normative structures that violent men internalize;
therapy must be based on a cultural critique that promotes their emancipation. The client must learn to be critical of the unjust structures of
power and violence in their culture. Therapists must analyze what
structural and organizational obstacles there are to building a stable social bond and ﬁnd strategies to overcome these.
Therapists must learn how important it is to reﬂect and focus on the
social relationship and the quality of the social bond where a power
conscious therapist can be more equitable and accept clients as equals.
A therapist, who is aware that it is difﬁcult to transfer knowledge and
morals without a stable social bond with the client, will naturally try
to build such a bond. Clients who already are stigmatized or experienced traumas are vulnerable to situations that elicit shame. The therapist, who consciously elicits emotions of pride that affect the
individual's ability to change their self-image, will have the possibility
of balancing the shortcomings of the therapy. The therapist's ability to
acknowledge his/her own shame and demonstrate authentic feelings
in front of clients is important because it leads to an improved mutual
understanding and trust. The ability to do this is only restricted by the
therapist's own self-esteem, and whether it is encouraged by colleagues.
The ideal–typical operationalization of the state of the social bond between therapists and clients is based on ideas from Scheff (1990, 2003),
Retzinger (1995), Retzinger and Scheff (2000) and Scheff and Retzinger
(1997, 2000, 2001). The theoretical premise is that relationships are

either balanced or unbalanced. Imbalance takes the form of either
isolation/over-differentiation or engulfment/under-differentiation. In an
over-differentiated relationship, the distance between the client's needs
and what therapy requires as adjustments is too large. Respect for the
client's individuality is given at the expense of their necessary (balanced)
adaptation to the treatment method, which unintentionally distances clients and therapists from each other. Clients do not let the therapy work
when their own needs and defenses against the treatment are allowed
to dominate. Symptoms of isolation express themselves through misunderstandings, lack of sincerity, face-work, impression management, lack
of appreciation, false pride, triangulation (i.e., talking about neutral subjects and persons), and projecting blame on others. Clients use diverting
maneuvers to avoid working with sensitive material that causes painful
feelings of shame. Engulfment/under-differentiation is, by contrast (Scheff
& Retzinger, 2001), takes place when the client adapts completely to
the demands of the therapist, which leaves little space to the individual
needs of the client (i.e., of understanding, conﬁdence, and trust); and
emotions. Clients become passive in communicating if therapy is dominated by normative expectations of how to be. Along with coercive
rules and sanctions, the risk increases that client's adaptation to rules is
being mistaken for desired behavior changes. Therapists, who neither
trust nor take into account the individuality and integrity of clients, may
as unintentionally disbelieve, infantilize, and/or humiliate clients, thus
negating their ability to take responsibility.
Hence, social bonds between clients and therapists that are dominated by over- or under-differentiation may produce unacknowledged shame
and a status quo with regard to the client's ability to internalize a normalized identity. Unless feelings of shame and pride are allowed to emerge as
important and vibrant therapeutic material, there will be no substantial
ground for the constructive discussions that form prerequisites for building up the good sides of the client's identity by contrasting them to negative acts they committed. When clients are experiencing alienation,
through the unintentional production of unacknowledged shame by
therapy, their negative self-images are conﬁrmed. This unacknowledged
shame can reinforce the alienation of clients from society, by inducing
them to protect themselves from the sensitive and painful feelings that
arise from the therapy (Marshall et al., 2009).
Mutual understanding/harmony and attunement exist, according to
Scheff (2004), when parties cognitively and empathetically understand
each other's thoughts and feelings along with a focus on the relationship. The understanding then forms the basis of belonging, afﬁrmation,
and conﬁdence. The constructive conversation is characterized by a solidarity language that allows feelings, thoughts, and needs to be
expressed without loss of respect for each other (Scheff, 1999). Attunement is facilitated by equality in status between the clients and therapist and appropriate distance between them, neither dominating the
other. A unilateral focus on cognitive aspects does not fully meet the
client's need to share feelings and motives. Misunderstandings close access to the client's thoughts and feelings with isolation, engulfment, and
conﬂicts as the result. Dominant therapists with deﬁcient knowledge of
the inherent power in the relationship can act engulﬁng by disrespectful, degrading, and infantilizing behaviors. Therapists may misunderstand their client's needs if they are not fully taking the other's
perspective, and do not focus on the client's feelings. The therapist
must strive to make him/herselve understood and to understand his/
her client; however, this is not possible unless a stable social bond is
established with the client. The cognitive understanding presupposes
that there is a relational and emotional focus, and that the relationship
between the parties is equal. If the relation is authoritarian, and makes
the client powerless, there is no conﬁdence as a basis for the client to
trust the therapist.
Sincerity about feelings, thoughts, and experiences form the prerequisite for understanding others. Secure social bonds encourage the client and therapist to be honest with each other's thoughts, feelings,
and needs, and to become mutually committed to what therapy is
designed to do. A lack of sincerity leads to face-work, superﬁcially
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protecting the parties from losing face in the situation along with hidden feelings and thoughts impeding understanding of motives to participate in therapy. The therapist must be sincere with his/her own
emotions and acknowledge his/her own shame in therapy with the
client if the client is able to understand and trust the therapist. The therapist must also strive to be sincere about the meaning of therapy and its
limitations. Both hidden conﬂicts and tacit agreements between the
parties that protect them from sensitive topics and losing face must be
explicit in order to build a stable social bond.
According to Cooley (1902), and Scheff and Retzinger (2000), getting appreciation leads to a positive reﬂection of the self, where feelings
of pride are internalized in our identity. Clients learn to appreciate
themselves if allowed to be honest about what they feel, think, and
have done in the past, “bad acts” included. An “appreciative” therapy
separates the client's past negative actions from the client as a person
here and now, without expectations on the clients to hide shameful experiences and emotions. Genuine appreciation of the client's progress
and positive qualities favors the ability of the client to internalize
those into a normalized identity. Lack of appreciation induces shame of
not being able to meet expectations and enables the client to maintain
a sense of a bad self (e.g. Lewis, 1971) or what Tangney et al. (1992)
and Marshall et al. (2009) characterizes as a bad self-image. False pride
is, according to Scheff and Retzinger (2000), produced when the clients
and/or therapists exaggerate their qualities to meet normative expectations incurred in the therapeutic situation and to escape shame induced
by the situation. The therapist must emphasize the clients' good qualities, separating them from negative acts they committed. The therapist
should also recognize whatever progress the client might have made.
Focus on the relationship and feelings directs attention away from defenses against painful feelings and focuses on the emotions elicited by
the relationship itself. According to Retzinger and Scheff (2000), triangulation alienates parties from each other when other topics (e.g., interests, current events), and people are discussed instead of personal
feelings, thoughts, and needs that are fundamental to the relationship.
Triangulation allows pain and direct conﬂicts to be avoided, but prevents the understanding of each other and the emergence of a stable
bond that is a prerequisite for successful therapy. The therapist must
learn to focus on the substantial emotions that arise during therapy
since they affect the quality of the social bond.
Sincerity is based on mutual trust, and built up over time and in various situations. Trust forms the basis for compromise and balanced negotiations on both problem solving and sanctions. Coercive rules of
punishment and threat of punishment/mistrust can prevent the development of the client's ability to account for the therapy, because clients
could follow rules only to avoid punishment and to maximize reward.
Strict rules can also hamper the building of trust between the parties
as expectations of conforming behavior prevent clients from expressing
what they honestly “are,” “think,” and “feel.” Both parties can engage in
impression management (Goffman, 1959) by saying things that mask
their true feelings and painful experiences. The internalization of diagnoses, which Scheff (1999) described as “sick roles,” could be encouraged by this artiﬁciality. The therapist must reﬂect whether the
client's conﬁdence is inﬂuenced by the therapist use of manuals, rules,
and instructions. The therapist must consider whether the requirements of the client are realistic in relation to the knowledge that the
therapist has about the client. The therapist must also consider in
what way the autonomy of the client is best served, which means, for
example, giving clients the opportunity to inﬂuence their therapy or
to switch to another therapist.
Respect is characterized by a situation in which therapists respect
their clients as persons of worth, with experiences, feelings, and with
the potential to reconstruct their identities. When painful experiences,
feelings, thoughts, and needs are openly discussed, without the
therapist's moralizing, the dialogue tends to be constructive, as it deals
with feelings that are negative for the client's self-image. Retzinger
and Scheff (2000) note that elements of humiliation, frustration,
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ridicule, censorship, and infantilization counteract a positive selfimage and reinforces aspects of the client's identity that already is internalized as being powerlessness and inferior to other people. If therapy
leads to disrespect, humiliation, and ridicule, then it has not taken into account the client's unique needs. Instead, the therapy causes the client to
feel labeled and stigmatized.
A stable social relationship between the therapist and client requires
that the therapist openly acknowledge emotions during therapy. The
therapist must respect the client's decision to discuss or not discuss taboos and other painful areas. When a client discusses private experiences as exposures to, and experiences of, humiliation, violence,
sexual abuse, and embarrassment, the therapist should not moralize
and put himself in a superior position to the client. A therapist must decide whether therapy (individual therapy, group therapy, lectures,
workshops), are able to provide the conditions for the respect of autonomy and integrity by clients. The therapist must also be open to discuss
what part of the client's character the latter must give up for the therapy
to work.
Loyalty between parties requires the therapist to guarantee that
he/she will not betray the client's conﬁdence to other therapists,
and that the parties trust each other. Loyalty develops over time
rather than immediately, but therapy is usually limited to a certain
time frame, which restricts the possibility of building mutual loyalty.
According to Scheff (2004), bimodal alienation arises when parties
are engulfed in loyalty to their own group. Therapists may be
engulfed by loyalty to colleagues and over-differentiated in relation
to clients. Similarly, clients can be loyal to each other and isolated/
over-differentiated in relation to therapists. Lack of clear and mutually accepted standards increases the risk that clients and therapists
become over-differentiated in relation to each other. Bimodal alienation isolates the parties from each other, and diminishes the prospects of building a robust social bond. Therapists need to be aware
that a conﬂict of loyalties does not favor the social bond between
therapist and client. As a therapist, you should not have to choose between being loyal to colleagues or clients.
When indicators on the left side of Fig. 1 dominate, the prerequisites
for acknowledging shame are met and the social bond between the
therapist and client should become stable, secure, and characterized
by solidarity. By the domination of the left side, parties are alienated
from each other with the result that the connection to each other is
weak, shallow, and insecure.
Therapeutic treatment is characterized by positive and negative circles. If clients feel proud of belonging to the social bond, the probability
for a positive self-image is expected to increase as well as guilt for committed acts. When clients are understood and appreciated by their therapists, the foundation is provided for the client to learn to distinguish
between bad (violent) acts and himself as a person. When therapy induces several shame-building elements, the labeling of the individual
continues with the result that the clients get their bad self-image
conﬁrmed.
The client's perception of the society outside the therapeutic context
is strongly affected by therapy. When clients complete therapy, which
contributed to a good or bad self, they enter society and are either prepared to be conscious or unconscious about the deﬁciencies of a repressive society and, therefore, more or less capable of standing up against
violent norms. Prejudices in society against former convicts and exclusion from non-criminal groups (Link & Phelan, 2001) can counteract
the new hope that a conscious client bears. Nevertheless, the risk of recidivism in violent behaviors associated with the old bad self logically
increases if former clients lack the strength to stand up against negative
norms. The risk that the individual will seek membership in other subgroups will increase if doors to conventional groups are closed
(Mathews, 2004). Although therapists cannot inﬂuence the behavior
of the outside society, clients are still more likely to become accepted
by society if their therapy succeeds in building up their pride and overcoming their shame.
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5. Conclusion
All interacting individuals continuously evaluate themselves in the
reﬂection of the other. Yet, individuals only have limited control over
their feelings of pride or shame. This is typical for the relationships between parents and child and the compulsory therapeutic treatment of
violent men. If our theoretical premises are true, there is an urgent
need for new practical methods that identify the state of the social
bond in therapeutic interventions without access to all types of communication (i.e., verbal, nonverbal, and paralinguistic). The power context
consists of rules, procedures, and manuals that frame the therapeutic
work and the understanding of what happens in therapy. Institutionalized therapy for violent men is generally based on the government's intentions to transform violent deviants by exercising power over
powerless clients. This kind of rationale could be counterproductive. Instead of encouraging the emergence of a non-violent identity in which
the client's good qualities form the foundation, this type of therapy
could preserve the old identity in which bad actions are often already
integrated. When shame dominates, because of the small or large distance in therapy, it signals to the self that it is not good enough, which
theoretically results in unintended consequences such as introversion,
withdrawal, defensiveness and impression management in the form of
compliance. This type of shame is rarely intentionally induced in the
therapy situation, but could be the unintended result from both therapists and clients lacking knowledge about how the induced feelings
should be handled. When the therapist unilaterally emphasizes the
client's need to change his or her cognitive thinking, while ignoring
other aspects, then the risk arises that substantial knowledge about
the emotional foundation of the client's solidarity to society (e.g.,
Durkheim, 1984) becomes mystiﬁed. The social bond between therapist
and client, could probably from the client's perspective, symbolize his
social bond to the community. If clients are encouraged to feel pride
for their good qualities through therapy, they could more easily separate themselves from negative actions they have committed. Otherwise,
the therapy results in unintended labeling and the status quo, and in
worst case violence recidivism. A forthcoming article will evaluate empirically this model's applicability by testing the indicators on various
types of therapy for violent men, where different institutional frameworks vary.
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Abstract
This study starts from Retzinger (1995), Retzinger & Scheff (2000) and Scheff & Retzinger’s (2000, 2001)
micro-sociological perspective on social bonds. The general aim is to test a new model of operationalized
sub-indicators that allows for a simplified ability to analyze the relationship between power relations
and the social bond between therapist and clients in cognitive behavior therapy (CBT) for violent men.
CBT-therapy often achieves positive effects by giving clients the knowledge and ability to talk about their
problems instead of using aggression and drugs as defenses. The therapists make in this case much effort to
balance the relationship between them and the clients, but there is still a tendency that therapy alienates
them from each other and prevents the development of a solidarity social bond, which, assuming that
the theoretical premise is true, is the prerequisite for a client to build a positive self-image and become
reintegrated into society.
Key words: social bond, shame, violence, therapy, alienation, solidarity

Introduction
This study attempts to improve the understanding of the relationship between
institutionalized power on cognitive behavior therapy for men with violence and
drug problems and the quality of the social bond between therapist and client. The
concept ‘therapy’ is generally inclusive and includes training where clients receive
skills to better manage long-term problems as aggression and drug problems. The
theoretical starting points are Scheff (2003, 1999), Retzinger & Scheff (2000), Scheff
& Retzinger (1997, 2000, 2001) and Retzinger’s (1995) further development of
Lewis’s (1971) fundamental work on shame and defense-mechanisms. Retzinger
and Scheff have played a major role in understanding of the emotional content
of social bonds and developed a successful method to read and interpret verbal,
nonverbal and paralinguistic cues in communication. The validity of their method
is not in question, but the method is time-consuming and technically complicated,
and not designed for use outside a research context. The newly developed model
presented here corresponds with the central aspects of Scheff ’s & Retzinger’s
theories but has been operationalized in a new way in which the power aspect,

[118]

Peter M. Jansson

missing in Scheff, is highlighted (i.e. Barbalet 1998). Therapists using the model
are made aware of the impact they have on the client’s self-esteem and their
opportunities to influence clients positively in the context of therapy. The level of
sub-indicators I have developed under the general categories of balance – isolation/
over differentiation and balance – engulfment/underdifferentiation (i.e. Scheff
2003) refers to a pragmatic approach to highlight what is affecting the quality of
the social bond between therapist and client. Isolating and engulfing relationships
both contribute to alienation between interacting parties and prevent the build-up
of the joint and solidarity social bonds that are central to a positive self-image and
the clients’ reintegration into society. Although power is relational where clients
have power of their own to influence therapists, the therapists perspective is still
an important starting point as this type of research has not been carried out before.
Later clients will be interviewed with the same model.
The theoretical approach to the understanding of the relationship between
feelings of shame and low self-esteem refers to Gilligan (2003), Brown (2004), Harper
et al. (2005), Mills (2008), Wei & Brackley (2010) and their findings of a relationship
between a traumatized childhood and an increased sensitivity to situations as adults
reminded of a traumatic childhood. All therapy generally reminds clients about
their childhood and activates shame and defenses against hurtful feeling related to
it. The newly developed model’s theoretical premise is that therapies dominated
by unacknowledged shame and where the social bond is not balanced, result in an
isolated and/or engulfing social bond that alienates therapist and client from each
other. Therapy therefore tends to reproduce clients’ often already poor self-esteem.
Pride building therapy embedded in a stable and solidarity social bond develops the
good sides of identity and reconstructs gradually the self-image of the client. The
therapist’s knowledge of this allows them to manage factors that otherwise tend
to determine the outcome of therapy. The model (i.e. Fig. 1.1) intends to highlight
the dynamic interplay between the organizational characteristics of therapy and
the social bonds between the therapists and clients that therapy produces. Scheff
& Retzinger (2001) generally focus on the micro-sociological relationships,
therefore it is important to focus on the power of relationship as it can provide us
with new knowledge on how it affects the quality of the social bond. The model
contributes to the illumination of mechanisms (Sayer 1992) which – in accordance
with the theoretical premises – might contribute to or prevent effective therapy and
helps to develop an understanding of the mechanisms that can result in unintended
effects in the treatment of violent men. For a detailed discussion of the theoretical
framework see P.M. Jansson & S. Saxonberg (2013) forthcoming.
This model is elaborated in P.M. Jansson & S. Saxonberg (2013) Are asymmetrical
power relations a hidden obstacle to successful rehabilitation of violent men? An explorative
study on the methodology to investigate shame. Aggression and violent behavior, http://dx.doi.
org/10.1016/j.avb.2013.08.02  
1

Figure 1. Idealtypical model of the tensions between different kinds of emotional content in therapy for men with
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reintegration of the individual in society there’s a
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actions from identity which builds a positive self-worth
encouraging guilt and pro-sociality. The clients learn to
be critical of an oppressive and violent society.

Indicators of an engulfing/under-differentiated relationship

Negative quality of the social bond in therapy

When shame remains hidden it results in an alienated
and unstable bond. A vicious circle is institutionalized if
labeling within therapy makes identities remain in status
quo as deviant and stigmatized. Negative actions and the
individual remains integrated in a bad self, resulting in
feelings of meaninglessness and powerlessness. The
clients remain uncritical about society unable to reflect
on violence.

The individuals perception of society and
the society acceptance of former violent men
The clients become conscious about the social pressure
on them to fall back into old identities as violent, but are
better prepared to stand up against it. Feelings of pride
and a good self are further accelerated by a tolerant
environment

The individual is reintegrated to the
“conventional” society as a positive
participant in society.

