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Sammanfattning 

Fokus för denna uppsats är att jämföra hur förövarna som använt våld mot kvinnor beskrivs i 

Kriminalvårdens
1
 två olika behandlingsprogram. Behandlingsprogrammen som riktar sig till 

förövare av våld i nära relationer respektive förövare av sexualbrott har i denna studie 

granskats och jämförts. I uppsatsen används innehållsanalys som metod och det empiriska 

materialet har utgjorts av manualerna till Kriminalvårdens ovan nämnda behandlingsprogram. 

Jämförelsen visar att det finns skillnader i hur sexualbrottsförövare och förövare av våld i nära 

relationer beskrivs i de båda behandlingsprogrammen. En slutsats är att sexualbrottsförövare i 

detta empiriska material i högre grad än förövare av våld i nära relationer definieras utifrån 

antaganden om att beteendet är en del av identiteten. Det framkommer även att 

sexualbrottsförövare i högre utsträckning än förövare av våld i nära relationer beskrivs som 

mer avvikande och förväntas fortsätta vara en avvikare även efter behandlingen. Detta blir 

bland annat tydligt genom att målen i de båda behandlingsprogrammen skiljer sig åt. När det 

gäller förövare av våld i nära relationer framställs att målet är att förövaren ska kunna fungera i 

en relation igen, medan målet för sexualbrottsförövare uppges vara att, trots kognitiva 

förvrängningar, avstå från att återfalla i det brottsliga förövarbeteendet. Vidare finns en 

skillnad mellan hur förövare av våld i nära relationer och sexualbrottsförövare innesluts i 

samhället. I manualerna till behandlingsprogrammet som riktas till förövare av våld i nära 

relationer hävdas att ”vår kultur” är en förklaring till beteendet och samhället tilldelas därmed 

en det av skulden för det våld som förövaren dömts för. Sexualbrottsförövare däremot blir 

särskilda från den gemensamma kulturen genom att det hävdas att ”vissa kulturer” påverkar 

”vissa män” att begå sexualbrott. Detta kan tolkas som ett sätt att utesluta sexualbrottsförövare, 

vilket kan göra det möjligt att placera problemet antingen hos individen eller hos andra kulturer 

än den som benämns som ”vår”. Att sexualbrottsförövare betraktas som mer avvikande kan 

även exemplifieras med att sexualbrottsförövare i behandlingsprogrammets manualer beskrivs 

med att förövare kan ”(…)te sig som vanliga människor” (Kriminalvården, 2006, ROS, 

Teorimanual, s.23), vilket antyder att de i själva verket inte är vanliga människor. Resultaten i 

denna studie visar på ett avståndstagande och mystifiering av sexualbrottsförövaren, vilket kan 

leda till att sexualbrott som problem förläggs hos individen eller andra kulturer snarare än att 

det betraktas som ett av det svenska samhällets problem.  

 

                                                 
1
 Jag har valt att genomgående i uppsatsen  skriva Kriminalvården med stort K då de omtalar sig själva på det 

sättet.  
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1. Introduktion 

1.1 Mäns våld mot kvinnor 

Det övergripande temat för denna uppsats är mäns våld mot kvinnor. Det är ett av de fenomen 

i samhället som forskare har försökt att förstå och förklara och som i många sammanhang 

beskrivs som ett folkhälsoproblem eller allvarligt samhällsproblem i Sverige (Wendt, 2010; 

Pihlblad, 2011:3; Berg, Eriksson och Wallqvist, 2011; Eliasson och Ellgrim, 2006; SOU, 

2004; Kullberg, 2004). Sveriges regering poängterar i en skrivelse vikten av att alla 

människor i landet oavsett kön ska ha samma rätt till kroppslig integritet. Genom att ändra på 

benämningen av våldet från ”könsrelaterat våld” till ”mäns våld mot kvinnor” vill regeringen 

i skrivelsen förtydliga att de som utsätts för könsrelaterat våld i de flesta fallen är kvinnor och 

att förövarna är män (Regeringsskrivelse, 2011). 

 När det gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer har fokus skiftat både inom 

forskningen och på den politiska nivån i Sverige. Fokus har skiftat från individuella faktorer 

som används för att kategorisera vissa män/grupper som avvikande till de strukturer som 

antas möjliggöra mäns överordning (Wendt Höjer, 2002, Eliasson & Ellgrim, 2006). Det 

svenska politiska förhållningssättet till mäns våld mot kvinnor i nära relationer har också 

ändrats från att problemet har betraktats som en privat angelägenhet till att det betecknats som 

ett offentligt samhällsproblem (Wendt Höjer, 2002, Eliasson & Ellgrim, 2006, Heimer & 

Sandberg, 2008, Nilsson, 2009). Skiftningen i fokus från att mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer förklarats med individuella till strukturella faktorer har dock uteblivit när det gäller 

mäns sexuella våld mot kvinnor (Berg, Eriksson och Wallqvist, 2011). 