The clients haven’t learned to stand up against
repressive norms and fall back into their bad self as
stigmatized. Exclusion from conventional groups
accelerated feelings of them as not accepted which
further confirms the client’s bad self as violent

The individual may return to or join
criminal sub-groups.
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The Organizational Characteristics of Therapy as a Continuum
The power imbalance between therapists and clients relates to the quality of
the social bond which makes it important to focus on the interaction. Therapy is
generally Eclectic, flexible or strict manual-based with high governance: This dimension is important to consider as the manual-based therapy is less flexible to adapt
to unique client needs than is the eclectic. Therapy is either open voluntary or compulsory: Clients who are compulsory remitted to the therapy have no choice but to
adapt, which can make the adjustment mistaken for a real change and may remind
them of negative childhood experiences, reducing trust between therapist and clients. Therapists are working alone or in teams: team work increases the power of the
therapists and could make the clients feel less autonomous. Restitutive or repressive
sanctions: it is important to consider if sanctions are manifestations of authoritarian
power and if punishments have the client’s best interest in mind.

Indicators of Pride and Shame in Therapy

According to Scheff (1990, 2003), Retzinger (1995), Retzinger & Scheff (2000),
Scheff & Retzinger (1997, 2000, 2001), Scheff (2003), a relationship between two
parties can be either balanced or isolated/engulfing and either produce the feelings
of shame or pride. Balanced relationships are characterized by pride of belonging
to the relationship and isolated/engulfing relationships are related to shame as not
belonging to it or being compelled to belong to it.
Based on the category balance and isolation/differentiation the following
subcategories have developed following focus on the therapist’s perspective: mutual
understanding means that parties understand each other’s feelings and thoughts.
Lack of understanding results when emotions are not focused and when parties
do not share the same experience. Sincerity about feelings and needs exists when
parties are honest with their feelings and thoughts toward each other. Sincerity is
not encouraged when hidden conflicts and motives produce face-work where clients
and therapists do not ‘meet’ each other as individuals but as roles. Appreciation of
the other is present when therapy emphasizes the client’s strengths and positive
aspects even though the client is dominated by his own ‘bad’ experiences. Lack of
appreciation and false pride occurs when parties emphasize more positive qualities
about themselves than what is true in order to compensate for the other’s lack of
respect. Focus on feelings and the relationship exists when parties realize that the
quality of the relationship is a prerequisite for the effect of therapy and when
therapists see the relationship as valuable and not only as a professional tool.
Triangulation and neglected feelings in therapy will be the result when clients are
allowed to talk about other things and persons as a defense against the pain of
talking about their own feelings and experiences.
Under the category of balance and engulfment/under differentiation the following subcategories are developed: confidence and compromises will result when

An Explorative Single Case Study of the Therapist’s...

[121]

there is trust, allowing for compromises. Mistrust results in coercive rules and
sanctions with rewards/penalties that regulate the relationship. Mutual respect exists
when therapists respect the clients’ right to control their own autonomy. Disrespect
is characterized by infantilization, where clients are reduced to diagnoses/disorders
or to the negative actions they had committed. Overprotective therapists together
with normative statements point out that clients have a lower value. Mutual loyalty
dominates when the therapist and the client see their relationship as more important
than the relationship with their respective group. Bimodal alienation prevails when
confidence in each other is revealed to each others’ groups and when the parties
primarily live up to the expectations of their own group.

Method

In contrast to the ideal type of case study that is heuristic and inductive
this study is deductive and has been preceded by work on the development of
a theoretical model for understanding of emotions relevant to the effect of therapy.
This does not follow the typical form (Chadderton & Torrance 2011) since it does
not account for the case in the complex context of the treatment facility’s history and
relationship to other institutions. This sets limitations on how the social practice can
be understood in its entirety. The meaning therapists ascribe to their practice and
what they do is focused but not on the perspective of reality itself (i.e. inductive) but
through a deductive model that is applied to therapy producing data. The focus is on
here and now and their rationale behind their work which is necessary for a focus
on the theoretical core aspects. The therapist’s description of the therapy content
gives us a secondary access to the social reality which they construct together
with clients. Clients’ reality is described indirectly through therapists’ statements
about the therapy which is a limitation to the understanding of the power of the
relationship, but a necessary starting point, as this type of research has not been
carried out before, for further studies it would be good to interview clients as well.
Individual therapists’ unique qualities and experience are not the focus, but the
gestalt of them as a collective whole, which means that the quotes are inserted in
the text to demonstrate both the variety and the common among them.

Selection of a Single-case

The sample has been strategically guided by a therapy method, for violent men,
assumed to generate an unbalanced power-relation between therapist and clients.
This case is characterized by therapists having power over clients by organizing
their therapy. The sample challenges the theoretical preconceptions/hypothesis that
therapy dominated by governance and control generates statements from therapists
about therapy that points at an isolated/overdifferentiated and engulfing/under
differentiated relationship. The therapeutic focus is here cognitive. It challenges the
theoretical preconceptions that unacknowledged shame produces an isolated or
engulfed relationship between therapists and clients.

[122]

Peter M. Jansson

A compulsory Swedish treatment center has been selected where clients are
remitted for treatment instead of prison2. The treatment is carried out under the
supervision of a correctional unit. The treatment uses knowledge from completed
psychiatric examinations and medical history from correctional and social services3.
Most of the clients have aggression and/or violence problems along with drug
problems and diagnosed psychiatric disorders. Treatment is essentially manualbased Cognitive Behavior Therapy (CBT) and conducted through group therapy
sessions, lectures on topics relating to their clients’ problems, supplemented with
components from the manual-based Aggression Replacement Therapy (ART) and
Motivational Interviewing (MI). CBT-therapy is forward-looking and supports the
clients to think about the future and learn constructive actions in typical problem
situations and not to focus on past experiences and life history as in psychodynamic
therapies (PDT). The manual is used as a framework for treatment and is often
evidence-based, i.e. with a proven positive effect on the behavior you want to treat,
given that all steps are followed about what to do and within what timeframe
and how the client’s progress should be evaluated. ART is originally a structured
program (Goldstein 1987) that combines both techniques from cognitive therapy
and behavioral therapy. ART is an educational and training approach to replace
the antisocial behavior by actively teaching the desirable behaviors and consists of
a 10-week, 30–35-hour intervention, administered to groups of 8–10 youths three
times a week. ART includes anger management, development of social skills and
moral reasoning. Motivational interviewing (Miller & Rollnick 2009) consists of five
steps designed to change the client’s behavior. In the three first stages the clients
learn to think about the change. In the two later stages, clients are actively doing
things to change or maintaining the changes they have been able to make. In MI
there is important to identify where the clients are in the recovery process, thus
interventions that do not match the persons’ readiness are likely to create resistance.
Four active CBT-therapists work at the treatment site. Therapist 1 is the therapy manager with basic cognitive psychotherapy training step 1 and extensive experience. Therapists 2 and 4 have basic training step 1 as CBT-therapists but limited

2
The study follows the ethical standards developed by the Swedish Science Council
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) and has been processed by the University local research ethics committee (FEN).The research has not been assessed to touch sensitive issues
or vulnerable research participants as it focuses on the daily therapeutic work practices and
content and no regional ethics committee approval is required for a study of professional
therapists (SFS 2003:460). Informed consent was obtained from each participant in advance
of the data collection and each participant was informed that they could withdraw at any
time. Participants are anonymized and data is processed confidentially so that no unauthorized person can access it.

The treatment site has room for 37 male clients from 18 years upwards and treats
mainly young men between 18–25 years. The treatment has a duration of 6–8 months with
the possibility of prolongation in special circumstances. The step-one trained therapists are
supported in the daily work by therapy assistants working with daily care. At the treatment
center there are also a psychiatrist, a psychologist and a nurse, who deal with the prescription
of medication and general investigations of clients’ health.
3
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experience. Therapist 3 is the managing director and has a basic psychotherapy training step 1 as gestalt therapist and extensive experience4.

Data Collection Procedure

The data collection was conducted in two phases. In the first phase two
individual interviews were conducted, each of 1,5 hour, each with therapist 1 and
therapist 2, based on themed semi-structured questions with open responses. The
interviews were transcribed and sent to therapist 1 (head of therapy) and therapist
2 to allow them to complete data. Thereafter, member-check by follow-up individual
interviews with therapist 1 and 2 was conducted for 1,5 hour respectively, focusing
on the lose ends of the initial interpretations. These interviews were compiled in the
form of preliminary analysis results.
The second phase consisted of a group interview of 1,5-hour with therapist
3 and 4. The preliminary results from phase 1 were the base for a deeper and
clarifying discussion of the therapy content in accordance with writ large (Cresswell
2007), in which therapists reflected on the accuracy of the preliminary analysis.
The saturation in data which group interviews with the remaining two therapists
generated formed the basis for the final coding. My coding of therapists’ statements
in relation to the theoretical model was verified by a blind intercoder reliability
design (Cresswell 2007) where a researcher, without knowledge of the original
coding, coded transcribed data in accordance with predefined sub-indicators.
The percentage data that were coded in the same way were 70% consistent. After
discussions we reached an intercoder agreement with a consistency rate of about
80%.

Analysis Method

Qualitative deductive-oriented content analysis has been used to systematically
analyze the interviews in relation to a level of theoretically derived sub-indicators.
According to Patton (1990), content analysis, inductively identifies and categorizes
basic patterns or themes that emerge in an empirical material, it can also be used
to systematically categorize content based on predetermined categories. Common
to both approaches is the condensation method (Cresswell 2007), that reduces long
interview answers to pithy excerpts and quotes. According to Hsieh and Shannon
(2005), directed content analysis is a successful method to explore the applicability
of coding schemes derived from theory and empirical research. In comparison to
conventional naturalistic category and concept-generating strategies, the theoretical
preconceptions could be a problem that must be dealt with by making room for new
categories that do not fit into the theoretical framework. The space for this depends
4
The difference between step-one and licensed therapists step-two therapists in Sweden
is that there are stricter requirements on licensed psychotherapists and psychologists in
training concerning record keeping and confidentiality.
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on the design and in this study no new delineated category emerged alongside the
theoretical preconception.
Step 1 in the analysis used the interview material from all interviews and
condensed it into meaningful units. These units were picked from each transcribed
interview and capture the essence of the larger piece of text without final analytical
coding. In step 2 statements from the therapists were interpreted in accordance
with the given figure of a continuum between a solidarity and alienated social bond
i.e. a balanced or isolated/engulfing social bond. The therapist’s statement was
related to the organizational power aspects that are assumed to influence the social
bond between therapist and client.

Results and Analysis

Organizational Power Aspects of the Therapy
Based on the individual characteristics of the case, the following ‘organizational’
areas have been seen as central as they represent power structures that the therapist
and the treatment are influenced by.

Eclectic or Manual-based

According to therapists the therapy is, in addition to the general knowledge,
gained in the training to CBT-therapist, grounded in evidence- and manual-based
therapy techniques. Aggression Replacement Therapy with Motivational Interviewing are two of the methods used. Therapist 1: ‘Manual-based treatment, ART
remade for adult individuals, supplemented by other cognitive and behavioral
features as well as motivational interviewing [...] you have to rely on evidence, [...]
you should not get involved with something that you know does not have a structure,
where there is not a manual or a thoughtful structure behind.’

Open or Compulsory

According to therapists, clients that are detained, choose between treatment
or incarceration. Therapy has a compulsive character as violations from referrals
correctional rules lead to discharge. Newly enrolled clients may not leave the
building for the first 3 weeks and are by correctional service rules required to be
there for at least 3 months. Therapist 4: ‘Those from prison must be here at least
3 months [...] when you come here as red [...] they must not leave the house without
staff permission.’ Operations are in this case carried out with supervision from the
criminal justice system. Therapist 3: ‘Those who are here from the prison are in
some sense detainees [---] anyone who commits anything serious [...] take drugs is
kicked out.’ Therapist 1: ‘[...] we are always loyal to the rules, for example, relapses
are reported to the correctional unit.’ Clients, not detained, may leave treatment
when they want to but are subject to the same regulations as the others. As clients
progress, treatment may grant more freedom. Therapist 2: ‘In the beginning, it is
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more strict and then it opens up [...] I think they will be controlled when they need
it [...] but it can also come in the end again when they start to get worried [...] about
being discharged.’ To sum up, the therapy is compulsory for detained clients and
more flexible to others, but in reality, the rules are the same for everyone.

Therapists Working Individually or in Teams

Therapists work in teams and the clients’ situation and problems are discussed
at least once a week, while lectures and group therapy are conducted individually by
the therapists. All information that clients provide to a therapist during treatment
are according to agency rules and procedures, notified to the other therapists.
Therapist 1: ‘If a client tells me something, I must pass it on.’ The therapists team
work is based on loyalty to each other and they always check what clients are saying
about them: Therapist 1: ‘[...] back up your colleague and then if it’s something you
have to deal with, talk about it [---] their way to bond might be to divide and ruin as
well.’

Restitutive or Repressive Sanctions

The treatment is, according to the therapists, conducted instead of doing time
in prison and surrounded by rules and sanctions for clients that escape from the
treatment site or take or use drugs during furlough. The regulatory framework is
least forgiving to clients who are remitted by the prison administration. Therapist 1:
‘When serious stuff is committed, there is only one way to do it, but when it comes
to less serious things, there may be half-truths and vague situations in the hallway.’
Therapist 3: ‘If a client does something wrong [...] so it is up to us to make use of the
holistic approach [...] but everything is reported [...] if anyone takes drugs then he
always is kicked out, but the door is not closed forever.’ Reporting to the correctional
unit is not negotiable and the sanction is repressive as criminal justice has authority
to enforce the punishment which cannot be challenged by the treatment site.
The therapist and client tend to be alienated from each other because the
relationship is based on an asymmetric power relationship. Manuals reduce the
scope for the personalization of therapy and it is compulsory for those who are
remitted by the prison system. The therapy uses repressive sanctions to rule
violations and those who are detained could be discharged. The therapists work as
a team and are loyal to each other. The organizational aspects of power subordinate
the clients, which makes it difficult to distinguish between an adaptation and a real
change by clients.

The Tension between Solidarity or Alienated Relationships
between Therapist and Client

The developed sub-indicators within each area increase knowledge of what
the key elements are in therapy. The tension between the balanced or isolated/
overdifferentiated respective engulfed/underdifferentiated relationship is used to
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investigate whether the therapy results in a solidarity or an alienated social bond
between therapist and client.

The Balanced or Isolated Relationship

The social bond between therapists and clients can be balanced or isolated/
overdifferentiated i.e. there is a distance between therapists and clients in terms
of mutual understanding, sincerity, appreciation and focus on feelings and the relationship. The relationship is then presumed to be dominated by lack of understanding,
sincerity and by lack of appreciation and triangulations.

Mutual Understanding or Lack of Understanding

The therapists mean that the cognitive focus is an effect of the CBT approach. CBT
focuses on the client’s past experiences and motivations behind the violence and drug
use, which will counteract the moralizing of client’s past behavior. New knowledge
gets the clients to understand the risks associated with their way of life. Therapist 2
stresses how important it is to: ‘[...] not only see the client’s as a behavior, here it is
extremely important not to moralize anything. To form your own opinion without
forgetting what they have been capable of.’ The therapist stresses how important it
is for the understanding of client's emotional experiences to have experienced the
same thing, as it’s easier to relate to the client's via emotions. Therapist 2 says, ‘It can
be about something emotional that you can relate yourself to [...].’
Therapists work with knowledge-oriented lectures and seminars to increase
clients’ knowledge of drugs and violence, but are aware that a lack of dialogue
reduces the understanding of each other. Therapists believe that, because they
have not used drugs themselves, there is a difficulty to understand how drugs
affect clients. Therapist 2 says: ‘[...] it is difficult to understand how strong a craving
for drugs may be [...] and what you are willing to do.’ The therapists believe that
there is an advantage to not have the same pre-understanding as clients as they
represent an alternative to their lifestyle. Therapist 3: ‘If you have an extensive
pre-understanding you pull much out of anything and other things than what you
actually hear [---]. Often conflicts arise when therapist over-interpreted the client.’
Therapist 4 confirms this: ‘Not having the same experience is good because we know
of another life, too.’ The therapists emphasize the importance of confirming that the
drug has been a help. Therapist 2: ‘I understand that the drug filled an important
function for you.’ The therapists have difficulties in understanding how to help
clients to understand their powerlessness in repeating the same negative behaviors
over and over again.
The cognitive focus on the clients’ experiences and motifs of violence and drug
use gives therapists less understanding of the emotional part. The therapy uses oneway communication through lectures to enhance clients’ understanding of their
problems which threaten the understanding when not accompanied by a dialogue.
Misunderstanding is a consequence when therapists do not share the experiences
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of violence and drugs and can relate emotionally to clients to reach attunement.
Therapists, although without personal experience of drugs, are anxious to confirm
that the drug was important for the client and that it is sad to give it up. Despite
the therapists’ attempts to increase their understanding of clients, the therapy is
dominated by a lack of understanding of emotions, which isolates therapists and
clients from each other.

Sincerity About Feeling and Needs or Sincerity Not Encouraged/Face-work

The therapists believe it is important to be honest with the intent of CBTtherapy. Therapist 1 highlights the importance of this: ‘The CBT has something
called the rationale, I describe CBT and how it works [...] and do not have a hidden
agenda or ulterior motives. It is important for myself to weed out the crap and speak
plainly.’ Meanwhile, therapists are careful to stress that they do not discuss the
therapeutic model with clients in case it does not work. Therapist 2: ‘No, you cannot,
I would never do that, I would rather stop using it.’
Hidden conflicts, brought up in group therapy, are typical in areas sensitive
to the clients to talk openly about. Therapist 2 provides an example: ‘There may
be something about the abuse that they do not want to talk to others about and
you have to respect that.’ The therapists stress that hidden conflicts also arise when
therapists’ do not confront clients and when they are afraid to take up a fight.
A sincere relationship gives the client a harder but better treatment. Therapist
2: ‘Lack of sincerity does not result in a good treatment. Sincerity leads to a harder
treatment, but you get something emotionally out of it.’ When clients learned to put
difficult things into words without aggression and fear they achieve more sincerity
about what they are talking about. The therapists emphasize the importance of self-therapy to get in touch with emotions that help them to interpret the clients.
For therapists, sincerity is about clients being able to talk about experiences of
abuse in childhood and feelings that come up during therapy. Sincerity is countered
by clients’ emotional fear and that treatment’s duration is too short and that there
is a lack of expertise to talk about all the feelings. Therapist 2 says that: ‘It is always
possible to talk more about feelings [...] but I think this should be moderate. [...]
Everything does not have to come up to the surface, life is not enough to ponder [...].’
The therapists know that clients censor or lie in group therapy about experiences such as abuse or when they have been violent against women, as it would
result in a low status in the group. Therapist 1 says that: ‘Some crimes clients are
cautious to talk about in the group and it is often violence […] violence against
women’. It is common that clients are dishonest when they violated rules at the
treatment center, since it may result in discharge. Therapist 1: ‘Rules that we have
to obey sometimes force clients to lie. Since psychiatrists and psychologists are part
of the treatment, it is difficult for clients to succeed with manipulative behavior.’
Therapist 3: ‘It’s then very difficult to play the game unnoticed.’
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Therapists strive to be sincere about the intent of CBT-therapy, which
contributes to a balance but there is also a tendency for isolation when therapists
are not sincere about the therapy shortcomings. The relationship becomes sincere
when clients through CBT-therapy learn to put words to what they feel instead of
using aggression as defense. Therapists in self-therapy find it easier to get in touch
with emotions, which adds to their ability to interpret clients. The client’s sincerity
about what they experienced in childhood is counteracted by the fact that therapists
do not delve enough into emotions as they argue that it is harmful. Clients who
committed rule violations become manipulative because they risk discharge. The
lack of sincerity overall isolates the parties from each other.

Appreciation of the Other or Lack of Appreciation/False pride

Therapists appreciate clients when they are responsive to their small progress
of i.e. being drug-free and sleeping at night. Therapist 1 says that you must be: ‘[...]
more considerate for the client’s situation, what is a change, a change could from the
client’s perspective be a huge change.’ Therapists still believe that they miss many
of the clients’ small but important steps.
False pride is triggered by power struggles where therapists want to regain
authority over clients. In a power struggle you tend to raise yourself as a moral
example, with education, work, house, home, family and all they lack. Therapist 1:
‘Pointing out how wrong the client is. Then it is a power struggle [---] clients that
are very power-oriented inevitably provoke such acts among us.’ Therapist 2: ‘What
gives you the right to say this about me? I am here to work for you […]. Throwing
the ball back, you should not make clients ashamed but sometimes you have to do
it in an ok way.’
Therapists show appreciation for clients’ small progress which balances the
relationship, but not in power struggles, as false pride is used to regain power over
clients, which increases the distance between them. There is equal evidence that
therapists show appreciation of clients so that clients’ bad aspects are highlighted.

Focus on Feelings and the Relationship or Triangulation/Neglected Feelings in Therapy

The escape from feelings by triangulation is highlighted by therapists as
aggression become evident when clients feel guilt and shame for what they have
done to others or release hurtful feelings from childhood. Emotions also come up
when clients feel uncertain about standing on their own feet before discharge.
Therapist 1: ‘They come in contact with something that has been difficult, painful,
[...] sexual abuse [---] anger comes up because they are angry at those who have
done so to them [...] and that they enjoyed the [---] there may be an extreme shame
in admitting that.’
The therapists do not protect clients from talking about their hurtful experiences in group therapy unless they expose that they committed abuse to others or are
suicidal. If the emotions clients intend to raise are more than what therapy can cope
with, therapists intervene.

An Explorative Single Case Study of the Therapist’s...

[129]

The therapists mean that clients are keen to triangulate away from a focus
on themselves when it becomes emotional. Therapist 1: ‘When clients triangulate
problems outside themselves, the focus become deflected away from what should
be done in the therapy [...] it may be a defense of the clients’ that he wants to avoid
what you are talking about right now.’ Therapists attempt to direct them back to
what should be included in the treatment. When clients feel guilty that they let
their children, and their families down, abused parents, siblings and children,
they generally blame others or use aggression or self-injurious behavior such as
threatening to discharge themselves from the treatment. Therapist 1: ‘They can
become hostile and somewhat menacing [...] it can also be a defense against break
down and crying. One must be alert to what is happening. Rarely do they jump on
one and hit you, it has never happened to me. Some can be really angry when you
come too close.’ Clients also defend each other in group therapy, by shifting the
focus to other issues, as they are afraid to come into contact with something they
feel bad about.
Therapists mean that professionalism prevents them from getting too close to
the clients and joining in friendly relations. Therapist 3: ‘We must be prepared to be
really close, there are those who over the years thought that I was unprofessional,
you have to go close, but as a therapist I have to be aware that clients’ are non
independent. I cannot go in and make friends with them in real life [...] friendship
becomes too complex [...] they always come back to the unequal relationship.’ The
therapists emphasize that therapy will make them self-reliant and not vice versa.
The therapist also manifest an instrumental approach to clients as treatment is
a commercial transaction in which we make money on the clients.
Therapists believe that it is easier to get close to clients when accustomed
to therapy, but you have to focus on what has not been done when they had been
through 3–5 treatments before. Therapist 4: ‘More often, they are easier to open,
when they are therapy experienced.’ While therapist 3 means that: ‘It is easier that
they end up in the same track, harping on what they always nag about, sitting fixed
[...] when I try to quickly find out what it is that they have not reached [...] I have a
more critical eye if I have a client who went through 3–4 treatments in the past [...] if
we take violence as an example, you want to sweep it under the abuse carpet.’
The focus on feelings and the relationship is countered by clients triangulating
from painful areas that remind them of what they have done to others or release
hurtful feelings from childhood. Clients divert the conversation from them, show
aggression, or threaten with self-harming behaviors. Here the therapists show
great awareness and balance the relationship despite the client’s defenses by not
conceding emphasis on the client’s problems. Still emotions in therapy often remain
untreated because of the professional belief that it is unprofessional to get too close
to clients, making them more dependent than they already are. The focus on key
areas is facilitated when clients have been to therapy before, as it points out that
there are unsolved problems. The professional distance results in less processed
emotions and isolates therapists and clients from each other.
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The Balanced or Engulfed Relationship
The sub-indicators below are intended to give us more knowledge about
whether the social bond between therapists and clients are balanced or engulfed/
underdifferentiated, i.e. if the therapists do not leave any room for the clients to
be themselves and express individual needs, which is the consequence when the
therapy is dominated by coercive rules, disrespect and bimodal alienation instead of
confidence, mutual respect and mutual loyalty.

Confidence/Compromises or Coercive Rules, Sanctions, Mistrust

The therapists believe that they cannot rely on clients because of what they
have done, and their behavioral problems justify rules and control. Therapist 3 says
however: ‘We must be aware so that they do not just adapt without making any real
change. Therefore it is important not to use too much control.’
Therapists state that the therapy is framed by the Prison Service rules for
detainees, which means that clients must be enrolled for at least 3 months of
treatment and if they violate such rules, they are discharged. Therapist 3: ‘We have
our rules that we believe work out well, for example, when you come here as a new
one you should be «red» for two weeks and you cannot leave the house without
staff permission.’ The therapists are, however, keeping the door open for clients that
have been discharged to come back to therapy again.
The manual-based CBT-therapy, according to therapists, has generally definite
steps that organize the clients’ life. Responsibility schemes and rewards to clients
who manage, teach them about what is necessary to live in a community. The rewards
confirm clients’ progress and show that there is confidence in them. Therapist 1:
‘Clients have their commitments which they should meet and the better they handle it,
the more benefits they will get access to. It is like life in all respects [...] there is a little
room to violate some of the rules depending on the unique individual you are. There
is a little flexibility, yes.’ Therapist 2: ‘These guys have not got any positive rewards in
their lives but often have been rewarded for negative actions [...] but it’s still a reward
in their eyes.’ The compromises are limited to allowing clients to change groups in
therapy if it benefits them. Therapists treat, at the same time, therapy as an alliance
where responsibility builds up the good self-esteem and self-respect of the client.
Therapist 1: ‘The reason why clients want to change is important. If they feel that it
hurts, clients want to change but this is often when we should move forward instead
[...] if someone in a group has never been a criminal before, never stolen or anything, it
might not be so good that he is in group therapy along with criminals.’
The confidence in clients is limited because of what they have done and their
behavioral disorders, creating a need for rules and control. Probation rules for
detained clients are rigid which contributes to the therapy engulfing the client. The
manual-based CBT-therapy controls clients’ behavior through rewards directing
them to a more normalized status. Underdifferentiation makes it difficult to discern
the client’s real change from adaptation to conditions in therapy. Compromises are
impossible when clients make serious violations but there is room for changing
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therapy groups and the like. Overall, this dimension is dominated by a strong
engulfing element which restricts the possibilities increasing trust between
therapist and client.

Mutual Respect or Disrespect/Infantilization, Humiliation, Ridicule

Therapists do not believe that they compel clients to give up aspects of their
identities as they cannot do anything about client’s disorders. Therapist 1 says:
‘Many clients have some form of disability, emotional problems, we do not think
they can get rid of sides of their personalities, it is more about grinding off, rounding
off the edges so they become more dynamic, and adaptive. A narcissistic person will
always be narcissistic, but may be less exploitative and arrogant when he notices
that it has implications regarding shaping a slightly better self-image.’
Therapists want to maintain their respect for the clients by making a difference
between behavior and personality. To do so it takes both education and intuition.
The therapists do not want to know about previous investigations of clients, to
give them an opportunity to manifest themselves again. However, therapists are
ambivalent as they take great notice in existing reports of disorders and diagnoses.
Therapist 3 says: ‘I do not want to know much, I know very little about the clients
and I think it is important for my staff also [...] so that each client has still to manifest
himself in a new way.’
Therapists state that clients become infantilized when they are reduced to
diagnoses. Diagnoses are also incentives for clients to make ADHD their identity,
to gain access to legalized drugs. Therapist 3 stresses otherwise: ‘We have not seen
the whole problem of these multi-diseased people. We have put the abuse label on
their foreheads, and told them that they just have to stop abusing and everything
will be fine. We do not see the entire client.’ Therapist 4: ‘If you look at health care,
they use previous investigations of clients, and medical reports, they use this more
than we do.’ Therapist 3: ‘Is not the real problem that we have ignored these clients
and their problems? We have not taken their disorders seriously. There has been
a kind of moralizing. Clients have been told to get themselves together. We have not
bothered about the disorder and believed that the client is able to do this anyway.
You should be normal.’
Humiliation of clients becomes visible in power struggles as the therapists’
position of power makes it possible for them to act prestigiously and authoritatively.
Therapist 3 believes however: ‘If I cannot keep track of my authoritarian side, if I am
power-oriented or prestigious, then I cannot work with this at all [...] because then
I am going to offend people, but I can use my authority in meeting with vulnerable
people in a positive way, I see no problem in it.’ The therapists see the parental role
in them taking care of clients’ problems as a kind of lack of respect but stress also
that it is a part of our human nature.
To sum up, the therapists stress – in light of their understanding that disorders
are irreversible – that it is more respectful to increase the client’s ability to adapt to
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society than to try to normalize the clients. In comparison to an understanding where
it is assumed that clients can reconstruct their identity to that of normal, this lack of
respect for the individual’s potential to develop underdifferentiate relationship. The
therapists both emphasize the importance of diagnoses and the clients possibilities to
manifest themselves in a new way. The rules for the prescription of legal drugs enable
clients to self-label with (eg. ADHD) diagnoses in order to continue their addiction.
Clients are engulfed by diagnostics that tend to infantilize and deprive them of their
unique individuality and potential to build a positive self-image. Respect is reduced
when therapists use prestige to defeat the client in power struggles. The dimension
is dominated by lack of respect and engulfing aspects, despite therapists’ efforts to
allow clients to manifest themselves in a new way.

Mutual Loyalty or Bimodal Alienation

The therapists believe that clients’ fear of conflicts makes them manipulative,
i.e. show loyalty to therapists by an adherence to rules which may be mistaken for
loyalty. The therapists emphasize that strong loyalty to clients can be dangerous,
i.e. therapists express that they like a client and defend him although he has done
something wrong. Therapist 1: ‘I think what you are talking about is whether the
staff group is safe or not. If it is alright to take up these kinds of things, the colleagues
notice it straightaway, they note that the colleague defends his client. In a good
working climate you can bring it up.’
Therapists are loyal to each other and if a client says something in confidence
they are obliged to notify the others. Therapists back each other up by controlling
rumors and things said about them. Here there is a clear boundary as to how loyal
therapists can be towards their clients. Therapist 1: ‘Loyalty is often tried, such
situations are common. When serious stuff takes place, there is only one way to do
it but when it comes to less serious things, there can be half-truths in which we do
not go any further.’
Clients’ loyalty to each other could be illustrated by norms to pretend to be
tough in front of therapists. Being loyal to the therapists could produce feelings of
shame as it signals weakness against the masculinity norms of their own group.
Therapist 1: ‘That is a way to assert themselves as a person and a way that they
know works [...] but a way we confront.’ The therapists believe that the therapy
benefit derived from charismatic therapy motivated clients as they set the norm and
bring others with them.
Therapists are loyal and underdifferentiated in relation to each other and
overdifferentiated in relation to clients, as a consequence of the orientation to
manuals and treatment protocols. Clients’ loyalty and underdifferentiation in
relation to each other is most evident when expected to be ‘tough’. The balance in
the relationship between therapist and client is favored when a therapy-motivated
client sets the norm for other clients. In this dimension there is a clear bimodal
alienation from the therapists’ side isolating them from the clients, but they are at
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the same time engulfed by each other. Clients do not tend to be engulfed by each
other as they are compelled to adapt to therapists’ manuals and rules.

Conclusions

The overall picture of this particular CBT-therapy, according to the therapists
statements, is that it is dominated by coercive rules, making the power balance
between therapists and clients asymmetric. The efforts that therapists exert within
this framework are consistently outstanding and humanistic, but not enough to
ensure the building of a stable solidarity social bond. The organizational aspect
of power interaction, together with the new level of sub-indicators, gives us
a better understanding of what influences the stability of the social bond between
therapist and clients. The dimension balance – isolation is characterized by a lack
of understanding of clients’ feelings. Sincerity is inhibited by the group therapy
which is experienced as disclosure to clients and together with the risk of discharge
if clients are honest about the rule violations they committed. The therapists try
to identify every kind of small progress that clients make which is a way of showing
appreciation of the clients. The focus on feelings is hampered as therapists do not
want to get too close to the clients, which limits the room to acknowledge shame.
All in all, therapists and clients are isolated from each other in three of the four
dimensions, increasing the alienation between them. In the dimension of balance
– engulfment the confidence between therapist and client is restricted because of
what clients have done, their diagnoses and the strict rules set by the correctional
unit. The respect for the client’s potential is moderate because the disorders are
seen as irreversible. Therapists’ loyalty to each other disadvantages loyalty towards
clients. The clients are engulfed by therapy in all three dimensions, which alienates
therapists and clients. CBT-therapy achieves positive effects on clients by providing
them with greater knowledge and ability to talk about their problems, which they
can use instead of defenses such as forms of aggression, violence and drugs. It is
important to note that, although this CBT-therapy aims to build strong social bonds,
it can teach clients to deal with destructive behaviors, which can be the new basis
for stable social bonds. Taken together, there is a tendency that this CBT-therapy
alienates therapist and client from each other and prevents the development of
a solidarity social bond which, assuming that the theoretical premises are true, is
the prerequisite for a client to be able to build a positive self-image, a good self, and
then reintegrate as a positive participant in society.
***
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Abstract
This qualitative study compares men known to have used violence against women who are
incarcerated for violent crimes and are undergoing treatment for their problems
(corresponding to a marginalized masculinity) with men who are active members of an profeminist organization working to prevent violence against women, explicitly express nonviolent attitudes and are known not to use violence against women (corresponding to
complicit masculinity). The results show that the men in treatment tend to have attitudes that
on a violence continuum somewhat more closely correspond to manifest forms of violence
and which in previous research have been proven to correlate with an increased likelihood of
committing violence against women. The results also show that the men who were organized
against violence show attitudes that more closely converged with normative and control
aspects of violence against women, and show more ambivalent attitudes toward overt violence
in general. The results suggest, however, that men’s position in the masculine gender order
and history of violence do not provide unambiguous support for their likelihood to hold
attitudes that increase their risk of committing violence against women,

Keywords: Masculinities, violent men, egalitarian men, socio-economic resources, violence
against women
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Masculinity Constructions and Acceptance of Violence against Women among Men
Convicted of Violent Crimes and Men in a Pro-Feminist Network opposing Men’s Violence
in Sweden.

Perhaps because of the ambiguity of the concept of masculinity, relatively few
studies have tried to assess how different forms of masculinity are related to violence and
aggression. However in order to understand why some men commit violence and some do
not, differences in the interaction between structural and socioeconomic factors, attitudes,
social network, lifestyle and also bio-psychological and other factors have to be included in
an ecological model of the causes for violence (cf. Lauritzen & Schaum 2004; Heise 2012).
One aspect of such differences which has engaged researchers and is recognized to be of
importance for violence against women (VAW) is having attitudes that support controlling
women and using violence against them (e.g. Hearn 1998a; Flood & Pease 2009). One way to
gain a better understanding of how such attitudes promote violent behavior would be to
investigate how differences and similarities in positive attitudes toward VAW are distributed
among men who can be expected to be located on different ends of a what could be termed a
control and violence continuum, namely men who are known to be violent and men who are
known to be non-violent.
The aim of this study is to investigate the connection between men’s masculinity
constructions and attitudes toward factors shown in previous research to be related to men’s
violence against women (i.e. proximity to violence; “PTV”) by comparing men who are
active members of an organization working against VAW, who explicitly express non-violent
attitudes and who are known not to have used VAW, with men who are incarcerated for
crimes involving severe violence and in their treatment have described using VAW.
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Theoretical Framework and Previous Research
The Concept of Masculinity
Masculinity is understood in this article in line with Carrigan, Connell and Lee’s (1985)
identification of different context-bound masculinities that are reproduced in interaction
between men and women and between men and other men. These masculinities are shaped
and constructed through struggles within the discourse of an idealized male image, namely
hegemonic masculinity. Masculinity research (e.g. Connell 1987, 1995; Messerschmidt 1993;
Connell and Messerschmidt 2005; Messerschmidt 2012) has provided examples of how these
time- and context-bound hegemonic masculinity prototypes or archetypes are reproduced in
sports, business, politics and media, and legitimize some men’s superiority and other men’s
and women’s subordination. Connell (1995) suggests that all men benefit (by having a
superior position to women) from the patriarchal dividend that the hegemonic masculinity
produces, but that some positions and ways of orchestrating masculinity are more powerful
than others.
According to Connell (1995), three main masculinity positions exist within the
male hierarchy. Complicit masculinity is subordinated to the most hegemonic forms and can
be understood as embodied by well-established men who, through their social position, absorb
women’s resistance and satisfy expectations of gender equality without making important
concessions in the power balance with women. Subordinated masculinity negates the
heteronormative order and is embodied by men with a homo-, bi- and transsexual orientation.
Marginalized masculinity, finally, is a category characterized by a lack of the economic,
cultural and social resources needed to meet conventional hegemonic ideals, and is embodied
by unemployed men and those with poor health or other problems. Men in this position are
forced to construct their masculinity with alternative masculinity-validating resources such as
being the breadwinner in a relationship built on a patriarchal family model, expressing