 Det finns olika utgångspunkter inom forskningen om mäns våld mot kvinnor och trots att 

samma fenomen studeras finns ett flertal olika slutsatser beroende på vilket perspektiv som 

antas. Eliasson och Ellgrim (2006) visar i översikten En kunskapsöversikt. Mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer att feministiska forskare pekar på att den samhälleliga strukturen 

möjliggör mäns överordnade position i samhället och att denna skapar män som anses vara 

berättigade att använda våld mot kvinnor. Psykologiskt inriktade forskare lägger ofta 

tonvikten på individen, som på grund av bland annat trauman i barndomen inte kan hantera 

relationer och blir antisociala människor, som har svårt att härbärgera känslor (se Kwarnmark, 

2010). Forskare i den systemteoretiska skolan menar att förklaringen till mäns våld mot 

kvinnor finns att hämta hos familjen och att individen skapas socialt, genom interaktion med 

omgivningen (Eliasson & Ellgrim, 2006). Beroende på vilket av de ovan presenterade 

perspektiven som intas förändras synen på mannen som förövare, kvinnan som offer och 



 

8 

 

själva våldet. Eliasson (2008) menar i antologin Våldsutsatta kvinnor att för att förstå och 

förklara mäns våld mot kvinnor och den komplexitet som omgärdar problematiken så måste 

ett bredare perspektiv intas. Det räcker inte att se problemet utifrån individerna och försöka 

förstå varför våldet inträffar. En analys måste även göras av vad i samhällets struktur som 

möjliggör våldet och Eliasson (2008) ställer sig frågan ”Var går gränsen mellan manliga 

privilegier och manligt våld?” (a.a., s.51). 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Begreppet social konstruktion används flitigt i denna uppsats. Ibland används konstrueras 

synonymt med beskrivs. Anledningen till detta är min syn på språket så som skapande. Jag 

menar att i och med att något/någon benämns eller beskrivs genom språket så skapas 

samtidigt en bild av det som omtalas. I denna uppsats studeras konstruktionen av förövare, 

vilket inte ska missförstås som att det innebär att männen inte är förövare. Jag utgår ifrån att 

merparten av de män som dömts för sexualbrott och våld i nära relation i Sverige är skyldiga 

och därmed förövare. Konstruktionen av förövare har alltså ingenting att göra med 

skuldfrågan, utan fokus ligger på den text som beskriver de båda förövarkategorierna och hur 

bilderna av förövarna skapas genom språket.  

 Begreppet avvikare används redan i titeln samt återkommer upprepade gånger i uppsatsen 

och kräver en klargörande text kring vad som menas med begreppet. Beckers teorier (2003 

[1976]) som ingår i denna uppsats teoretiska tolkningsram använder begreppet outsider för att 

beskriva de människor som av en eller annan anledning befinner sig utanför normen. Avvikare 

är inte synonymt med begreppet outsider, men används i denna uppsats som en 

samlingsdefinition av de människor som bryter mot samhälls-/gruppnormer eller lagar och 

regler som individen förväntas leva efter. I uppsatsen används ibland begreppet avvikare för 

att benämna sexualbrottsförövare eller förövare av våld i nära relationer. Anledningen till att 

begreppet används istället för kriminell är för att begreppet avvikare kan sägas existera på en 

skala medan kriminell är något man antingen är eller inte är. Alla kriminella kan anses vara 

avvikare eftersom de brutit mot de gemensamma reglerna i samhället. En kriminell kan 

emellertid vara mer eller mindre avvikare och var den kriminella hamnar på skalan beror 

framförallt på hur samhället betraktar brottet som den kriminelle begått. De förövarkategorier 

som studeras i denna uppsats är sexualbrottsförövare och förövare av våld i nära relationer, 

som trots att båda klassas som kriminella kan skilja sig åt när det gäller avvikarstatus.  

 Sexualbrottsförövare är i Kriminalvårdens behandlingsprogram Relation och samlevnad 

(ROS) manualer ett samlingsbegrepp för män som utövat sexuellt våld mot kvinnor, män eller 
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barn (Kriminalvården, 2006, ROS, Teorimanual). I denna uppsats används dock 

sexualbrottsförövare som benämning på de män som har blivit dömda för sexualbrott mot 

kvinnor. Den text i ROS (Kriminalvården, 2006) manualer som är direkt kopplad till mäns 

sexuella våld mot andra män eller barn har bortsetts ifrån eftersom den inte har bedömts 

relevant för denna uppsats. 

 Det är värt att påpeka att förövare av våld i nära relationer och sexualbrottsförövare inte 

endast är definitioner som gäller män som använder våld mot kvinnor. I avsnitt 1.1 beskrivs 

att statistiken pekar på att den typiske förövaren är en man och det typiska offret är en kvinna, 

men det är inte den enda bilden som existerar i samhället. Även kvinnor kan vara förövare av 

både våld i nära relationer och sexualbrott och män kan falla offer för dessa brott. Dessutom 

förekommer våldet inte bara i heterosexuella relationer, utan även i samkönade relationer. 

Med detta sagt vill jag klargöra att begreppen i denna studie avser manliga förövare som 

utövat våld mot kvinnor. 