MASCULINITIES AND GENDER-VIOLENCE IN SWEDEN

5

negative attitudes towards subordinated sexualities and feminine men, and displaying a fit and
muscular body to distinguish themselves from men with subordinated and/or feminine
attributes. Marginalized men may also validate their masculinity by retreating to contexts
where they are in control, for instance by forming more or less violent subcultures such as
biker gangs, or by adopting a patriarchal role within the family (e.g. Bowleg 2008,
Messerschmidt 1993; Connell 1995; Pease 2000). Marginalized men may also redefine
dominance, toughness, aggression, crime, violence, VAW and rape to serve as resources in
defense of their masculine self-understanding (Messerschmidt 1993, 2000; Moore & Stuart,
2004; Carrigan, Connell & Lee 1995; Connell 1995).
Masculinities and Violence
Research findings that consistently link gender, masculinity and violence show
that male violence is an important resource in the maintenance of power in relation to women
and other men, and for men’s self-understanding and expectations on them in society (e.g.
Messerschmidt, 1993; Connell, 1993, 2009). In many respects men benefit from existing
gender relations, and the use of violence can serve to defend the patriarchal dividend and
men’s superiority over women (cf. Walby 1990; Connell 1987, 1995, 2009; Hearn 1999).
However, paradoxically, many men also report making sacrifices and enduring suffering
related to gender expectations placed on them in the patriarchy (Seidler 1989; 1994).
The premise of this study is that the exertion of men’s power should be
understood as comprising a continuum of violence and control ranging from less to more
distinct, overt and severe forms (cf. Kelly 1987, 1988). In line with Connell’s (2009) and
Messerschmidt’s (1993; 2000) theoretical approaches, a strictly biological perspective on
violence is rejected here in favor of an understanding of hegemonic masculinity as one of the
fundamental structural prerequisites for men’s acceptance of violence, their use of aggression
as a means for resolving conflicts, and their use of violence in daily life, for example, against
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a female partner. At the same time it is important to distinguish between different forms of
masculinity and their proximity to violence (PTV). Connell (1995) as well as Messerschmidt
(1993) for instance show that different men actually embody and enact different forms of
masculinity, live by different norms and ideals, and have access to different resources to
validate their masculinities. One example of this is given by Connell (1995) who shows that
violence against other men as well as women, and experiences of an almost “compulsory”
heterosexuality, form the life stories of some working-class young men enacting “protest
masculinity”, and are important parts of their self-understanding. In contrast, violence is less
present in stories from young men involved in the environmental movement. They tend
instead to reflect on what life changes they should make (concerning dating, sex-life, etc.) on
the basis of demands from the feminist movement and how such changes might affect their
masculine identity. Other research confirms Connell’s (1995) findings that men’s PTV and
abuse of women is related to the degree to which they conform to certain hegemonic
masculinity ideals such as showing aggressiveness and hostility, lacking empathy, and being
emotionally restrictive and hostile toward women (e.g. Krienert 2003; Carr & VanDeusen
2004; Omar 2011).
Research also confirms that a lack of access to some hegemonic and more
socially accepted ways of “doing” masculinity, such as for instance having an education, a job
and a family, is another important component in PTV and abuse (Messerschmidt, 1993;
2000). For instance, in a study of incarcerated men Krienert (2003) shows that those who
report a higher degree of participation in interpersonal violence also score high on
(stereotypically) masculine personality traits (such as showing and endorsing physical
strength, being aggressive and competitive, and striving for power and control). These men
also had a low degree of traditional and accepted non-violent outlets for doing gender, as
often is the case when men have low education, lack a full-time job, have low income, do not
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have a family with a partner and children, etc. To sum up, research supports the existence of a
relationship between men’s lack of access to conventional resources and their use of
alternative masculinity-validating strategies such as having patriarchal attitudes and using
different forms of aggression, violence and VAW.
Method
A qualitative method was used to investigate attitudes that two groups of men
were expected (a priori) to hold and the attitudes that they actually (a posteriori) held. The
two groups chosen were (1) Violent men (VM), who were expected to show attributes and
characteristics corresponding to a marginalized masculinity position, and (2) Men against
violence (MAV), who were expected to represent a complicit masculinity position.
Participants
The theoretical selection of the two groups (MAV and VM) was guided by an
assumption about the men’s group characteristics and identity, i.e. their “proximity” to VAW.
A small-N, with five men from each position, was considered adequate, as the study is mainly
qualitative and only a few subjects were available from those groups of men who are
officially organized against men’s VAW in Sweden.
The men in the MAV sample had post-secondary education, stable
socioeconomic status through employment or employment pension, a stable family situation
(married or female partner), no known criminal records, and were active members in the same
pro-feminist organization. Their average age was 55 (42, 52, 55, 57 and 69) and they had been
active in the pro-feminist organization for more than 5 years. Two of the MAV were active in
men’s support centers and two others were giving talks on gender and/or were politically
active.
The men in the VM sample all had an insecure upbringing with drug problems;
they had been convicted of violent crimes, sentenced to compulsive treatment, and during
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treatment described using VAW. Their average age was 26 years (21, 25, 27, 28 and 28) and
they had not completed secondary school, lacked permanent employment, resided in urban
areas and had an unstable family situation (no stable relationship with a partner).
Analytical Dimensions used to Determine Dividing Lines between the Two Groups of
Participants
In order to determine the degree to which the men in the MAV and VM groups
met the criteria characterizing use of resources corresponding to hegemonic masculinity or
what can be categorized as complicit or marginalized masculinity, the following dimensions
were used.
Socioeconomic status. The men’s access to status resources such as a profession
and/or education was used as the basis for a primary categorization of whether or not they
could be expected to need to utilize alternative masculinity-validating resources such as
crime, violence and VAW. In accordance with this, the men were categorized as having low,
medium or high access to conventional resources.
Differences in self-construction. The participants’ attitudes toward the
following five areas were used a basis for the analysis of whether or not the men had a
patriarchal, ambivalent or egalitarian self-construction: (1) power relations within the family
and degree of adherence to traditional roles and a breadwinner norm; (2) being part of some
groups of subordinated masculinities (e.g. feminine men or/and gay men); (3) use of a
patriarchal or egalitarian masculinity to fulfill expectations in different contexts; (4) feelings
of pride or shame in relation to hegemonic expectations about career, material possessions,
family formation (partner and children), and physical and sexual ability; (5) use of the body as
an alternative resource to establish a masculine identity.
Analytic dimensions determining proximity to violence
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The dimension of PTV was measured by questions concerning attitudes that in
previous research have been found to have high correlation to VAW. The answers were sorted
into three categories, high, ambivalent (indicating an inconsistency in attitudes) and low
probability of VAW.
Differences in attitudes toward a patriarchal gender position. This dimension
includes the following four areas: (1) men having the “final say” in the household, which is
associated with a negative attitude toward gender equality and a belief that men are superior
to women; (2) control over the female partner and her sexuality; (3) gender-essentialist
arguments related to a patriarchal ideology, for instance reified notions of male superiority in
sports, professions, sexuality and biology; (4) low ability to express emotions and fear of
expressing feelings and performing activities that are associated with femininity.
Differences in attitudes toward legal and normalized violence. Based on the
claim that positive attitudes toward violence in film, in sports, by the police and in war are
associated with men’s VAW, the men were asked about their attitudes toward
institutionalized and legitimate violence.
Differences in attitudes toward excuses and justifications for men’s VAW.
This dimension relates to research that has associated men’s VAW to their use of excuses and
justifications for VAW. It investigates the men’s attitudes towards justifications for who
provoke men, are unfaithful and who threaten to leave their man, as well as the men’s attitude
toward excuses for VAW based on economic problems, alone and/or in combination with
mental illness and alcohol.
The men’s attitudes towards VAW. Four dimensions formed the basis for
categorizing the men as exhibiting high, ambivalent or low PTV. This dimension is based on
the interpretation of the men’s answers to questions inspired by the Conflict Tactic Scale 2
(CTS-2) and its categorization of various forms of psychological, physical and sexual
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violence. This dimension also uses the men’s attitudes toward taking action against other
men’s VAW as an indication of their PTV.
Data Collection, Processing of Data and Reliability Procedures
Group interviews were the chosen method because they stimulate the group
dynamic and can contribute to a deeper understanding of the topics dealt with. However three
of the MAV, despite several attempts, were not able to meet up for a group interview due to
geographical dispersion. Therefore data from the MAV was collected through one group
interview with two representatives of the pro-feminist organization from a region in northern
Sweden (MAV/a-b) and through individual interviews with three representatives from
northern, central and southern Sweden (MAV/c-e). The VM interview was carried out in the
form of a group interview with five men at a treatment center in northern Sweden (VM/a-e).
The individual interviews (i.e. MAV/c-e) lasted 2–3 hours each, as did the group interviews
(i.e. MAV/a-b, VM/a-e). A thematically structured query template with open responses was
used to guide the interviews. All themes were introduced indirectly, to avoid explicitly
revealing the underlying research questions. As a basis for analysis, the interviews were
audio-recorded and transcribed verbatim. The material was then translated into English.
During group discussions and interviews, knowledge was established about the men’s
reasoning within each theme, and a point was reached where the discussions did not yield any
new information. At this time the next theme was introduced.
In order to assure reliability a member-check focusing on initial interpretations
and condensed citations was conducted (cf. Creswell 2007). No remarks came from the men
in the MAV-group. Unfortunately, there was no opportunity to implement the member-check
for the VM group, as these men had ended their treatment by the time the transcriptions were
completed. The coding of VM’s and MAV’s statements into predefined categories was
performed using a blind inter-coder reliability design, where a researcher without knowledge
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of the original coding coded the transcribed data in accordance with predefined indicators.
The percentage of data that corresponded was 70%. After discussions, an inter-coder
agreement rate of 90% was reached.
Ethical Considerations
The participants were informed orally and in writing about the aim of the study.
They were given the opportunity to ask questions before giving their written consent. All men
were made aware of their right to terminate participation in the study at any time. The
Swedish Regional Research Ethics Committee approved the study.
Analysis
Qualitative content analysis was used since it is considered a suitable method
both for inductively categorizing themes or patterns that emerge in empirical data, and for
systemically categorizing empirical content based on predetermined categories (e.g. Patton
1990). As this study has a deductive approach, the analysis was conducted using directed
content analysis (e.g. Hsie & Shannon 2007). This was performed in the following way. First,
the transcribed interviews were condensed (e.g. Cresswell 2007) into meaningful units (i.e.
excerpts and quotes) capturing the essence of the whole text without a final analytical coding.
Secondly, the participants’ statements were interpreted and analyzed in accordance with the
theoretical themes developed for the study (namely the men’s masculinity constructions and
attitudes toward violence/proximity to violence). No new themes emerged during the analysis
process, which probably can be explained by the study’s deductive approach.
Results
The results are organized by the approaches and themes. The two groups of men
are compared side by side throughout the results and analysis. Individual citations within the
VM/MAV groups are used as illustrations of the attitudes that were expressed. Citations are
marked with the letters a–e, indicating which respondent they belong to. Individual responses
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within groups are not reported in the tables; thus all responses represent an interpretation and
categorization of the whole group’s general attitude.
Masculinity Position
Differences in socioeconomic status. A background check showed that the
MAV had higher access to conventional resources and the VM had lower access. All MAV
had employment or a pension, post-secondary education, academic training and/or work
experience, while all VM only had basic schooling, and largely supported themselves through
temporary jobs and criminality such as debt-collecting, drug-trafficking and theft.
Differences in self-construction. On the general question of what social
expectations the groups experience as strongest, MAV generally suffered from “a fear of
failure” and some expressed stress about being both “a high-performance leader” and “gender
equal”. VM raised the notions of “honor”, “respect”, “sincerity”, “not letting anyone push you
around”, “not being mediocre” and “the right to use violence if you are offended.”. Although
MAV were affected by expectations to be gender-equal, both groups seemed strongly linked
to the hegemonic standards of success. When the male breadwinner role was brought up, none
of the MAV experienced it as preferable, but instead argued about how it makes women
dependent on men. In contrast all VM described the breadwinner norm as an almost nonnegotiable part of their male identity. VM/b for instance claimed that he: “will surely be the
one who pays the rent.” Taken together this indicates that the MAV should be categorized as
egalitarian and the VM as patriarchal.
When asked about attitudes toward subordinated masculinities, for instance
homosexual men and house husbands (referring to men who perform the major burden of
work in the household), all MAV and VM were positive, contradicting theoretical
expectations that VM, having a marginalized masculinity, should be more negative toward
subordinated masculinities than MAV.
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When asked about how different situations and contexts affect their masculinity,
most MAV and VM reported experiences of changing from patriarchal to egalitarian
masculinity and vice versa in different situations and contexts. MAV/c stated that when
women participate in discussions, he tries to remain silent to allow them to speak. Another
MAV explained that he acts like ordinary men on the football bleachers, but acts in a genderequal way at the kitchen-sink. When a MAV once gave a talk on gender equality for factory
workers, the audience expressed homophobic attitudes, and he felt pressured to point out that
he was heterosexual and masculine, as he has children and built his own house. VM generally
describe their masculinities as adapted to the expectations of the local communities where
they live and the expectations of other criminals. VM/c tries to be a gentle family man toward
his family while appearing to be a hard and tough man toward external society: “You cannot
show other men that you are playing with your kid, although I want to be humble all the
time.” MAV’s greater access to socioeconomic resources gives them the prerequisites to be
egalitarian in all contexts. However both MAV and VM tend to end up in an ambivalent
position, the MAV doing so when participating in contexts that demand a traditional form of
masculinity, and the VM when seeming to use a “tough” masculinity in the public sphere but
a “softer” masculinity in the private sphere, or at least with their family.
Most MAV relate an inability to meet the hegemonic standards of success with
feelings of shame. MAV/e, who was unemployed at the time of the interview, has cultural
resources that compensate for this. “Work has not played a central role to me... I’m more of a
culture nerd.” MAV/c experienced that he: “felt a sensation of shame” when comparing
himself with friends who have become more than just middle managers. For VM, pride
relates to survival, while shame relates to giving up and being a “nobody” without an
“impact.” VM/c: “If there are two criminals, I do not want to be the mediocre one.” Both
MAV and VM associated living up to the hegemonic standards of success with a sense of
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pride. However, being a resource-weak group, VM related pride to survival and to
unconventional means of achieving success that usually are attributed to marginalized
masculinities. Both groups seemed to identify pride with living up to hegemonic masculinity
and having a traditional self-construction, and shame with a failure to do so.
Taken together, the responses indicated that MAV had an egalitarian selfconstruction and VM had a patriarchal one. The two groups differed in terms of the men’s
relationship to their bodies. All MAV distanced themselves from using their bodies as an
identity marker. MAV/b did this by calling it “a superficial identity marker,” referring instead
to the “intellect” as a kind of “well-stocked toolbox.” VM answered rhetorically that a fit
body relates to positive self-esteem. They described it as “natural” to want to be “physically
fit”, to “look healthy” and “not to be fat.” In sum the VM responded in a way that expressed a
marginalized masculinity construction on more themes than MAV (see Table 1).

Table 1. The two groups’ “masculinity construction”.
Men in compulsory therapy against violence: VM. Men in a national network against violence: MAV. Individual responses within groups are not reported in
the tables; thus, all responses represent a categorization of the whole group’s general response.

Differences in socioeconomic status
Low
Access to conventional resources
(scores)

VM
X
1

MAV

Ambivalent
VM
MAV

High
VM

MAV
X
1

Differences in self-construction
Attitude towards being a breadwinner
Attitude towards subordinated men
Navigation of masculinity in power contexts
Relationship to pride and shame
Attitude toward the body
(scores)

Traditional
VM
MAV
X

X
X
3

Ambivalent
VM
MAV

X

X

1

1

Egalitarian
VM
MAV
X
X
X

X
1

1

X
3

The men’s masculinity-construction

(6 indicators with 3 options; 18 items)

(total scores)

Marginalized
VM
MAV
4
1

Ambivalent
VM
MAV
1
1

Non-hegemonic
VM
MAV
1
4

Proximity to Violence
Differences in attitudes concerning a patriarchal gender position.
Theoretically, the assertion of distinct gender roles by men is associated with VAW.
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Accordingly, MAV organized in a network against men’s VAW were expected to express an
egalitarian ideology on the topic of gender roles, while VM were expected to express a
patriarchal one. In discussions about decision-making and having the final say, all MAV
argued that decisions should be made jointly in a relationship. MAV/c said: “I don’t spend
any large sum of money before we have discussed the matter.” All the VM also argued for
shared decision making, although one of them remarked that it depends on what the decision
is about. Hence this indicates an egalitarian ideology.
When men’s rights to control their female partner’s relationships with other men
were addressed, most MAV were generally positive toward the idea of their female partner
spending time with male friends. However, when the prospect of their female partner having
sexual relations with other men was brought up, they objected. One MAV could not exclude
that he would respond with anger. MAV/e implied that control is normal. “If you have a good
relationship with your woman, then you know... who she meets.” VM were more clearly
adverse to women having relationships with other men since “boys cannot be friends with
girls.” VM/e says: “I would notice if she was attracted to another man. Then I would give him
a beating.” VM’s responses tend to reflect a patriarchal ideology, while MAV indicate
ambivalence, since they did not completely distance themselves from control of their female
partner.
When asked about their attitudes towards women taking part in “male” sports,
both MAV and VM considered this to be ok. However one MAV claimed that the male body
is different from the female body, which hinders women from being successful in some
sports. VM were positive to girls’ participation in sports, but claimed that women’s football is
boring and hinted that it was related to lesbian sexuality. VM/e said : “It is a certain kind of
girl who continues with a certain kind of sport...” As for women in male occupations (e.g. the
military, police force, fire department), both MAV and VM were positive, but considered it to
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be an issue of competence, since women are not physically capable of doing everything that
men can do. MAV/c argued that women can be firefighters but that: “in some severe
cases...the elite soldiers must step in...” and that it is emotionally painful to imagine women in
the military. VM stated that it is too dangerous: “…Women shouldn’t do men’s things in the
criminal world.” When it comes to war, VM/a stated: “...sending a girl to war, that’s
retarded.” VM were positive to female firefighters, but were skeptical about whether they are
strong enough to carry an injured person from a burning house.
MAV’s and VM’s attitudes toward gender seem to be relatively similar when it
comes to biological differences. One of the MAV expressed that he does not exclude the
importance of differences in biology, while MAV/e said: “...I learned to take care of kids and
do the dishes...” When the discussions turned to differences between male and female
sexuality, both MAV and VM tended to argue that there are no differences. MAV/e said:
“...it’s an old myth...the church concocted the crap.” Among VM, VM/a added for fun: “Men
are hornier.” Altogether, both groups tend to exhibit ambivalence on the theme, since they
mix constructivist gender-equal reasoning with essentialist objections.
Concerning emotions, both groups state that they find it difficult to express
feelings associated with femininity and that women find it easier to show, express and talk
about emotions. MAV/e described how his emotions rapidly change: “When I get sad, I get
pissed off…” MAV/e adds that men are rewarded for suffering in silence. MAV/d: “I can be
open-faced with people I am familiar with... but it is difficult.” VM state that they are used to
expressing their vulnerability in front of friends. VM/e expressed an approving attitude
toward men showing emotions: “...it shows others that he is vulnerable… I have never
thought ‘what a dork’ but rather how damn cool that is.” When crying was addressed,
MAV/a, who suffered from burnout, stated: “...I was treated with compassion by my
colleagues... and almost started crying but stopped myself.” VM argued that crying is
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acceptable, but adds that in the criminal world it is impossible to trust someone who cries.
VM/b highlighted crying in relation to his two children: “...my daughter is two and a half, and
when she cries it’s quite ok, but when my son cries ...it’s wrong.” Both groups generally tend
to be guided by the patriarchal ideology that men should be strong and hide their emotions,
which indicated that their vulnerable emotions are suppressed and transformed. Unexpectedly
VM were more positive to expressing emotions than MAV, putting them in an ambivalent
position and MAV in a patriarchal position.
Differences in attitudes toward legal and normalized violence. On the topic of
legal violence, as members of an anti-VAW network, MAV were assumed to be against all
forms of violence. Since violence was presumed to be part of VM’s masculinity construction,
it was anticipated that they would be positive. All MAV generally distanced themselves from
violence in movies and sports, stating that depictions of violence have become brutalized.
MAV/a uses Mixed Martial Arts (MMA) as an example: “I saw MMA on the sports channel
and was outraged by the brutality.” Even so, two of MAV argue that sports are a legitimate
arena to act out aggressions. The VM state that violence in sports is voluntary and is not
“real” violence. VM/a: “Violence is part of the game; they want to win.” When the legal
right of the police to use force was raised, all MAV were generally positive. MAV/a stated:
“...they’re just doing their job to protect us...” MAV/b said: “The problem is that the police
not are allowed to use more force.” Another MAV claimed that an ideal society would not
need to use violence, but that violence is acceptable in the lack of something better. VM’s
experience of the force used by the police is negative and is characterized by impotent rage. It
should be understood in the context of their criminal behavior in the past, and VM/b stated: “I
hate them.” VM claim that since the police have more power than them, they have learned to
endure the violence. This frustration provides the basis for their hatred. VM also believe that
some cops derive sadistic satisfaction from violence. VM/c described experiences of police
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assaults and provocations: “I got a knee in the neck...excessive force...and buddies have been
beaten in custody.” In sum, VM are accepting of violence in sports, but skeptical of the use of
force by the police, and MAV are skeptical of entertainment violence and the use of sports as
an arena to act out aggressions, are but positive to the use of force by the police, indicating
ambivalence in both groups.
Differences in attitudes toward excuses and justifications for men’s VAW.
On the topic of men’s excuses and justifications for VAW, MAV generally
argue that VAW cannot be justified. However MAV/d argued that a man using VAW “has
poor psychological health.” Another MAV argued that the understanding of VAW also must
include an understanding of how women’s “provocations” affect men’s use of VAW. All VM
claim that VAW cannot be justified, but also that extremely provocative women sometimes
require corrective action. Both MAV and VM reject that VAW could be justified if a woman
disobeys her male partner or threatens to leave him. VM/e said: “You can do 1000 things
before hitting her.” On the issue of whether violence can be justified if a woman is unfaithful,
all MAV are negative. The VM viewpoint was more difficult to interpret, as one VM/a stated
that: “If a girl is having an affair, then it is ok to react violently, at least in my world.” No
other VM explicitly objected to this statement. Finally, excuses and justifications such as
financial problems, mental illness and alcohol were discussed as legitimate excuses for VAW.
To sum up, since both groups’ responses were inconsistent, their attitudes were categorized as
ambivalent.
Attitudes toward VAW. The men’s categorization of psychological, physical and
sexual VAW also includes their recognition that men’s VAW can be considered as part of
men’s general domination of women in the patriarchy. This forms the basis for interpreting
whether the groups express high, ambivalent or low acceptance of VAW. The interviews
started with questions about diffuse forms of physical VAW, such as whether touching and
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grabbing a woman should be categorized as VAW. According to all MAV, it is VAW if the
woman does not want it. One MAV reflects on the two occasions when he used physical
VAW, once as a drunken teenager when he gave a girl a slap, and later as a father when he
spanked his 11-year-old daughter: “...the technique I had learned from my father...”. He now
rejects these violent acts. All VM are generally against VAW but admit that they occasionally
grabbed a woman who was upset and held her until she calmed down. Another VM related
the VAW he committed to drug use. On questions about psychological violence, MAV/c
relates physical violence to psychological violence: “One hit can be used as a psychological
threat in perpetuity.” VM relate this to the psychological terror they suffered in childhood:
“you always have this in mind.” VM generally claim that only physical violence ought to be
defined as “violence” and VM/a claims that psychological violence is not violence: “You
cannot beat women by looking away.” According to MAV, such actions as aggressive
posturing, slamming the door, throwing something, and hitting the table should generally be
defined as VAW. One MAV states that the body not should be used to resolve factual
disputes. Another MAV believes that “the harder you slam your fist on the table, the stronger
the perceived threat.” In sum MAV tend to show low acceptance of both physical and
psychological VAW, and VM show high acceptance.
The subject of sexual violence was introduced to the groups with a general question
about whether commenting on a woman’s appearance should be considered VAW. All MAV
share the view that this is an example of symbolic violence that becomes sexual abuse when it
occurs in a power relationship. MAV/b says that there are also sexually provocative women:
“...not all women dislike men making sexual references.” Another MAV says that it is all
about reciprocity and that there are different boundaries at the workplace and in a partner
relationship. MAV/c is skeptical about whether comments on women’s appearance should be
regarded as VAW: “It’s not like violence...in that case it has to be divided into a lot of parts.”
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Both MAV and VM have an idea about when comments on a women’s body become a
violation. MAV/e says: “It’s not about the outside; it all depends on context and situation.”
All VM agreed with VM/e’s example: “When you say God what great-looking boobs…then
you have gone too far!” On questions about sexual verbalizations, MAV generally argue that
they dislike them, as they are humiliating. MAV/c, however has “used the word ‘bitch’ about
his wife... “although she may have hinted that she dislikes it.” VM/c tells about his dislike of
“fat” girls, and that he used to express this to his partner. VM avoid revealing that they have
made these kind of insults directly to women, but regard them as indirectly acceptable. Since
both groups both repudiate and accept this behavior, the responses in this dimension are
interpreted as ambivalent.
Concerning the physical forms of sexual violence – whether it is okay to kiss a
woman against her will and to insist on having sex, and whether a woman has the right to say
no to sex – all MAV believe that consensual sex is reciprocal and that one should respect a
woman’s no. Nevertheless, most MAV claim that one must distinguish between the
workplace and private life. MAV/c argues that one can act more boldly in the private sphere
and that a precautionary principle should be applied at the workplace: “I await consensus if I
am courting at my job... but at home... if I am a bit aroused and there is no response, you put
your shoulder to the wheel to get to it.” VM state that rape is more serious than other types of
violence. VM/a: “It is still rape if someone continues to abuse a woman when she says no or
if she is high on drugs”. VM/b says: “Molesting a woman against her will counts as rape.” On
discussions about persuasion (e.g. cajoling, pestering) for sex, VM/d reflects: “You know how
to trigger them... she may say ‘no’, but you can see if she means yes.” Another VM says that
you have to fight harder for sex when girlfriends sometimes play hard to get. Both groups
seem to express ambivalence, as they clearly distance themselves from rape, but at the same
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time claim that it is acceptable to seek sex through persistent attempts at persuasion in the
private sphere.
When asked whether they would intervene in other men’s VAW, MAV
generally believe that one should first observe and then try to verbally interrupt and protest
against it. MAV/b however, has experiences of provocations from women: “She spat him in
the face first... which made it difficult to know what the right thing to do was.” VM agree that
VAW is unacceptable and that they should intervene if there is strong evidence, but object
that rumors are not enough. VM/a says: “I would beat him down...” but adds: “There are
cocky women, who deserve a slap at some point.” Since all men agree that one should
intervene, but no one suggests contacting the authorities, their attitude is interpreted as one of
ambivalence. Both groups suggest that they should act, but not immediately and not if the
woman is acting provocatively. The two groups’ responses under the four themes represent
the basis for categorizing the groups’ PTV (see Table 2). Since VM do not have a higher PTV
than MAV, both groups end up being classified as ambivalent.
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Table 2. The two groups’ “proximity to violence”.
Differences in attitudes toward gender roles
Patriarchal
VM
MAV
Having the final say
Control of women
Essentialism
Emotions

Ambivalent
VM
MAV

X

(scores)

1

X
1

Egalitarian
VM
MAV
X
X

X
X

X
X
2

2

1

1

Differences in attitudes toward legal & normalized
violence
Positive
VM
MAV
Entertainment violence and the state’s violence
(scores)

Ambivalent
VM
MAV
X
X
1
1

Negative
VM
MAV

Differences in attitudes toward excuses and
justifications for men’s VAW
Legitimate
VM
MAV
Justifications and excuses
(scores theme 3)

Ambivalent
VM
MAV
X
X
1
1

VM

Unjust
MAV

The men’s attitude toward VAW
Traditional
Physical
Psychological
Sexual harassments
Using persuasions to get sex
Intervening in in other men’s VAW
(scores theme 4)
(11 indicators with three options; 33 items)

(total scores)

VM
X
X

MAV

2

Ambivalent
VM

MAV

X
X
X
3

X
X
X
3

Egalitarian
VM

MAV
X
X

2

The men’s proximity to VAW
VM
3

High
MAV
1

Ambivalent
VM
MAV
7
7

VM
1

Low
MAV
3

In sum (including all themes) Table 3 shows a tendency for both VM’s and MAV’s responses
to be categorized as belonging to the ambivalent position. However, despite this, VM’s
responses are somewhat more related to factors that are associated with VAW, and MAV’s
responses are somewhat less so. This will be further elaborated upon in the discussion.

Table 3. The actual results in relation to the anticipated ideal-typical results.
(17 indicators with 3 options;
51 items)