1.3 Vägen fram till uppsatsen 

När jag påbörjade mitt arbete med att hitta syfte och frågeställningar till min magisteruppsats, 

gjorde jag det genom en litteratursökning i ämnet våldtäkt i krig. I sökningarna valde jag ut de 

artiklar som problematiserade förekomsten av våldtäkter utifrån ett könsmaktsperspektiv och 

jag uppehöll mig kring de maktstrukturer som ansågs medverka till kvinnans utsatthet, både i 

freds- och i krigstid. När jag läste de olika artiklarna slogs jag av tanken att – om 

förklaringarna till att män i krig utför sexuella övergrepp är att de lever i en fruktansvärda 

miljö, att de själva ofta varit utsatta för övergrepp och att samhället är väldigt ojämlikt – vad 

finns det då för förklaringar i Sverige? Sverige är inte ett krigsdrabbat land och är i jämförelse 

med många andra länder förhållandevis jämställt. Denna undran förde mig in i den svenska 

kontexten och de litteratursökningar jag därefter gjorde kretsade kring mäns våld mot kvinnor 

och den sociala konstruktionen av kvinnor som offer och män som förövare i Sverige. 

 Litteratursökningar som jag gjorde inför min magisteruppsats har gett mig en förförståelse 

av mäns våld mot kvinnor och den kunskapen som inhämtades då färgar mitt sätt att se på 

mäns våld mot kvinnor. Bland annat framhöll de flesta artiklar och texter som jag läste en 

strukturell förståelse av problematiken mäns våld mot kvinnor och tonade ner de individuella 

förklaringarna till våldet. Detta har säkerligen påverkat mitt sätt att tänka kring mäns våld mot 

kvinnor till att försöka finna förklaringar till våldet i samhället snarare än på individnivå. 

Trots detta menar jag att en kombination av förklaringar på en struktur-, individ- och 

gruppnivå är det bästa för att få en mer nyanserad bild av problemet.  
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 Det var också genom den tidiga litteratursökningen i den svenska kontexten inför min 

magisteruppsats som jag fann Kriminalvårdens två behandlingsprogram. En av 

forskningsöversikterna (Berg, Eriksson och Wallqvist, 2011) som jag fann i litteratursökning 

pekade på en lucka i forskningen gällande den skillnad som görs mellan Kriminalvårdens två 

olika behandlingsprogram som riktar sig till förövare av våld i nära relationer respektive 

sexualbrottsförövare. Det framkom även att det i forskningssammanhang ofta görs en skillnad 

mellan sexualiserat våld och annat våld som män utför mot kvinnor utan att det finns en 

förklaring till varför. Separeringen av de olika typerna av våld gjorde att jag funderade vidare 

på om det är så att våldtäkt ses som mer av en kränkning än en grov misshandel och varför det 

i så fall är så. Har det att göra med att våldtäkt är värre och gör mer skada än misshandel eller 

finns det andra förklaringar? Dessa tankegångar kopplades till funderingar kring att 

handlingen, offer och förövare är beroende av varandra. Bilden av förövaren är kopplad till 

bilden av offret och vice versa och handlingen bedöms olika beroende på hur förövare och 

offer bedöms. Detta skulle kunna innebära att en våldtäkt inte alltid definieras som en våldtäkt 

och att en offer inte alltid ses som ett offer. Det skulle även kunna innebära att en förövare 

beskrivs på olika sätt beroende på andra faktorer än de som är kopplade till själva individen 

och handlingen. Mitt intresse för förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor, sociala 

konstruktioner och förövarskapet ledde mig till att söka beskrivningar av förövare och till 

Kriminalvårdens behandlingsprogram.  

1.4 Problemformulering 

Det är svårt att dra någon klar gräns mellan mäns sexuella våld mot kvinnor och annat våld 

som män utövar på kvinnor, vilket Jarl och Stolt (2010) poängterar. Mäns sexuella övergrepp 

på kvinnor innehåller ofta fysiskt våld och de övergrepp som kategoriseras enbart som våld 

innehåller ofta inslag av sexualisering menar de (a.a.). Detta påstående blir till viss del 

bekräftat av Brottsförebyggande rådet (Brå) som refererat till studier som visat att när våld i 

nära relationer förekommer, är det vanligt att våldet även är sexuellt (Brå, 2013). Jarl och 

Stolt (2010) menar också att det sexuella våldet mot kvinnor har separerats från annat våld 

mot kvinnor inom forskning och de uttrycker att när det görs en skillnad i det manliga våldet 

som är riktat mot kvinnor, kan detta påverka insatserna som riktar sig till förövarna. Jarl och 

Stolt (2010) menar att behandlingsprogrammen har olika målsättningar samt att de bygger på 

olika förklaringsansatser.  

I ROS-programmet är de psykologiska teorierna dominerande när det gäller att förklara 

sexuellt våld, till skillnad från behandlingen av misshandlande män som genomsyras av ett 

genusperspektiv. Det talar för att det är enklare att formulera fysisk våldsutövning som ett 
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könsrelaterat problem än att formulera sexuellt våld som ett sådant (Jarl och Stolt, 2010, 

s.101). 

Ett problem som Jarl och Stolt pekar ut med att det är en skarp linje mellan de 

biologiska/psykologiska och de strukturella förklaringsansatserna är att disciplinerna inte tar 

del av varandras forskningsresultat. Detta innebär att ett utbyte av värdefull kunskap och 

erfarenheter uteblir.   