Total score
Anticipated ideal-typical results
Difference

Non-hegemonic
masculinity construction
and low PTV
VM
MAV
2
7
0
17
+2
-10

Ambivalent masculinity
construction and ambivalent
PTV
VM
MAV
8
8
0
0
+8
+8

Marginalized masculinity
construction and high PTV
VM
7
17
-10

MAV
2
0
+2
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Discussion
The results generally indicate that men’s masculinity constructions are related to
their attitudes toward VAW. However the results do not correspond to the ideal-typical
notions of two separate masculinities that served as the preliminary assumption of the study.
The attitudes toward violence of the two studied groups were not completely separable, but
were instead located on a continuum of violence (cf. Kelly 1987, 1988). These findings can
be interpreted as supporting a theoretical premise that men generally, and regardless of their
masculinity position, hold attitudes that contribute to reproducing the existing gender order,
thereby benefiting their patriarchal dividend and maintaining men’s superiority over women
(cf. Walby 1990; Connell 1987, 1995, 2009; Hearn 1999). This conclusion is supported for
instance by the fact that both groups referred to traditional hegemonic standards about being
successful, as they both associated success with pride and failure with shame. Both groups
also expressed an egalitarian perspective on decision-making within the household, which
should reduce their PTV and their risk of using VAW. Both VM and MAV seemed to have an
ambivalent attitude toward legal and normalized violence. MAV argued that they were
negative to violence in sports but on the other hand claimed that they were positive to police
use of physical force. This is interpreted as consistent with their privileged position within the
hegemonic masculinity and their egalitarian stance. Inversely, and corresponding to their
marginalized status, VM were positive to violence in sports, but negative to the police’s use
of force, as they have been on the receiving end of police violence. Furthermore the
hypothesis is supported by the fact that despite their self-categorization as “gender equal” and
their educational, occupational, and political advantages, MAV exhibited ambivalence in
relation to men’s control and domination over women and also made reference to a selfconstruction that includes patriarchal ideals related to sports and job hierarchies. This
indicates a contradiction between their self-constructions and social practice on the one hand
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and their self-imposed role of being “equal” and their involvement in working against
violence on the other hand. Furthermore the hypothesis is also supported by the fact that both
groups were vague about the concrete boundaries between consensus, persuasion and
coercion when it comes to sex, and also expressed ambivalence about whether or not sexual
harassment should be considered a form of VAW. Furthermore, although both groups argued
that one should intervene against other men’s VAW, they were somewhat ambivalent about
when to intervene, since they thought that an intervention should be based on firm grounds
and take into considerations possible provocations by the woman.
However there are also clear dividing lines between the two groups. The results
show for instance that MAV distanced themselves from the patriarchal view of “having the
final say” in decision-making with their female partner, while the VM did not. Another
important dividing line was that MAV expressed negative attitudes concerning control of
their female partner and were positive to their partner having friendships with other men,
though they did not fully recognize their partner’s freedom to have sex outside the
relationship. By contrast, VM argue that they would use physical violence against other men
if they showed an interest in their partner, thus clearly expressing a patriarchal attitude toward
gender roles, something which increases their PTV and risk of using VAW. Another dividing
line is that MAV were negative toward men’s use of justifications and excuses for VAW,
which also to a certain extent applied to VM. However VM were more accepting of the use
violence if provoked by their female partner. Furthermore VM also argued that infidelity
could justify VAW. This means that VM showed a higher PTV and a greater risk of using
VAW, as they clearly considered violence against women to be justified in cases of infidelity.
In light of the contradictory results, it is reasonable to discuss how the
dimensions of PTV employed here can and should be weighted in relation to each other in
order to best answer the question of whether and how the attitudes of the two groups of men
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are related to VAW. In previous research, men’s masculinity constructions (Connell 1995;
Messerschmidt 2000) – understood in terms of access to conventional resources, attitude
toward being a breadwinner, attitude toward subordinated men, using power against other
men, relationship to pride and shame, and attitude toward the body – have been regarded as
background factors that increase the risk of VAW. While such factors are relevant, one could
argue that they are of secondary importance in explaining VAW, and that other factors that
are more directly linked to PTV and an increased risk of VAW should be given more
attention. For this reason, we propose the following. Concerning patriarchal attitudes towards
gender roles (e.g. positive attitude toward control of women, having the final say, essentialism
and shame-oriented emotions) we suggest that the mentioned variables, control of the women,
followed by the final say, shameful emotions and essentialism, in the mentioned order most
strongly can be related to patriarchal gender roles and the risk of VAW. In a similar vein, we
consider men’s positive attitudes toward excuses and justifications for VAW as more directly
related to VAW than positive attitudes towards legal and normalized violence (e.g.
entertainment violence and the state’s use of force). Concerning patriarchal attitudes toward
VAW (e.g. attitudes toward normalized physical and psychological violence, sexual
harassment, using persuasion to get sex, and low interest in intervening in other men’s VAW)
we consider a normalizing attitude to using persuasion to get sex and sexual harassment as the
factors most strongest related to PTV, since they indicate a normalized attitude to VAW in
general. These factors are followed by using persuasion to get sex and low interest in
intervening in other men’s VAW.
On the basis of the aforementioned considerations regarding a weighting of the
obtained results, it can be argued that the attitudes of VM have a stronger or more primary
and MAV a weaker and more secondary relation to PTV. This is evidenced among other
things by the fact that VM showed patriarchal attitudes concerning control of women, while
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MAV were more ambivalent about this. VM also exhibited patriarchal attitudes concerning
psychological and physical VAW, while the MAV had more egalitarian attitudes.
In sum, taking the weighting into consideration, the results can be interpreted as
showing that although the two groups of men proved to be more similar to each other than
should have been expected given their official a priori status, their attitudes still diverge in
key respects. While the MAV group displayed attitudes that to a lesser extent correspond to
manifest violence, the VM as a group corresponded more closely to more manifest forms of
violence against women.
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Abstract
This study aimed to explore new ways of finding knowledge about violent men’s pathways
towards their status as violent criminals and the mechanisms that underlie their violent
behavior. The theoretical framework was based on an integrative approach, the method was
qualitative, and the empirical data were gathered through biographical interviews with ten
men sentenced to therapy against violence and drugs at a Swedish treatment center. The men
who had experienced violence and childhood maltreatment tended to bypass shame with
uncontrolled anger and violence when reliving childhood traumas. Conversely, men without
extreme childhood experiences seemed to exhibit more controlled violence mechanisms. Two
men who had experienced brutal physical school bullying might have been expected to bypass
shame with immediate violence; however, these men described their violence as controlled,
suggesting that they had learnt to take cognitive control over their bypass mechanisms in
order to escape the bullying.
The analysis indicates that many of these men’s careers as violent criminals were related to
their parents’ drug addictions and/or mental health problems. Their parents’ use of violence
and abuse in place of love and care seemed to be related to the men’s shame-proneness,
anxiety, failure at school, association with deviants, and issues with getting a job. Most of the
men claimed that their primary motive for violent criminality was economic survival, with
validation of their masculinity as a secondary motive.
Keywords: criminality, masculinities, bypassed shame, careers, violence
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Exploring pathways causing men’s violence: A qualitative exploration of the
relationship between violent men’s violence and their masculinities, childhood, and
emotions
INTRODUCTION
Violence research has gradually transformed in recent decades, becoming more integrative
and more able to take into account the complex causality behind men’s violence (Hunnicut,
2009). Inspired by development psychologists such as Bronfenbrenner (1986), the traditional
perspective-bound analyses of men’s violence against women have been challenged by
ecological perspectives, where the interplay between causal factors at different levels
becomes essential to the explanations (Harway & O’Neil, 1999; Heise 1998, 2012).
Integrative approaches provide probabilistic explanations that contribute to risk assessments
of perpetrators and victims and to global preventive interventions against violence (Ali &
Naylor, 2013; Dutton, 1994; Flake, 2005; Heise, 2012; WHO, 2014). Although the integrative
positivistic epistemology has proven to be promising in the prevention of violence against
women, it still remains unsuited for the understanding of individual violent men’s careers and
the underlying violence mechanisms. In order to analyze individual men’s life histories and
their violence mechanisms, statistical explanations must be complemented with integrative
hermeneutically oriented case studies. This study aimed to tackle this issue by use of an
integrative qualitative approach. The aim was to explore the interplay between structural,
social psychological, and psychological factors, and how this influenced different
biographical pathways and violence mechanisms in individual men. The empirical basis was
qualitative interviews with ten men sentenced to therapy at a Swedish treatment center and
known to have used violence against men, women, and themselves.
THEORETICAL DISCOURSES
Masculinity Perspective
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According to Connell (1987, 1995) and Messerschmidt (1993, 2000), within the hegemonic
masculinity all men are expected to achieve status through an education, an occupation and a
family. Furthermore, men should be successful, strong, tough, brave, heterosexual, potent,
attractive, and, if necessary, aggressive and violent. According to Agnew (2001), Archer
(1994), Bowker (1998), Kersten (1993), Messerschmidt (1993, 1997, 2000), Messner and
Sabo (1994), and Moore and Stuart (2004), this mandatory standard is an issue for structurally
marginalized men without sufficient socioeconomic and cultural means. Some of these men
are compelled to use criminality involving violence and drugs to survive financially, and
alternative resources such as toughness, aggression, and violence to validate their masculinity.
The hegemonic masculinity also influences low-educated men in low-income jobs towards
the use of a patriarchal ideology, emotional hostility, and misogynous attitudes (Coleman &
Straus, 1986; McKee, 2014). Furthermore, men are according to Scheff (2006) and Seidler,
(1989, 1994) generally socialized to suppress feelings and attach in another way than women
and to hide and externalize vulnerable feelings from themselves by acting out anger and
violence (Brown, 2004; Harper, Austin, Cercone & Arias, 2005; Scheff & Retzinger, 1997).
Cognitive and Emotional Perspectives
Bowlby (1973) found that children’s relationship with their parents becomes a prototype
for all future relationships with substantial importance for the child’s social, emotional, and
cognitive development and quality of life. In addition, caregivers’ personal experiences of
being a victim of violence in childhood, drug addiction, mental health problems, financial
stress, and divorce impair their ability to build a stable and safe social bond with their
children. Weak attachment to parents, lack of positive role models, and weak parental social
control have been associated with school problems, differential associations, and deviance
such as drug use and delinquency (Alarid, Burton, & Cullen, 2006; Hirschi, 2002; Link,
2014). Dutton, Saunders, Starzomski, and Bartholomew (1994) found that unstable and
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fearful attachments increase the propensity to become a violent perpetrator. Consequently,
differences in attachment social bonds should influence the design of therapeutic
interventions against violence (Jansson & Saxonberg, 2013; Jones, 2014; Tweed & Dutton,
1998).
Intergenerational transmission of violence (IGT). The theory of IGT is based on
learning theory, and can contribute to the understanding of men’s violence. Extensive
research shows that violence exposure and/or witnessing violence in childhood increases the
risk that boys will learn to use violence as a means to resolve conflicts and gain control over
women, and that women will learn to normalize men’s violence and control (Abrahams &
Jewkes, 2005; Ballif-Spanvill, Clayton & Hendrix, 2007; Corvo & Carpenter, 2000; Craig &
Sprang, 2007; Ehrensaft et al., 2003; Gage, 2005; Jewkes, Levin & Penn-Kekana, 2002;
Kwong, Bartholomew, Henderson, & Trinke, 2003; Langhinrichsen-Rohling, 2005; Renner &
Slack, 2006; Wareham, Paquette Boots, & Chavez, 2009). However, findings from emotional
research give reasons to complement the IGT theory with knowledge about the emotional
consequences of being a victim of violence and childhood maltreatment. According to
research by Brown (2004), Gilligan (2003), Marshall, Marshall, Serran, and O’Brien (2009),
Scheff and Retzinger (2000), Tangney (1995), and Tangney, Stuewig, and Hafez (2011),
deficient attachment bonds caused by child maltreatment result in shame-proneness and
higher sensitivity to situations that provoke the reliving of shame stemming from being
violated, rejected, disrespected, humiliated, and unloved.
Bypassed shame. Following groundbreaking work by Lewis (1971), several researchers
such as Baumeister and Bushman (2003), Mills (2008), Schoenleber and Berenbaum (2012),
Tangney (1995), Tangney & Dearing (2003), and Tangney, Miller, Flicker, and Barlow
(1996) have contributed to the distinction between guilt and shame. Else-Quest, Higgins,
Allison, and Morton (2012) and Tangney and Dearing (2003) relate shame to an absence of
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altruistic moral emotions and guilt to the ability to guide ourselves in relation to social norms.
Shame provoked through disrespect and humiliation seems to result in paralyzing egocentric
emotions and a focus on our invariable shortcomings, along with feelings of being worthless,
powerless, and unloved. Shame of being inadequate motivates us to hide or escape shameinducing situations and externalize blame and anger outward onto others. Conversely, feelings
of being loved, belonging, being good enough, and being in control of the situation generate
pride. Pride is related to guilt and prosocial reparative acts that undo the harm and make us
responsible for our actions (Else-Quest et al., 2012; Nathanson, 1992; Olthof, 2012; Scheff &
Retzinger, 2001; Tangney & Dearing, 2003; Tangney et al., 2011; Tangney et al., 1996;
Tangney, Wagner, Fletcher, & Gramzow, 1992). Lewis’ (1971) finding that clients in
psychoanalysis who feel humiliated by the therapist bypass shame with anger and aggression,
as being less painful feelings, have formed the basis for social psychologists such as
Retzinger (1995), Scheff (2003), and Scheff and Retzinger (2001). Scheff (2003) claims that,
since shame is a self-condemning feeling, the self has a desire to hide it from itself and others
by projecting it outwards against others. Men with weak emotional attachments who are
rejected and humiliated could bypass/suppress shame and use extroversions such as
humiliation, hostility, domination, aggression, and violence in return. These acts serve as
defenses that mitigate relived painful feelings of rejection and humiliation from childhood,
and are more likely to occur when shame is unacknowledged (Retzinger & Scheff, 2000;
Scheff & Retzinger 1997). Men with a history of insecure attachment, low self-confidence,
and a negative self-image have a general deficiency in coping with individuals of both sexes
that violate their trust. Abuse, disrespect, or humiliation from both sexes could produce shame
that triggers anger, and be a precursor of male violence. Experiences of humiliation,
powerlessness, and negative self-worth seem to be related to anger in adult relationships
(Brown, 2004; Gilligan, 2003). Shame also applies to partners’ unresponsiveness, threats of
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separation, and abandonment (Harper et al., 2005). The propensity to experience shame has
also been linked to introversions such as lack of self-love, self-injurious behaviors, depression
(Ferguson, Stegge, Eyre, Vollmer & Ashbaker, 2000; Harder, Cutler, & Rockart, 1992; Orth,
Robins, & Soto, 2010; Tangney, Wagner, & Gramzow, 1992), post-traumatic stress syndrome
(Andrews, Brewin, Rose, & Kirk, 2000), obsessive and compulsive acts and psychoses
(Tangney et al., 1992a), substance abuse (Tangney, Mashek, & Stuewig, 2007), anxiety and
suicide (Ferguson et al., 2000; Tangney et al., 1992b), and personality disorders (Holmqvist,
2008; Nyström & Mikkelsen, 2012; Olthof, 2012; Schoenleber & Berenbaum, 2012).
Conversely, Scheff and Retzinger (2001) claim that acknowledging shame enables the self to
separate itself from the negative self-evaluation that is hidden by anger and violence.
Acknowledged shame isolates the origin of the violent act so that the violent individual can
recover and get recognition for his good side as well (Gilligan, 2003).
Childhood maltreatment. Gilligan (2003) describes how violence, sexual abuse, neglect,
desertion, and humiliation cause “the death of the self”. Since pride represents self-love and
shame the absence of love, a self that does not receive love from others or itself will die. Men
unloved by their parents are unable to self-love, and develop an inhibition to talking about
shame. These men generally lack feelings of empathy, sympathy, remorse, and guilt, allowing
them to hurt others. Conversely, adults who were loved in childhood are proud and capable of
surviving without love. Gilligan found that violence eliminates hurtful feelings of shame and
humiliation when replaced with pride at being in control of others’ humiliation, while Scheff
(2003) regards bypassed shame as substantially oblivious. Serious and repeated bullying in
school seems to have similar effects as childhood maltreatment, and has been related to
shame, posttraumatic stress disorders, emotional numbness, feelings of being unloved, anger
(Sansone, Lam, & Weiderman, 2013; Sourander, Helstela, Helenius, & Piha, 2000), anxiety,
depression, substance use, and conduct disorders (Smokovski & Holland Kopasz, 2005).
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Victims of violence generally seem to found shame-proneness and various bypass
mechanisms that protect them from reliving their childhood traumas.
METHOD
Research Design
The study used an explorative research design (Babbie, 2007) and integrated data from the
macro and micro levels. Interconnections between masculinity, childhood, and emotional
factors were used as a base to explore knowledge about the men’s biographical pathways and
violence mechanisms (Rosenfield & Kessel, 2008). The study combined a theory driven and
substantially thematic approach with an inductive method including data generated through an
integrative approach.
Participants
All participants were male, and all were recruited from a Swedish cognitive behavioral
therapy center for drug abuse and violence. According to the correctional authorities, there are
about 15 treatment centers with this profile in Sweden. Permission to treat drug abuse is
authorized by the Inspection for Health Care, and all treatment facilities are quality assured by
the correctional authorities. The treatment center in this study enrolled about 35 men and used
anamneses from medical history, social services, and psychiatric examinations. After initial
meetings with the management, two therapists were designated to recruit men for the study.
The inclusion criteria stipulated that the men had to have used physical violence against both
men and women, used self-injurious violence such as drug abuse and criminal risk-taking, and
participated in therapy for at least three months in order to be prepared to tell their life story.
The final sample consisted of ten men who matched the requirements and were willing to
participate in the study.
Measures, Data Collection Method, and Reliability Procedures
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The men’s biographic stories were made accessible through in-depth interviews lasting 50–
70 minutes, based on the themes and sub-themes given in Table 1.
TABLE I. Areas of Inquiry
THEMES

Sub-themes
Clients’ basic data
Parental characteristics
Childhood experiences

Childhood

School
Gender socialization

Masculinity

Self-confidence
Masculinity position/class
Masculinity construction
Shame-proneness

Emotions
Drugs to cope with emotions
Guilt-proneness
Against themselves/low self-love
Violence

Against other men
Against women

Dimensions
Age, residence, therapy, offences, drug abuse, types of violence, psychiatric diagnoses
Drug abuse and/or psychiatric issues (divorce, financial stress, being a victim of abuse)
Physical, sexual, and/or psychological violence
Violence against mother and/or siblings
Being relocated to another family
Being unloved by parents
Being bullied
Being labeled/stigmatized as rowdy/aggressive/with learning problems
Absent father
Patriarchal, non-emotional father
Relatives providing negative role-models and/or associations with deviant role-models
Insufficient social control
Being labeled/stigmatized as a criminal and/or drug addict
Low self-confidence, shame, feeling like a loser/not good enough
Education
Finances, social/cultural/political resources
Use of alternative masculinity-validating resources (criminality and/or violence)
Emotional fear
Violence against male/female partner triggered by fear of abandonment
Great need of confirmation and understanding from others/partners
Jealous/controlling and highly sensitive to feelings of being betrayed and unloved
Easily offended; tending to interpret disrespect and humiliation as attacks on the self
Externalizing unresolved hate against parents and/or bullies
Bypassing shame and consequently being unaware of one’s actions while angry
Numb/callous; empathy shut down when acting out violence
Use of drugs to be able to use violence and/or to cope with emotions afterwards
Use of drugs as a means to cope with painful feelings related to abuse in childhood
Expressing guilt/empathy towards those one has hurt
Expressing empathy to helpless children
Callousness is above all a façade/role; use of drugs to play the role
Risk-taking behavior
Drug abuse
Functional to simplify criminality
A sense of power
Shame-proneness/bypassed shame
Fury/unresolved hate
Patriarchal attitudes
Masculinity validating
Shame-proneness/bypassed shame
Redirected against physical objects

The study was conducted during three weeks within the daily operations of the treatment
center. When a point of saturation was reached — that is, when the discussions did not reveal
additional information — the next theme was introduced. All interviews were audio-recorded
and transcribed verbatim. The analysis of the men’s biographies was verified by a blind
intercoder reliability design (Cresswell, 2007) in which three fellow researchers’
independently analyzed data from three random cases. Their preliminary conclusions were
virtually consistent with each other, only resulting in minor changes. A simple member-check
(Creswell, 2007) focusing on condensed citations and initial interpretations was initiated with
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those men who still remained in therapy at the time the transcriptions were finished; this
prompted no changes.
Ethical Considerations
The participants were informed orally and in writing about the aim of the study, and were
given the opportunity to ask questions before they gave their written consent. The men were
made aware of their right to terminate participation in the study at any time. The Swedish
rules and regulations for human scientific studies were followed, and the Swedish Regional
Research Ethics Committee approved the study.
Analytical Method
From the transcribed interviews the men’s biographies were chronologically arranged from
their childhood to their present status. The rearranged transcriptions were read and processed
repeatedly, with a focus on the interplay between the men’s childhood, masculinities, and
emotions, and the pathways that ended up in their status as violent criminals. Negative lifechanging epiphanies (Denzin, 2001), along with the interplay between putative causal factors,
provided the basis for the men’s proposed pathways into criminality and their violence
mechanisms (cf. Elliot, 2005).
RESULTS
All ten men were currently unemployed and in treatment for their violence and drug abuse.
Their average age was 32 years (24, 25, 25, 28, 30, 32, 35, 39, and 47). Each was given a
pseudonym for the purposes of the present article. Alex, Colin, Danny, and Earl were
diagnosed with ADHD, Bill with paranoid schizophrenia, and Fred, Gordon, Harvey, Ike, and
Jerry were undiagnosed. Alex, Colin, Earl, Fred, Harvey, and Ike grew up in families with
good finances, the others in poor families. Bill, Colin, Earl, Gordon, Harvey, and Jerry had
divorced parents. Colin, Danny, Earl, Harvey and Jerry had been victims of physical family
violence, Fred was beaten as part of school bullying and Danny and Jerry had witnessed their
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fathers’ violence against their sister and mother respectively. Alex, Bill, Colin, Earl, Fred,
Gordon, Harvey and Jerry grew up with an absent father and weak social control, while
Danny’s and Ike’s parents were present and exerted social control. All men began to socialize
with delinquents in early adolescence. Bill, Colin, Danny, Earl, Harvey, and Jerry had parents
who suffered from substance abuse and/or mental health problems.
TABLE II. General overview of the men’s basic characteristics

Alex
Bill
Colin
Danny
Earl
Fred
Gordon
Harvey
Ike
Jerry

Diagnosis

Finances
in the
family

Divorced
parents

Victims of
physical
violence in the
family

Witness
of
physical
violence

Absen
t
father

Weak
parental
social
control

Parental
substance
abuse and/or
mental
problems

ADHD
paranoid
schizophrenia
ADHD
ADHD
ADHD
undiagnosed
undiagnosed
undiagnosed
undiagnosed
undiagnosed

good
poor

no
yes

no
no

no
no

yes
yes

yes
yes

no
yes

good
poor
good
good
poor
good
good
poor

yes
no
yes
no
yes
yes
no
yes

yes
yes
yes
yes
no
yes
no
yes

no
yes
no
no
no
no
no
yes

yes
no
yes
yes
yes
yes
no
yes

yes
no
yes
yes
yes
yes
no
yes

yes
yes
yes
no
no
yes
no
yes

The next section of this article provides an analysis of the men’s careers followed by an
analysis of their violence mechanisms.
ANALYSIS
The Men’s Pathways into a Career as a Violent Criminal
Violence exposure and maltreatment. Nine of the men described themselves as unloved
by their parents, and all ten men described themselves as shame-prone and easily offended.
Bill, Colin, Danny, Earl, Harvey, and Jerry grew up in unsafe families with parents who
abused drugs and/or suffered from mental health problems. They described how their shameproneness, anxiety, excitability, and anger diminished their ability to cope with school and to
adapt to conventional roles. Colin, Danny, Earl, and Jerry had experienced physical abuse
from their parents. In addition, Jerry was brutally bullied at school. Fred was also brutally
bullied at basic school, but grew up in a stable nuclear family without any violence.
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Nevertheless, both men’s bullying experiences seemed to have influenced their lives in a
negative direction.
Social control. All ten men had socialized with delinquents, albeit under different
circumstances. Alex, Bill, Colin, Earl, Fred, Gordon, Harvey, and Jerry grew up with absent
parents and weak social control. Bill’s, Colin’s, Earl’s, Harvey’s, and Jerry’s parents had
personal issues and lacked the resources to exert social control. Alex’s father was working
away, and unable to assist Alex’s mother. Fred’s parents were unable to exert social control
due to shift work. Gordon grew up with his grandmother, who exercised weak social control.
Ike’s adoptive parents exerted adequate social control, but learning issues in school meant that
he ended up socializing with delinquents. Danny’s father’s brutal disciplinary methods
resulted in fear, drug use, and socializing with delinquents: “Not only was I afraid to return
home, I was afraid of everything.”.
Masculinity. Bill, Colin, Danny, Fred, Gordon, Harvey, Ike, and Jerry described their
criminality as a survival strategy to cope with school failures and unemployment. As
craftsmen, Alex and Earl were not immediately forced into criminality to cope with financial
stress, but became criminals later. All men described how school failures and unemployment
forced them into violent criminality, and how this consolidated their status as men. Two
proposed pathways to violence criminality.
Proposed

pathway

1:

severe

childhood

maltreatment

–

anxiety

–

school

failure/socializing with delinquents – unemployment – alternative means to earn a living.
Bill’s, Colin’s, Danny’s, Earl’s, Harvey’s, and Jerry’s anxiety and mood problems, school
failure, job issues, lack of means to validate a “working-class” masculinity, and careers as
violent criminals were most likely related to their parents’ drug abuse, mental problems, lack
of social control/socializing with delinquents, and their parents’ violence against them.
Although Bill did not experience violence in childhood, his drug abusing parents were
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incapable of establishing a stable social bond and sufficient social control. His poor school
performance and identification with his deviant brother were most likely related to these
issues: “My big brother was doing drugs and crime, and I became fascinated by that stuff.”.
Proposed pathway 2: inadequate social control – school failure/socializing with
delinquents – unemployment – alternative means to earn a living. Alex, Fred, Gordon, and
Ike differed from the six men described above. Alex’s parents had no personal problems, but
their social control failed since Alex’s father was absent during his childhood. Alex socialized
with delinquent friends and committed petty crimes. Over time, despite his completion of
school and his work as a craftsman, he became dependent on violent criminality to finance his
expensive lifestyle and drug addiction. The violent criminality also provided him with a
powerful masculinity. Fred’s related his career as a violent criminal can be related to shame at
being a victim of bullying, his parents’ lack of social control, his identification with his
delinquent brother, and unemployment: “I had not been forced to go into the criminal role if I
had found a job...even drug use was a consequence of unemployment.”. Violent criminality
supplied him with manhood, self-respect, and control. Gordon’s insecure upbringing without
parents seemed to have resulted in school adjustment problems, association with delinquents,
and identification with an older violent role-model. Gordon’s unemployment directed him
into violent criminality that fortuitously rewarded him with financial success, status, and
power. Ike was ashamed of being adopted, had learning problems, lacked an education, and
had taken out loans that created financial stress. Violent criminality became a means to raise
money that rewarded him with status and power: “Violence strengthened me, made me tough
and provided me with respect and status.”.
The men’s violence mechanisms towards themselves, other men, and women
Patriarchal norms and witnessing violence against their mothers. Only Alex and Danny
described their upbringing as a patriarchal one with their fathers as heads of the family.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