 Även Berg, Eriksson och Wallqvist (2011) belyser i sin kunskapsöversikt att det sker en 

separering av sexualiserat våld och annan typ av våld genom de olika behandlingsprogram 

som riktas till ovan nämnda förövare. De hävdar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

inkluderar även det sexuella våldet, men hävdar att det inom Kriminalvården görs en 

distinktion mellan våldstyperna, som om de vore vitt skilda från varandra trots att den enda 

skillnaden ibland är relationen mellan offer och förövare. De pekar på att psykologiska 

förklaringar är vanligast när det gäller Kriminalvårdens behandlingsprogram för 

sexualbrottsförövare, vilket de menar döljer de strukturella förklaringar till våldet, som 

återfinns i Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som utövat våld i nära relationer 

(a.a.). Berg, Eriksson och Wallqvist (2011) menar vidare att Kriminalvårdens 

behandlingsprogram för sexualbrottsförövare inte är lika påverkat av det feministiska 

perspektivet som Kriminalvårdens behandlingsprogram för förövare av våld i nära relationer. 

De uppger att könsroller och dessas påverkan på våldet till viss del berörs i 

behandlingsprogrammet som riktar sig till sexualbrottsförövare, men menar att könsrollerna 

och dess inverkan på våldet inte har någon framträdande roll (Berg Eriksson och Wallqvist, 

2011). På de avslutande sidorna i Berg, Eriksson och Wallqvist (2011) forskningsöversikt står 

det under rubriken Centrala frågor i fortsatt utvecklingsarbete att ”utifrån situationen i 

Sverige kan flera nyckelområden pekas ut. Det första är gapet mellan insatser inriktade på 

partnervåld och insatser inriktade på sexuellt våld” (s.79).  

 Denna uppsats strävar efter försöka belysa beskrivningarna av förövare av våld i nära 

relation och sexualbrottsförövare och därmed fylla en del av det tomrum som Berg, Eriksson 

och Wallqvist (2011) pekat ut. Valet att avgränsa denna studie till att studera myndigheten 

Kriminalvården och dess två behandlingsprogram motiveras med att dessa anses utgöra ett av 

samhällets svar på det våld som män utövar på kvinnor. Kriminalvården har dubbla roller och 

ska dels förvara de som dömts till fängelse så att de inte kan göra fler brott eller utgöra ett hot 

för samhället, dels försöka göra förövare redo att återgå till ett liv i samhället igen utan att 

återfalla i brottslighet (Regeringskansliet). Hur Kriminalvården beskriver förövare kan 

påverka hur behandlingen utformas, vilket kan få konsekvenser både för samhället och den 
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individ som behandlingsprogrammet riktar sig till. Denna studie begränsar sig dock till att 

studera de båda behandlingsprogrammens manualer och kan därmed inte resultera i några 

uttalande kring vilka konsekvenser texterna i manualerna har i det praktiska arbetet med 

förövarna. Det går inte heller med hjälpa av denna studie uttala sig om hur texterna i 

manualerna påverkar de som arbetar med förövarna eller förövarna som behandlas.   

 Det skulle varit möjligt att välja någon annan myndighet än Kriminalvården. Det skulle 

exempelvis varit möjligt att studera vad som skrivs om manliga förövare av våld mot kvinnor 

i tingsrätters domar. Den information som då skulle kunnat analyseras är bland annat hur de 

olika brottsliga handlingarna bedöms, vilken åtgärd som de kriminella handlingarna leder till 

samt vilka domskäl som anges. Den studien skulle ha varit intressant och gett en annan typ av 

information om hur det offentliga svarar på manliga förövares våld mot kvinnor. En studie av 

tingsrätters domar skulle förmodligen däremot inte ge någon djupgående information om hur 

manliga förövare av våld mot kvinnor betraktas i en bredare mening eftersom domarna är 

specifika för det aktuella fallet och sällan innehåller beskrivande text om förövare, utan 

snarare fokuserar på handlingarna. Anledningen till att just manualerna till Kriminalvårdens 

två behandlingsprogram har använts som empiriskt material är att texterna befinner sig i 

samma kontext och de innehåller beskrivande texter om de båda förövarkategorierna. 

Studiens begränsade fokus gör att det inte går att dra några slutsatser om 

behandlingsmanualerna tillämpas i det praktiska arbetet eller om bilderna som presenteras i 

manualerna är den enda bilden av hur Kriminalvården beskriver de båda förövarkategorierna. 

Det som ändå går att säga är att texterna i manualerna utgör ett ställningstagande som 

myndigheten Kriminalvården står bakom. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera hur manliga förövare av våld mot kvinnor beskrivs i 

Kriminalvårdens behandlingsprogram. I avsnitt 1.4 konstateras att Kriminalvården i Sverige 

har ifrågasatts för att den använder olika behandlingsprogram för förövare av våld i nära 

relationer och för sexualbrottsförövare. Forskningen som refereras till i avsnittet visar på att 

det görs en skillnad mellan sexualiserat våld och annat våld män använder mot kvinnor och 

det blir även tydligt att när de båda behandlingsprogrammen IDAP och ROS har jämförts 

tidigare. Den avgörande skillnaden mellan Jarl och Stolts (2010) studie och denna uppsats är 

dess fokus och syfte. Denna uppsats är inriktad på att analysera de båda 

behandlingsprogrammen i syfte att se hur förövare beskrivs samt hur skillnader och likheter i 
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beskrivningarna kan förstås. Jarl och Stolt (2010) är däremot inriktade på att presentera 

forskningen om sexualbrottsförövare och hur forskningen är kopplad till det praktiska fältet. 

 Berg, Eriksson och Wallqvist (2011) som också tar upp Kriminalvårdens 

behandlingsprogram uttrycker att det faktum att det finns två olika behandlingsprogram talar 

för att det görs en åtskillnad mellan mäns sexualiserade våld mot kvinnor och annat typ av 

våld som män utövar mot kvinnor. De refererar till andra verk där behandlingsprogrammet 

IDAP och behandlingsprogrammet ROS har nämnts, och inte till själva manualerna, samt till 

två utvärderingar av Kriminalvårdens insatser. Vidare nämner de med referens till Jarl och 

Stolt (2012) och Kwarnmark (2010) att behandlingsprogrammet ROS innehåller mer 

individfokuserade förklaringar än IDAP som har ett tydligare könsmaktsperspektiv. Fokus för 

kunskapsöversikten är våldsförebyggande insatser för män som utövar våld mot kvinnor 

generellt och inte hur förövarna beskrivs i Kriminalvårdens behandlingsprogram. 

 För att uppfylla denna studies syfte är uppsatsens frågeställningar följande: 

1. Hur beskrivs sexualbrottsförövare respektive förövare av våd i nära 

relation i manualerna till behandlingsprogrammen ROS och IDAP?  

2. Hur kan likheter och skillnader i beskrivningarna av sexualbrottsförövare 

och förövare av våld i nära relationer förstås? 

För att besvara den första frågan jämförs hur förövare av våld i nära relationer och 

sexualbrottsförövare beskrivs i respektive behandlingsprograms manualer. För att kunna 

besvara den andra frågan analyseras resultatet av den första frågan utifrån den teoretiska 

tolkningsram som denna studie utgår ifrån.  

1.6 Presentation av Kriminalvårdens två olika behandlingsprogram 

1.6.1 Integrated domestic abuse program (IDAP) 

Behandlingsprogrammet IDAP riktar sig till förövare som har blivit dömda för våld i nära 

relationer och består av manualer som omfattar ca 900 sidor. Dessa utgörs av: Arbetsbok, 

Handläggarmanual, Partnerkontaktmanual, Programmanual och Teorimanual. Arbetsboken 

riktar sig till dömda förövare och innehåller möjligheter till reflektion och övningsuppgifter. 

Handledarmanualen riktar sig till handledaren, som är den som ansvarar för att programmet 

fullföljs i sin helhet. Partnerkontaktpersonen som ansvarar för kontakten och information som 

ges till eller kommer från kvinnan använder sig av partnerkontaktmanualen. 

Programmanualen är riktad till ledarna för gruppsessioner och är till för att guida ledarna 

genom utförandet av programmet. Teorimanualen presenterar de teorier som ligger till grund 

för behandlingsprogrammet. Den tar även upp de olika perspektiven på hur våldet kan 
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förklaras och problematiserar vilka behandlingsinsatser som fungerar för vem samt 

konstaterar att det inte finns enkla svar på varför vissa individer använder våld i vissa 

situationer (Kriminalvården 2008, IDAP). 

 IDAP, som idag används inom Kriminalvården är i stort sett samma som Duluth-modellen 

som används i USA. Duluth-modellen har influerat många behandlingsprogram för män som 

”(…) har använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende gentemot sin kvinnliga 

partner/före detta partner” (Kriminalvården IDAP Informationsfolder, 2009, s.3). IDAP kom 

till Sverige via Storbritannien (a.a.) och i Kriminalvårdens informationsfolder om IDAP står 

det under rubriken Teori att programmet är ”(…) ett kognitivt beteendeterapeutiskt program 

som bygger på social inlärningsteori” (a.a., s 3). Målet för behandlingsprogrammet uppges 

vara att förändra de deltagande männens tankar kring våld och deras beteende när det gäller 

bruket av våld för att uppnå makt och kontroll i nära relationer (Kriminalvården, IDAP, 2008, 

Teorimanual, Programmanual). I behandlingsprogrammet används en bild av ett hjul i 

pedagogiskt syfte för att visa på männens felaktiga användning av våld. Tanken är att makt- 

och kontrollhjulet genom behandlingen ämnas ersättas med jämställdhetshjulet (se bilaga 2). 

Målet att förändra förövarnas tankar och beteende stöds även av Socialstyrelsen och forskare 

(Socialstyrelsen 2011; Berg Eriksson och Wallqvist, 2011). Behandlingsprogrammet IDAP 

används i England och Wales och implementerades i den svenska Kriminalvården 2006 (a.a.). 

Behandlingen pågår i 27 veckor och utgår från att det finns många olika förklaringar till våld i 

nära relationer. 