14

Danny had witnessed battering against his sister, and his aggressive acts against strong female
partners seemed to correspond with his learning of violence through IGT and the shame of
being resourceless and powerless. Jerry had seen his mother being battered by her partners,
and his anger against women seemed to be triggered when he experienced himself as
misunderstood and powerless; this could be related both to the reliving of powerlessness
when being bullied and to the learning of violence through IGT: “…often angry when I am
misunderstood…and when I feel powerless…”,
Emotional numbness, shame-proneness, and anger. All the men except Fred described
themselves as unloved in childhood. All ten men described the shame of not being good
enough and low self-love, and also described themselves as shame-prone and easily offended
by others who reminded them of their traumatic childhood/bullying. In addition, all the men
tended to externalize blame and/or become angry when they were criticized by others. The
men all described their emotional life as numbed, which in some cases could be related to
negative childhood experiences, and in others to school bullying and the expectation to be
“tough”. Since Alex, Bill, Gordon, and Ike had not experienced traumatic childhoods, it is
likely that their callousness was a result of their criminal careers.
Self-injurious violence: drugs and risk-taking. All the men had used drugs to block
painful emotions from childhood and/or turn off their empathy and sympathy before/after
using violence. Drugs had also increased their risk-taking, resulting in physical injuries and
life-threatening experiences.
Shame-proneness, bypassed shame, aggression, and violence towards men and
women. Colin, Danny, Harvey, and Jerry were beaten by their fathers, and Earl by his father’s
female partner. Four of these men described how rejection, betrayal, humiliation, and
disrespect from others led them to relive shameful childhood experiences and immediately
and uncontrollably bypass their shame with aggression and violence. Jerry deviated somewhat
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from this pattern, since as a victim of bullying himself he had learnt to discipline his
emotions: …if I started to cry the beat me more so I learned to bite the bullet until they
stopped beating me…”. Fred, who was brutally bullied at school but not maltreated by his
parents, also confirmed this and described his anger as: “controlled”. Fred’s and Jerry’s
stories suggest that learning experiences from brutal bullying had equipped them with the
cognitive ability to overrule the bypassing of shame with anger. Alex, Bill, Gordon, and Ike
shared the experience of being unloved, and were quickly triggered by humiliation and
disrespect, but described their aggressions as relatively controlled and without hate and fury.
Their modest bypass mechanisms corresponded with their having been spared from violence
in childhood. Bill, who was severely maltreated in childhood, was easily offended and did not
trust others, but did not seem to bypass shame in the same immediate way as those who had
been victims of violence. The following descriptions were used to generate violence
mechanisms, and are not related to individual men; some of the men therefore qualify for
several mechanisms simultaneously.
Three proposed violence mechanisms against other men.
Proposed mechanism 1: shame-proneness – modest bypassing of shame – controlled
violence. The first mechanism applies to Alex, Bill, Gordon, and Ike, who were not beaten by
their parents but were shame-prone with modest bypass mechanisms and controlled violence.
Proposed mechanism 2: victim of violence – extreme shame-proneness – bypassed shame
– rage/uncontrolled violence (and hate). The second mechanism is related to Colin, Danny,
Earl, and Harvey, who were beaten in childhood. They described themselves as very shameprone and their violence as rage-like without control. Their stories indicate a mechanism
where induced shame and strong emotional pain were immediately bypassed with anger and
violence. Colin, as a victim of extreme violence, added that: “…all men who got my
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temperament to rise were bad guys who should be beaten…”. This could be an indication of a
projection of hatred hate against his father.
Proposed mechanism 3: victim of violence – shame-proneness – bullying/learned ability
to discipline emotions – controlled violence (and hate). The third mechanism is related to
Fred and Jerry, who had both been subjected to frequent and violent bullying, but described
their violence as controlled. Fred had a secure childhood, but was a victim of brutal school
bullying, while Jerry was beaten by his father and brutally bullied at school. Their relatively
higher ability for self-control could be explained by the fact that in order to escape further
bullying, they had learnt to cognitively control their emotions and the bypass mechanisms that
replaced hurtful shame with anger. Still, their violence, once provoked, was also blended with
unresolved hate against their bullies.
Five proposed violence mechanisms against women in intimate relationships.
Proposed mechanism 1: emotional numbness – non-empathetic behavior. The first
proposed mechanism of violence against women in intimate relationship is related to Alex,
who seemed to hurt women in relationships without fully realizing it. His limited access to
empathy seemed to be a consequence of his criminal career: “…girlfriends have been crying
but I have not understood why…”.
Proposed mechanism 2: childhood abuse – fear of abandonment – controlling behavior.
The second mechanism is related to Bill, Colin, Earl, Fred, Harvey, and Ike, whose fear of
being abandoned corresponded with experiences of severe childhood maltreatment and an
unstable attachment. Their jealousness, controlling behavior, distancing, and need of
confirmation were aimed at reducing the risk of reliving the strong pain of being separated
again.
Proposed mechanism 3: shame-proneness – learned barriers against violence against
women – anger redirected against material objects. The third mechanism is related to Jerry,
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who in quarrels seemed to bypass shame with anger but had learnt to control and direct his
aggression towards material objects. Harvey and Ike described a similar mechanism, although
their main reactions seemed to be related to self-control.
Proposed mechanism 4: patriarchal upbringing – learned superiority of men – tendency
to dominate women. The fourth mechanism is related to Danny and Earl, who grew up in a
patriarchal milieu and witnessed domestic violence. Danny described himself as being
provoked by strong women who questioned his marginalized manhood: “…she does not need
my manhood, she can handle herself. My manhood is at stake, and if she belittles me, I
sometimes...”. Earl hit back if he was beaten, and became controlling due to his fear of being
abandoned: “...feel strong fear of being abandoned and prefer to abandon her before I myself
became deserted…”.
Proposed mechanism 5: shame-proneness – increased risk of bypassed shame/violence –
learning to avoid quarrels and/or intimate relationships. The fifth mechanism is related to
Bill and Gordon, who, aware of their aggression problems, seemed to avoid fights and/or
intimate relationships.
DISCUSSION
Most of the men in this study described themselves as unloved by their parents, a condition
that Brown (2004), Gilligan (2003), Marshall et al. (2009), and Scheff and Retzinger (2000)
claim results in consequences such as shame-proneness and low self-love. According to
Scheff (2006), Seidler (1994), and Tangney et al. (2011), shame-proneness impairs a person’s
ability to feel guilt and empathy towards victims and relatives. Most of the men had been
involved in self-injurious behaviors such as drug abuse and risk-taking, which Orth Robins
and Soto (2010) and Tangney et al. (2007) describe as being related to shame-proneness.
Several of the men had been victims of childhood maltreatment, which Dutton et al. (1994)
related to attachment disorder and later violence perpetration. In several cases, the violence
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exposure and maltreatment seemed to have had epiphanic significance for their future lives
(cf. Denzin, 2001), since this decreased their ability to cope with school and adapt to
conventional roles (cf. Brown, 2004; Gilligan, 2003; Scheff & Retzinger, 2000; Tangney et
al., 2011). It appears that there was a link between the parents’ drug and/or mental health
problems and their use of child abuse, their lack of social control, and the alienated social
bonds with their children. In turn, these unstable bonds seemed to produce a general shame at
being unloved, shame-proneness, school failures, socializing with deviants, and later violence
criminality among their children. Six of the men had grown up with parents with addictions
and/or mental health problems and five of these men had also been victims of parental abuse.
These men all suffered from low self-love, severe shame-proneness, self-injurious behaviors,
and bypass mechanisms where anger and aggressions protected them from reliving violence,
humiliation, rejection, and fear. These five men, with the exception of Jerry who was severely
bullied, instantly reacted with uncontrolled anger and violence when they were treated with
disrespect and humiliated.
All of the men described themselves as callous, which according to Agnew (2001),
Messerschmidt (2000), More and Stuart (2004), and Seidler (1994) could be related to their
masculinity constitution, but according to Scheff (2006) and Tangney et al. (2011) could also
be related to shame-proneness. Although most of the men seemed to be emotionally numbed,
they paradoxically also described how they used drugs to turn their empathy and sympathy off
before and after violent crimes. Their drug use was self-injurious, since it harmed their health
and made them take life-threatening risks which according to Ferguson et al. (2000), Harder
et al. (1992), Orth et al. (2010), and Tangney, Wagner, and Gramzow (1992) are most likely
related to strong shame and low self-love.
Many of the men described themselves as shame-prone, as easily violated, and as
externalizing guilt and blame, which according to Brown (2004), Gilligan (2003), Retzinger
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and Scheff (2000), and Scheff (2003) could originate from hurtful childhood experiences.
Five of them described how, when compelled to relive hurtful childhood experiences, they
immediately and uncontrollably bypassed their shame with anger and violence. These stories
confirm findings by Brown (2004), Gilligan (2003), Marshall et al. (2009), Retzinger (1995),
Retzinger and Scheff (2000), and Tangney et al. (2011), who claim that hurtful shame is
bypassed by aggression as a less hurtful emotion. The stories from two men with a history of
being brutally bullied, who had learnt to take cognitive control of the immediate bypass
reaction, suggest that this bypass mechanism may be modified by exposure to bullying.
Several of the men grew up with absent parents and weak social control, which Alarid et
al. (2006), Hirschi (2002), and Link (2014) have related to higher risk of criminality. Most of
the men described their criminal career as a way of coping with unemployment; this is only
partly consistent with the findings of Agnew (2001), Messerschmidt (2000), and More and
Stuart (2004), who mainly regard criminality as a masculinity-validating process. Only in
Danny’s case, since his father acted in a patriarchal fashion and used violence against his
mother, is it plausible to relate his violence against autonomous female partners to what
Abraham and Jewkes (2005), Clayton and Hendrix (2007), Langhinrichsen-Rohling (2005),
and Wareham et al. (2009) define as IGT of learned patriarchal attitudes and violence.
Even though half of the men in this study were diagnosed with ADHD or paranoid
schizophrenia, while the others were still waiting for an examination, it appears overly
simplistic to explain these men’s violence and violent careers with diagnoses, since
unacknowledged and hidden shame originating from childhood and school seemed to be the
common denominator for all these men. The men’s shame-proneness and violence had
blocked their paths into conventional society, and placed them into vicious circles. Ironically,
these bypass mechanisms made them well suited for criminal environments, where immediate
aggression is a resource. Since currently there are only a few therapies aimed at uncovering
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these emotional dimensions, the acknowledgement of shame seems to be the single most
productive intervention for men with these problems. The acknowledgement of their
previously hidden shame could enable them to gain recognition for their second status as
victims, and emancipate them out of these vicious circles.
REFERENCES
Abrahams, N., Jewkes, R. (2005). Effects of South African men’s having witnessed abuse of
their mothers during childhood on their levels of violence in adulthood. American Journal of
Public Health, 95, 1811–1816.

Agnew, R. (2001). Building on the foundation of general strain theory: Specifying the types
of strain most likely to lead to crime and delinquency. Journal of Research in Crime and
Delinquency, 38, 319–361.

Alarid, L. F., Burton, V. S., & Cullen, F. T. (2000). Gender and crime among felony
offenders: Assessing the generality of social control and differential association theories.
Journal of Research in Crime and Delinquency, 37, 171-199.

Ali, P. A., & Naylor, P. B. (2013). Intimate partner violence: A narrative review of the
feminist, social and ecological explanations for its causation. Aggression and Violent
Behavior, 18, 611-619.

Andrews, B., Brewin, C. R., Rose, S., & Kirk, M. (2000). Predicting PTSD symptoms in
victims of violent crime: The role of shame, anger, and childhood abuse. Journal of Abnormal
Psychology, 109, 69-73.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

21

Archer, J. (1994). Male violence. London, England: Routledge.

Babbie, E. (2007). The practice of social research. Belmont, CA: Thompson-Wadsworth.

Ballif-Spanvill, B., Clayton, C. J., & Hendrix, S. B. (2007). Witness and nonwitness
children’s violent and peaceful behavior in different types of simulated conflict with peers.
The American Journal of Orthopsychiatry, 77, 206-215.

Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2003). Emotions and aggressiveness. In W. Heitmeyer
& J. Hagan (Eds.), The international handbook of violence research (pp. 479-493). Dordrecht,
Netherlands: Kluwer Academic.

Bowker, L. (1998). Masculinities and violence. Thousand Oaks, CA: Sage.

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: II. Separation: Anxiety and Anger. London, England:
Hogarth.

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development:
Research perspectives. Developmental Psychology, 22, 723-742.

Brown, J. (2004). Shame and domestic violence: Treatment perspectives for perpetrators from
self-psychology and affect theory. Sexual and Relationship Therapy, 19, 39-56.

Coleman, D. H., & Straus, M. A. (1986). Marital power, conflict, and violence in a nationally
representative sample of American couples. Violence and Victims, 1, 141-157.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

22

Connell, R.W. (1987). Gender and power. Cambridge, England: Polity Press.

Connell, R.W. (1995). Masculinities. Cambridge, England: Polity Press.

Corvo, K., & Carpenter, E. H. (2000). Effects of parental substance abuse on current levels of
domestic violence: A possible elaboration of intergenerational transmission processes.
Journal of Family Violence, 15, 123-135.

Craig, C. D., & Sprang, G. (2007). Trauma exposure and child abuse potential: Investigating
the cycle of violence. American Journal of Orthopsychiatry, 77, 296-385.

Cresswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design. Choosing among five
approaches. London, England: Sage.

Denzin, N. K. (2001). Interpretive interactionism. Newbury Park, CA: Sage.

Dutton, D. G., Saunders, K., Starzomski, A., & Bartholomew, K. (1994). Intimacy‐anger and
insecure attachment as precursors of abuse in intimate relationships. Journal of Applied Social
Psychology, 24, 1367-1386.

Dutton, D. G. (1994). Patriarchy and wife assault. The ecological fallacy. Violence and
Victims, 9, 125-140.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

23

Ehrensaft, M. K., Cohen, P., Brown, J., Smailes, E., Chen, H., & Johnson, J. G. (2003).
Intergenerational transmission of partner violence: A 20-year prospective study. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 71, 741-753.

Elliot, J. (2005). Using narrative in social research. London, England: Sage.

Else-Quest, N. M., Higgins, A., Allison, C., & Morton, L. C. (2012). Gender differences in
self-conscious emotional experience: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 138, 947-981.

Ferguson, T. J., Stegge, H., Eyre, H. L., Vollmer, R. & Ashbaker, M. (2000). Context effects
and the (mal)adaptive nature of guilt and shame in children. Genetic, Social & General
Psychology Monographs, 126, 319–348.

Flake, D. F. (2005). Individual, family, and community risk markers for domestic violence in
Peru. Violence against Women, 11, 353–373.

Gage, A. J. (2005). Women’s experience of intimate partner violence in Haiti. Social Science
& Medicine, 61, 343-364.

Gilligan, J. (2003). Shame, guilt and violence. Social Research, 70(4), 1205-1230.
Harder, D. W., Cutler, L., & Rockart, L. (1992). Assessment of shame and guilt and their
relationships to psychopathology. Journal of Personality Assessment, 59, 584-604.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

24

Harper, F. W. K., Austin, A. G., Cercone, J. J., & Arias, I. (2005). The role of shame, anger,
and affect regulation in men’s perpetration of psychological abuse in dating relationships.
Journal of Interpersonal Violence, 20, 1648-1662.

Harway, M., & O’Neil, J. M. (Eds.). (1999). What causes men’s violence against women?
London, England: Sage.

Heise, L. L. (1998) Violence against women. An integrated, ecological framework. Violence
Against Women, 4, 262-290.

Heise, L. L. (2012). Determinants of partner violence in low and middle-income countries:
Exploring variation in individual and population level risk (Doctoral dissertation). London,
England: London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Hirschi, T. (2002). Causes of delinquency. London, England: Transaction.

Holmqvist, R. (2008). Psychopathy and affect consciousness in young criminal offenders.
Journal of Interpersonal Violence, 23, 209-224.

Hunnicut, G. (2009) Varieties of patriarchy and violence against women: Resurrecting
“patriarchy” as a theoretical tool. Violence Against Women, 15(5), 553-573.

Jewkes, R., Levin, J., & Penn-Kekana, L. (2002). Risk factors for domestic violence: Findings
from a South African cross-sectional study. Social Science & Medicine, 55, 1603-1617.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

25

Jansson, P. M., & Saxonberg, S. (2013). Are asymmetrical power relations a hidden obstacle
to successful rehabilitation of violent men? An explorative study on the methodology to
investigate shame. Aggression and Violent Behavior, 18, 745-752.

Jones, C. M. (2014). Why persistent offenders cannot be shamed into behaving. Journal of
Offender Rehabilitation, 53, 153-170.

Kersten, J. (1993). Crime and masculinities in Australia, Germany and Japan. International
Sociology 8, 461-478.

Kwong, M. J., Bartholomew, K., Henderson, A. J. Z., & Trinke, S. J. (2003). The
intergenerational transmission of relationship violence. Journal of Family Psychology, 17,
288-301.

Langhinrichsen-Rohling, J. (2005). Top 10 greatest “hits”: Important findings and future
directions for intimate partner violence research. Journal of Interpersonal Violence, 20, 108118.

Lewis, H. B. (1971). Shame and guilt in neurosis. New York, NY: International Universities
Press.

Link, T. C. (2014). Differential association theory. In The Encyclopedia of Theoretical
Criminology. New York, NY: Wiley.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

26

Marshall, W. L., Marshall, L. E., Serran, G. A., & O’Brien, M. D. (2009). Self-esteem,
shame, cognitive distortions and empathy in sexual offenders: Their integration and treatment
implications. Psychology, Crime & Law, 15, 217-234.

McKee, J. R. (2014). Patriarchal ideology and violence against women: A theoretical
contribution using longitudinal, individual-level analyses (Doctoral dissertation). Norfolk,
VA: Old Dominion University.

Messerschmidt, J. W. (1993). Masculinities and crime: Critique and reconceptualization of
theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Messerschmidt, J. W. (1997). Crime as structured action: Gender, race, class, and crime in
the making. Thousand Oaks, CA: Sage.

Messerschmidt, J. W. (2000). Nine lives: Adolescent masculinities, the body, and violence,
Boulder, CO: Westview.

Messner, M. A. & Sabo, D. F. (1994). Sex, violence & power in sports: Rethinking
masculinity. Freedom, CA: Crossing.

Mills, L. G. (2008). Shame and intimate abuse: The critical missing link between cause and
cure. Children and Youth Services Review, 30, 631-638.

Moore, T. M., & Stuart, G. L. (2004). Illicit substance use and intimate partner violence
among men in batterers’ intervention. Psychology of Addictive Behaviors, 18, 385-389.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

27

Nathanson, D. L. (1992). Shame and pride: Affect, sex and the birth of the self. New York,
NY: Norton.

Nyström, M. B. T., & Mikkelsen, F. (2012). Psychopathy-related personality traits and shame
management strategies in adolescents. Journal of Interpersonal Violence, 28, 519-537.

Olthof, T. (2012). Anticipated feelings of guilt and shame as predictors of early adolescents’
antisocial and prosocial interpersonal behavior. European Journal of Developmental
Psychology, 9, 371–388.