1.6.2 Relation och samlevnad (ROS) 

Behandlingsprogrammet ROS riktar sig till förövare som har blivit dömda för sexualbrott och 

består av manualer som omfattar ca 740 sidor. Dessa utgörs av Programmanual, Komponent 

Risker Analyser och Strategier, Violence Risk Scale: Sexual Offender Version, Teorimanual 

och Testmanual. Programmanualen är riktad till gruppledarna och är till för att guida dem 

genom utförandet av programmet. Komponent Risker Analyser och Strategier vänder sig 

också till gruppledaren och innehåller instruktioner kring komponenten Risker Analyser och 

Strategier i behandlingsprogrammet. Denna del syftar till att finna riskfaktorer hos individen 

som kan få förövaren att återfalla i brott. Violence Risk Scale: Sexual Offender Version i 

ROS innehåller ett bedömningsinstrument som kan användas av gruppledaren. 

Bedömningsinstrumentet ska ge information om bland annat mottagligheten hos förövaren för 

behandling och risker för återfall. De teorier som ligger till grund för behandlingsprogrammet 

presenteras i Teorimanualen. I ROS finns även en Testmanual som riktar sig till de dömda 



 

15 

 

förövarna. Testet ska klargöra vilken typ av behandling som förvarna är i behov av och det 

innehåller påståenden som förövaren ska ta ställning till, till exempel ”Kvinnor som blir 

våldtagna förtjänar förmodligen det” (Kriminalvården, ROS, 2006, Testmanualen, s.1). 

ROS kommer ursprungligen från Kanada och kom till Sverige 2006 (Kriminalvården, ROS, 

informationsfolder [inget årtal är angivet]). Behandlingsprogrammets manualer har inte bara 

översatts utan vissa modifieringar uppges har gjorts för att passa in i den svenska kontexten 

(Kriminalvården, ROS, Programmanual, 2006). I samband med detta klargörande uppges inte 

exakt vad som har förändrats, men det finns en separat referenslista med den litteratur som 

lagts till i den svenska versionen av behandlingsprogrammet (Kriminalvården, ROS, 2006, 

Teorimanual). Dessutom står det i Teorimanualen (Kriminalvården, 2006) i samband med 

beskrivningen om komponenten Att hantera känslor att temat Skam och temat Skuld har lagts 

till i den svenska versionen eftersom dessa teman ansågs försummade i den ursprungliga 

versionen av behandlingsprogrammet (s.10). 

 I Kriminalvårdens informationsfolder om ROS står det under rubriken Teori att det är 

”(…) ett kognitivt program som är såväl psykodynamiskt som beteendeterapeutiskt” (s.3). 

Flexibilitet i användningen av programmet förordas för att behandlingen ska kunna 

individanpassas (Kriminalvården, 2006, ROS, Teorimanual). Målet uppges vara att förhindra 

återfall och att minska antalet nya offer genom att använda metoder som stöds av forskning 

och som är anpassade till den svenska kontexten (a.a.). Programmet fortgår i 18-28 veckor 

(153-168 timmar) och består av behandling både i grupp och enskilt (a.a.). Behandlingens 

fokus är framförallt de faktorer som bedöms riskera återfall och att ”(…) lära klienterna att 

vara vaksamma på alla slags kognitiva förvrängningar och att ge dem kraft att utmana och 

ifrågasätta dessa noggrant” (Kriminalvården ROS Risker analyser och strategier, 2006, s.11). 

1.6.3 Forskning i det empiriska materialet 

Kriminalvårdens båda behandlingsprograms manualer refererar till forskning som uttrycks 

ligga till grund för hur de båda behandlingsprogrammen är utformade. Denna forskning 

fokuserar mest på hur våldet kan förstås och varför vissa individer blir sexualbrottsförövare 

och förövare av våld i nära relationer. Den text som citeras där manualförfattarna refererar till 

forskning är inkluderad därför att texten finns i manualerna och är därmed en del av hur 

förövare beskrivs. Vilken forskning som används i manualerna är en del av hur man väljer att 

förklara våldet och beskriva förövarna. Jag har inte förhållit mig till själva forskningen som 

refereras till i manualerna mer än utifrån mitt antagande att den är del i att konstruera bilderna 

av förövarna. 
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1.7 Uppsatsens relevans för det sociala arbetet 

Vad är socialt arbete? Wahlberg (1998) menar att det finns över 50 definitioner av vad socialt 

arbete är, men uttrycker att han själv utgår ifrån definitionen att socialt arbete är ”ett arbete 

med samhällets sociala problem i kontakt med de sociala förhållandena och därmed de 

människor som berörs i syfte att förbättra livsbetingelserna på basis av humanistiska och 

demokratiska värderingar” (s. 23). Börjeson (2010) uttrycker svårigheten att ringa in vad 

socialt arbete är i boken Förstå socialt arbete. Han menar att svaret på vad socialt arbete är 

beror på vem som får frågan. Payne (2008) skriver om det sociala arbetet och fokuserar på 

samspelet människor emellan för att förändra beteenden och sociala konstruktioner hos 

individen. Han refererar till Foucault, ”Socialt arbete finns inskrivet inom en mer omfattande 

social funktion som under flera sekler har antagit nya dimensioner, en funktion som rör 

övervakning och straff: att övervaka människor och rätta till dem, i två betydelser – som straff 

eller som pedagogik” (a.a., s. 243 [Foucault, 1999, s.92]). Enligt Payne (2008) ligger det en 

tydlig maktdimension i det sociala arbetet där socialarbetaren är den som definierar det som 

är avvikande hos klienten och som skall ”rättas till” (s.92). Han menar att makten kan 

användas till att begränsa alternativen för klienten eller att öppna dörrar till nya möjligheter. 

För att kunna göra det senare krävs enligt Payne (2008) ett ständigt kritiskt förhållningssätt 

till hur människor kategoriseras. Att ständigt förhålla sig kritisk till kategorisering av 

människor står på ett sätt i ett motsatsförhållande till det mänskliga behovet att kategorisera 

upplevelser av världen för att kunna förstå den som Börjeson (2010) skriver om. Han kopplar 

behovet av att kategorisera till mötet mellan socialarbetaren och klienten och framhäver i 

likhet med Payne (2008) att det föreligger en maktobalans i mötet. Socialarbetarens position 

ger hen tolkningsföreträde och situationen kräver ofta att klienten finner sig i den kategori 

som socialarbetaren tillskriver klienten för att få tillgång till stöd, menar Börjeson (2010). Här 

är kärnan i denna uppsats relevans för socialt arbete. Människor har ett behov av att 

kategorisera, men i det sociala arbetet är det av största vikt att ständigt vara kritisk till de 

kategorier som skapas och återskapas. I linje med Börjeson menar jag ”att kvaliteten hos det 

sociala arbetet kan upprätthållas endast om socialarbetaren har en överlägsen förståelse för 

spelet av ömsesidiga konstruktioner i mötet med klienten” (s.306).  

1.8 Uppsatsens disposition 

I nästa kapitel (2) presenteras den tidigare forskning som har ansetts vara relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. Den tidigare forskningen är internationell och nationell och är 

uppdelad i fyra underrubriker, Utpekad avvikare, Samhällets inställning och Värre än en 
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mördare – synen på sexualbrottsförövare och ”Jag är egentligen väldigt snäll” – förövarens 

syn på sig själv. Nästkommande kapitel (3) behandlar de teorier som senare i analysen och 

diskussionen kommer att användas för att analysera och förstå det empiriska materialet. 

Kapitel 4 innehåller en genomgång av den metod som använts i studien. Kapitlet börjar med 

en redogörelse för studiens ansats vilket följs av en beskrivning av metoden och hur 

materialet analyserats. Metodkapitlets huvudsakliga syfte är att göra studien transparant, så att 

läsaren i viss mån kan bedöma kvaliteten på de slutresultat som studien gör anspråk på. I detta 

kapitel redogörs även för de forskningsetiska principer som studien utgått ifrån. I kapitel 5 

presenteras resultatet av jämförelsen mellan de båda behandlingsprogrammen. För att 

tydliggöra resultatet är det uppdelat i några underrubriker. I kapitel 6 redogörs för analysen av 

de empiriska resultaten med hjälp av de teorier som utgör denna studies tolkningsram. Här 

presenteras även uppsatsens slutsatser. Detta åtföljs i kapitel 7 av en avslutande slutdiskussion 

där de slutsatser som uppsatsen resulterat diskuteras i förhållande till forskning och annan 

text. 

2. Tidigare forskning 

I avsnitt 4.3 i denna uppsats beskrivs metoden för litteratursökningen som har lett fram till 

den tidigare forskning som presenteras nedan. Kapitlet är uppdelat i fyra underkategorier som 

skapats för att presentera synen på förövaren ur olika vinklar. I det första avsnittet Utpekad 

avvikare presenteras en studie som fokuserar på den information om sexualbrottsförövare i 

USA som görs tillgänglig för allmänheten och hur detta register konstruerar 

sexualbrottsförövaren. Studien pekar på att den sociala konstruktionen av 

sexualbrottsförövare fyller en funktion i samhället och att en individ som blir kategoriserad 

som en sexualbrottsförövare till viss del blir kvar i den kategorin oavsett straff eller 

behandling. I avsnittet Samhällets inställning presenteras studier som fokuserat på hur 

sexualbrottsförövare beskrivs inom fängelsevården samt hur dehumaniseringen av 

sexualbrottsförövare påverkar inställningen till hur förövare ska straffas och behandlas. Dessa 

studier är relevanta för denna uppsats av flera anledningar. Dels är en av studiernas kontext 

Kanada, vilket är, som tidigare nämnts, ursprungslandet för den svenska Kriminalvårdens 

behandlingsprogram för sexualbrottsförövare. Samma studie adresserar hur 

behandlingsprogrammet och förhören konstruerar bilder av sexualbrottsförövare och det 

framgår att behandlingsprogrammet och förhören ”(…) konstruerar sexualbrottsförövaren 

som om det vore en art större än livet självt, som alltid riskerar att begå övergrepp” 
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(Lacombe, 2013, s.33 min översättning). I likhet med denna uppsats fokuserar alltså den 

studien på hur bilden av förövare konstrueras genom bland annat behandlingsprogram. 