Orth, U., Robins, R. W., & Soto, C. J. (2010). Tracking the trajectory of shame, guilt, and
pride across the life span. Journal of Personality and Social Psychology, 99, 1061-1071.

Renner, L. M., & Slack, K. S. (2006). Intimate partner violence and child maltreatment:
Understanding intra-and intergenerational connections. Child Abuse & Neglect, 30, 599-617.

Retzinger, S. M. (1995.) Identifying shame and anger in discourse. American Behavioral
Scientist, 38, 1104-1113.

Retzinger, S. M. & Scheff T. J. (2000). Emotion, alienation, and narratives: Resolving
intractable conflicts. Mediation Quarterly, 18, 71-85.

Rosenfield, P. L, Kessel, F. (2008). Fostering interdisciplinary research: The way forward. In
F. Kessel, P. L. Rosenfield, & N. B. Andersson (Eds.), Interdisciplinary research. Case

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

28

studies from health and social science (pp 429-463). Oxford, England: Oxford University
Press.

Sansone, R. A., Lam, C., Wiederman, M. W. (2013). Victims of bullying in childhood,
criminal outcomes in adulthood. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 17,
69-72.
Scheff, T. J. (2003). Male emotions/relationships and violence: A case study. Human
Relations, 56, 727-749.

Scheff, T. (2006). Aggression, hypermasculine emotions and relations: The silence/violence
pattern. Irish Journal of Sociology, 15, 24-39.

Scheff, T. J., & Retzinger, S. M. (1997). Shame, anger and the social bond: A theory of sexual
offenders and treatment. Electronic Journal of Sociology, 3, 1198-3655.

Scheff, T. J., & Retzinger, S. M. (2000). Shame as the master emotion of everyday life.
Journal of Mundane Behavior, 1, 303-324.

Scheff T. J., & Retzinger, S. (2001). Emotions and violence. Shame and rage in destructive
conflicts. Lincoln, NE: iUniverse.

Schoenleber, M., & Berenbaum, H. (2012). Shame regulation in personality pathology.
Journal of Abnormal Psychology, 121, 433-446.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

29

Seidler V. J. (1989). Rediscovering masculinity. Reason, language and sexuality. London,
England: Routledge.

Seidler, V. J. (1994). Unreasonable men: Masculinity and social theory. London, England:
Routledge.

Smokovski, P. R., & Kopasz, K. H. (2005). Bullying in school: An overview of types, effects,
family characteristics, and intervention strategies. Children & Schools, 27, 101-110.

Sourander, A., Helstela, L., Helenius, H., & Piha, J. (2000). Persistence of bullying from
childhood to adolescence: A longitudinal 8-year follow-up study. Child Abuse and Neglect,
24, 873-881.

Tangney, J. P., Wagner, P., & Gramzow, R. (1992a). Proneness to shame, proneness to guilt,
and psychopathology. Journal of Abnormal Psychology, 101, 469-478.

Tangney, J. P., Wagner, P., Fletcher, C., & Gramzow, R. (1992b). Shamed into anger?
Therelation of shame and guilt to anger and self-reported aggression. Journal of Personality
and Social Psychology, 62, 669 – 675.

Tangney, J. P. (1995). Recent advances in the empirical study of shame and guilt. The
American Behavioral Scientist, 38, 1132-1145.

PATHWAYS CAUSING MEN’S VIOLENCE

30

Tangney, J. P., Miller, R. S., Flicker, L., & Barlow, D. H. (1996). Are shame, guilt, and
embarrassment distinct emotions? Journal of Personality and Social Psychology, 70, 12561269.

Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2003). Shame and guilt. New York, NY: Guilford.

Tangney, J. P., Mashek, D., & Stuewig, J. (2007). Working at the social-clinical-communitycriminology interface: The GMU inmate study. Journal of Social and Clinical Psychology,
26, 1-21.

Tangney, J. P., Stuewig, J., & Hafez, L. (2011). Shame, guilt, and remorse: Implications for
offender populations. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 22, 706-723.

Tweed, R. G., & Dutton, D. G. (1998). A comparison of impulsive and instrumental
subgroups of batterers. Violence and Victims, 13, 217-230.

Wareham, J., Paquette Boots, D. P., & Chavez, J. M. (2009). A test of social learning and
intergenerational transmission among batterers. Journal of Criminal Justice, 37, 163-173.

WHO, World Health Organization (2014). Violence against women. Retrieved from
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/

School of Health and Welfare Dissertation Series
1. Linddahl, Iréne. (2007). Validity and Reliability of the Instrument DOA; A
Dialogue about Working Ability. Licentiate Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 1. ISBN 978-91-85835-00-3
2. Widäng, Ingrid. (2007). Patients’ Conceptions of Integrity within
Health Care Illuminated from a Gender and a Personal Space Boundary
Perspective. Licentiate Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series
No 2. ISBN 978-91-85835-01-0
3. Ernsth Bravell, Marie. (2007). Care Trajectories in the oldest old. Doctoral
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 3.
ISBN 978-91-85835-02-7
4. Almborg, Ann-Helene. (2008). Perceived Participation in Discharge Planning
and Health Related Quality of Life after Stroke. Doctoral Thesis. School of
Health Sciences Dissertation Series No 4. ISBN 978-91-85835-03-4
5. Rosengren, Kristina. (2008). En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring
– från distanserat till delat ledarskap. Doctoral Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 5. ISBN 978-91-85835-04-1
6. Wallin, Anne-Marie. (2009). Living with diabetes within the framework of
Swedish primary health care: Somalian and professional perspectives. Doctoral
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 6.
ISBN 978-91-85835-05-8
7. Dahl, Anna. (2009). Body Mass Index, Cognitive Ability, and Dementia:
Prospective Associations and Methodological Issues in Late Life. Doctoral
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 7.
ISBN 978-91-85835-06-5
8. Einarson, Susanne. (2009). Oral health-related quality of life in an adult
population. Licentiate Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series
No 8. ISBN 978-91-85835-07-2
9. Harnett, Tove. (2010). The Trivial Matters. Everyday power in Swedish elder
care. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 9.
ISBN 978-91-85835-08-9
10. Josefsson, Eva. (2010). Immigrant background and orthodontic treatment
need - Quantitative and qualitative studies in Swedish adolescents. Doctoral
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 10.
ISBN 978-91-85835-09-6

11. Lindmark, Ulrika. (2010). Oral Health and Sense of Coherence - Health
Behaviours, Knowledge, Attitudes and Clinical Status. Doctoral Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 11. ISBN 978-91-85835-10-2
12. Pihl, Emma. (2010). The Couples’ Experiences of Patients’ Physical
Limitation in Daily Life Activities and Effects of Physical Exercise in Primary
Care when having Chronic Heart Failure. Doctoral Thesis. School of Health
Sciences Dissertation Series No 12. ISBN 978-91-85835-11-9
13. Nilsson, Stefan. (2010). Procedural and postoperative pain management in
children - experiences, assessments and possibilities to reduce pain, distress and
anxiety. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 13.
ISBN 978-91-85835-12-6
14. Algurén, Beatrix. (2010). Functioning after stroke - An application of the
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Doctoral
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 14.
ISBN 978-91-85835-13-3
15. Kvarnström, Susanne. (2011). Collaboration in Health and Social Care Service User Participation and Teamwork in Interprofessional Clinical
Microsystems. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series
No 15. ISBN 978-91-85835-14-0
16. Ljusegren, Gunilla. (2011). Nurses’ competence in pain management in
children. Licentiate Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 16.
ISBN 978-91-85835-15-7
17. Arvidsson, Susann. (2011). Health promoting factors in people with chronic
musculoskeletal pain or with rheumatic diseases: a descriptive and
interventional study. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation
Series No 17. ISBN 978-91-85835-16-4
18. Berggren, Elisabeth. (2011) Identity construction and memory after
Subarachnoid Haemorrhage - Patients’ accounts and relatives’ and patients’
statements in relation to memory tests. Licentiate Thesis. School of Health
Sciences Dissertation Series No 18. ISBN 978-91-85835-17-1
19. Ericsson, Iréne. (2011) Välbefinnande och demens - Aspekter på
välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demenssjukdom.
Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 19.
ISBN 978-91-85835-18-8

20. Silén, Marit. (2011) Encountering ethical problems and moral distress as a
nurse - Experiences, contributing factors and handling. Doctoral Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 20. ISBN 978-91-85835-19-5
21. Munck, Berit. (2011) Medical technology and its impact on palliative home
care as a secure base experienced by patients, next-of-kin and district nurses.
Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 21.
ISBN 978-91-85835-20-1
22. Jacobsson, Brittmarie. (2011) On Oral Health in Young Individuals with
Foreign and Swedish Backgrounds. Licentiate Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 22. ISBN 978-91-85835-21-8
23. Bergsten, Ulrika. (2011) Patients’ and healthcare providers’ experiences of the
cause, management and interaction in the care of rheumatoid arthritis. Doctoral
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 23.
ISBN 978-91-85835-22-5
24. Wilińska, Monika. (2012) Spaces of (non-)ageing - A discursive study of
inequalities we live by. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation
Series No 24. ISBN 978-91-85835-23-2
25. Wagman, Petra. (2012) Conceptualizing life balance from an empirical
and occupational therapy perspective. Doctoral Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 25. ISBN 978-91-85835-24-9
26. Golsäter, Marie. (2012) Hälsosamtal som metod att främja barns och
ungdomars hälsa – en utmanande uppgift. Doctoral Thesis. School of Health
Sciences Dissertation Series No 26. ISBN 978-91-85835-25-6
27. Celsing Fåhraeus, Christina. (2012) Övervikt/fetma hos barn, ungdomar och
unga vuxna i relation till vikt, viktutveckling och kariesförekomst. Licentiate
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 27.
ISBN 978-91-85835-26-3
28. Åhnby, Ulla. (2012) Att möjliggöra äldre människors delaktighet i vardagen Framtidsverkstad som idé och metod. Licentiate Thesis. School of Health
Sciences Dissertation Series No 28. ISBN 978-91-85835-27-0
29. Ståhl, Ylva. (2012) Documentation in Child and School Health Services
Mapping health information from a biopsychosocial perspective using the ICFCY. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 29.
ISBN 978-91-85835-28-7

30. Åkerman, Eva. (2012) Assessment and tools for follow up of patients’
recovery after intensive care. Doctoral Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 30. ISBN 978-91-85835-29-4
31. Pietilä, Sirpa. (2012) Tvillingskap genom livet - individualitet och relation i
äldre tvillingars livsberättelser. Doctoral Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 31. ISBN 978-91-85835-30-0
32. Gimbler Berglund, Ingalill. (2012) Nurse anaesthetist’s interactions and
assessment of children’s anxiety. Licentiate Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 32. ISBN 978-91-85835-31-7
33. Fristedt, Sofi. (2012) Occupational participation through community mobility
among older men and women. Doctoral Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 33. ISBN 978-91-85835-32-4
34. Andersson, Bodil. (2012) Radiographers’ Professional Competence Development of a context-specific instrument. Doctoral Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 34. ISBN 978-91-85835-33-1
35. Siouta, Eleni. (2012) Communication Patterns in Consultations Between
Patients with Atrial Fibrillation and Health Professionals. Licentiate Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 35. ISBN 978-91-85835-34-8
36. Selander, Helena. (2012) Driving assessment and driving behavior. Doctoral
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 36.
ISBN 978-91-85835-35-5
37. Sjölander, Catarina. (2012) Consequences for family members of being
informal caregivers to a person with advanced cancer. Doctoral Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 37. ISBN 978-91-85835-36-2
38. Anastassaki Köhler, Alkisti. (2012) On temporomandibular disorders – Time
trends, associated factors, treatment need and treatment outcome. Doctoral
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 38.
ISBN 978-91-85835-37-9
39. Berggren, Elisabeth. (2012) Daily life after Subarachnoid Haemorrhage –
Identity construction, patients’ and relatives’ statements about patients’ memory,
emotional status and activities of living. Doctoral Thesis. School of Health
Sciences Dissertation Series No 39. ISBN 978-91-85835-38-6
40. Sigurðardóttir, Sigurveig H. (2013) Patterns of care and support in old age.
Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 40.
ISBN 978-91-85835-39-3

41. Larsson, Ingrid. (2013) Person-centred care in rheumatology nursing for
patients undergoing biological therapy: an explorative and interventional study.
Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 41.
ISBN 978-91-85835-40-9
42. Josephson, Iréne (2013) Utrymme för deltagande. Beslutsprocesser i möten
mellan patienter med ospecifika ländryggsbesvär och sjukgymnaster i
primärvård. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series
No 42. ISBN 978-91-85835-41-6
43. Strand, Anne-Sofie (2013) Truancy from student and school perspectives. An
interview and document study. Doctoral Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 43. ISBN 978-91-85835-42-3
44. Nygårdh, Annette (2013) A quality improvement project on empowerment in
chronic kidney care – an interactive research approach. Doctoral Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 44. ISBN 978-91-85835-43-0
45. Johansson, Linda (2013) Foodwork and meals in everyday life among persons
with dementia and their partners. Doctoral Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 45. ISBN 978-91-85835-44-7
46. Godfrey, Marjorie M.(2013) Improvement Capability at the Front Lines of
Healthcare – Helping through Leading and Coaching. Doctoral Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 46. ISBN 978-91-85835-45-4
47. Jacobsson, Brittmarie (2013) On Oral Health in Young Individuals with a
Focus on Sweden and Vietnam. A Cultural Perspective. Doctoral Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 47. ISBN 978-91-85835-46-1
48. Jansson, Inger (2014) On the nature of work ability. Doctoral Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 48. ISBN 978-91-85835-47-8
49. Axelsson, Anna Karin (2014) Children with profound intellectual and
multiple disabilities and their participation in family activities. Doctoral Thesis.
School of Health Sciences Dissertation Series No 49. ISBN 978-91-85835-48-5
50. Börjesson, Ulrika (2014) Everyday Knowledge in Elder Care. An
Ethnographic Study of Care Work. Doctoral Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 50. ISBN 978-91-85835-49-2
51. Björkman, Berit (2014) Children in the Radiology Department – a study of
anxiety, pain, distress and verbal interaction. Doctoral Thesis. School of Health
Sciences Dissertation Series No 51. ISBN 978-91-85835-50-8

52. Hagiwara, Magnus (2014) Development and Evaluation of a Computerised
Decision Support System for use in prehospital care. Doctoral Thesis. School of
Health Sciences Dissertation Series No 52. ISBN 978-91-85835-51-5
53. Boström, Martina (2014) Trygghet – på vems villkor? Upplevelser och
erfarenheter av trygghet hos äldre personer med behov av omsorg. Doctoral
Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 53.
ISBN 978-91-85835-52-2
54. Wieslander, Inger (2014) Women’s recovery after a first myocardial
infarction from an organizational, a relational and an individual perspective.
Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 54.
ISBN 978-91-85835-53-9
55. Svensson, Ann-Marie (2014) Äldres erfarenheter av välbefinnande inom
särskilt boende för äldre. Licentiate Thesis. School of Health Sciences
Dissertation Series No 55. ISBN 978-91-85835-54-6
56. Magnusson, Lina (2014) Prosthetic and Orthotic Services in Developing
Countries. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 56.
ISBN 978-91-85835-55-3
57. Högberg, Karin (2015) Web-based counselling to patients with hematological
diseases. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation Series No 57.
ISBN 978-91-85835-56-0
58. O’Sullivan Darcy, Laura (2015) The everyday life of young children, through
their cancer trajectory. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation
Series No 58. ISBN 978-91-85835-57
59. Stenebrand, Agneta (2015) Dental anxiety among 15-year-olds. Psychosocial
factors and oral health. Doctoral Thesis. School of Health Sciences Dissertation
Series No 59. ISBN 978-91-85835-58-4
60. Nilsson, Håkan (2015) Conceptualizing and Contextualizing Mindfulness:
New and Critical Perspective. Doctoral Thesis. School of Health and Welfare
Dissertation Series No 60. ISBN 978-91-85835-59-1
61. Ahlstrand, Inger (2015) Pain and its relation to participation in valued
activities in rheumatoid arthritis. Doctoral Thesis. School of Health and Welfare
Dissertation Series No 61. ISBN 978-91-85835-60-7
62. Karlsson, Christina (2015) Detection and assessment of pain in dementia
care practice: Registered nurses’ and certified nursing assistants’ experiences.
Doctoral Thesis. School of Health and Welfare Dissertation Series No 62.
ISBN 978-91-85835-61-4

63. Lundgren, Dan (2015) Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö i kommunal
äldreomsorg. Skillnader och likheter mellan särskilt boende och hemtjänst.
Licentiate Thesis. School of Health and Welfare Dissertation Series No 63.
ISBN 978-91-85835-62-1
64. Karlsson, Katarina (2015) Jag är rädd, jag vill till mamma. Yngre barns,
föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården.
Doctoral Thesis. School of Health and Welfare Dissertation Series No 64.
ISBN 978-91-85835-63-8
65. Peterson, Anette (2015) Learning and understanding for quality
improvement under different conditions – An analysis of quality registry-based
collaboratives in acute and chronic care. Doctoral Thesis. School of Health and
Welfare Dissertation Series No 65. ISBN 978-91-85835-64-5
66. Einberg, Eva-Lena (2016) To promote health in children with experience of
cancer treatment. Doctoral Thesis. School of Health and Welfare Dissertation
Series No 66. ISBN 978-91-85835-65-2
67. Olsson, Lena (2016) Children with mild intellectual disability and their
families – needs for support, service utilisation and experiences of support.
Doctoral Thesis. School of Health and Welfare Dissertation Series No 67.
ISBN 978-91-85835-66-9
68. Neubeck, Truls (2016) Quality Improvement within Nonprofit Social Service
Providers. Doctoral Thesis. School of Health and Welfare Dissertation Series
No 68. ISBN 978-91-85835-67-6
69. Wu, Xi Vivien (2016) Holistic Clinical Assessment for Undergraduate
Nursing Students. Doctoral Thesis. School of Health and Welfare Dissertation
Series No 69. ISBN 978-91-85835-68-3
70. Hallgren, Jenny (2016) Should I Stay or Should I Go – Factors Associated
with Hospitalization among Older Persons in Sweden. Doctoral Thesis. School
of Health and Welfare Dissertation Series No 70. ISBN 978-91-85835-69-0
71. Nordström, Erik (2016) Samordnad individuell plan (SIP). Professionellas
samt barn och föräldrars erfarenheter. Licentiate Thesis. School of Health and
Welfare Dissertation Series No 71. ISBN 978-91-85835-70-6
72. Carlsson, Emma (2016) The importance of psychological and physical
stressors on diabetes-related immunity in a young population – an
interdisciplinary approach. Doctoral Thesis. School of Health and Welfare
Dissertation Series No 72. ISBN 978-91-85835-71-3

73. Jansson, Peter (2016) Våldets onda cirklar. En explorativ undersökning av
mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska
interventioner mot våld. Doctoral Thesis. School of Health and Welfare
Dissertation Series No 73. ISBN 978-91-85835-72-0