 De andra studierna i avsnitt 2.2 är relevanta utifrån att de båda pekar på vilken betydelse 

konstruktionen av sexualbrottsförövare har bland annat när gäller inställningen till hur 

individerna ska behandlas.  

 Det bör också nämnas att trots att den internationella forskningen som presenteras i denna 

studie antas ha relevans för den svenska kontexten och denna studie i viss mening så avser 

forskningen andra kulturer. Synen på sexualbrott, jämställdhet och våld i nära relationer 

skiljer sig åt länder emellan och det påverkar givetvis den forskning som bedrivs och de 

resultat som framkommer inom de olika kulturerna.  

 Studierna i de nästkommande två avsnitten skiljer sig från de andra studierna som 

presenterats. De valda kapitlen ur Gottzén m.fl. (2012) berör inte direkt Kriminalvårdens 

behandlingsprogram, men belyser hur sexualbrottsförövare och kvinnomisshandlare ses som 

avvikare. I Gola aldrig! Pedofilen som undantag (Andersson, 2012) visas också på hur 

sexualbrottsförövare har en position längst ner i hierarkin och respondenterna uttrycker att de 

har större sympatier för mördare än för sexualbrottsförövare. Denna forskning kan antas säga 

något om diskursen i Sverige kring sexualbrottsförövare och kvinnomisshandlare och utgör 

ett komplement till de bilder av förövarna som förmedlas i de båda behandlingsprogrammens 

manualer. 

 Båda de svenska studierna tar ett något annat perspektiv i och med att de fokuserar på de 

kriminellas syn på sexualbrottsförövare respektive förövare av våld i nära relationers syn på 

sig själva. Studierna är intressanta och relevanta för denna studie, men det är värt att 

poängtera att de är begränsade i storlek och att det därför är svårt att dra slutsatser baserade på 

studierna. Respondentgruppen i Anderssons (2012) studie som presenteras i 2.3 är dels liten, 

dels utgörs den av en speciell grupp människor och kan inte anses utgöra någon typ av norm, 

vilket innebär att generaliseringar utanför den specifika gruppen inte är möjliga.  

 Trots att det inte går att dra slutsatser från vissa studier och att det finns svårigheter med att 

applicera forskning från andra kulturer i den svenska kontexten så bedöms all tidigare 

forskning som presenteras vara relevant för denna uppsas. Den visar på hur bilden förövare av 

våld mot kvinnor skapas på olika sätt samt att konstruktionerna får konsekvenser dels för de 

män som kategoriseras, bland annat genom att det försvårar återanpassningen till samhället, 

dels för samhället som kategoriserar förövare och som lever i en delvis felriktad rädsla för 

övergrepp.  
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2.1 Utpekad avvikare 

Ferrandino (2012) studerar det register som förs i USA över sexualbrottsförövare. Studiens 

syfte är att klargöra hur mycket av informationen i registret som bidrar till den sociala 

konstruktionen av sexualbrottsförövaren. Registret är offentligt och har gjorts tillgängligt 

genom Internet. I Ferrandinos (2012) artikel uttrycks att syftet med registreringen är att 

sexualbrottsförövare ska bli avskräckta, uppleva skam och bli utfrysta från samhället, men 

registreringen syftar också till att informera samhällsmedborgare och att övervaka var 

förövarna befinner sig. Sexualbrottsförövarregistret är ett resultat av lagändringen (Megan’s 

law) som uppkallats efter den 7-åriga flickan Megan, som våldtogs och mördades av en känd 

sexualbrottsförövare som bosatt sig på samma gata som Megan och hennes familj, utan att de 

visste om det (State of California, Department of justice). I studien används innehållsanalys 

och Ferrandino jämför den information som finns i sexualbrottsförövarregistret i 49 av USA:s 

stater. De faktorer i registret som i studien kategoriseras som bidragande till den sociala 

konstruktionen av sexualbrottsförövare är bland andra det foto som tagits av polisen (mug 

shot), kön, etnisk härkomst, utseende, hemadress och arbetsplats. De faktorer i registret som 

kategoriserats som social verklighet är bland andra vilket straff sexualbrottsförövaren fått, 

offrets ålder och kön, relationen mellan förövare och offer samt om övergreppet är beskrivet i 

vardagligt språk eller i juridiska termer. Ferrandino menar att registret till en övervägande del 

består av information som bidrar till den sociala konstruktionen av sexualbrottsförövare och 

att detta fyller ett behov som samhället har av en gemensam fiende. Viss information som kan 

anses vara förmildrande för förövaren, som till exempel att förövaren var 17 år då han 

dömdes för våldtäkt enligt lagen
2
 (Eng. statutory rape) bidrar, enligt Ferrandino, inte till att 

skapa den gemensamma fienden. Sådan information har emellertid ofta utelämnats i registret, 

till skillnad från bild, namn och hemadress som möjliggör konstruktionen av den onda 

sexualbrottsförövaren. 

 Ferrandino uttrycker att genom att fokusera på förövaren så undviks svårigheten att 

betrakta de faktiska omständigheterna kring övergreppen och han pekar på forskning som 

visat att förövaren oftast är någon som offret känner och inte en främling i en mörk gränd. 

Registreringarna är i princip del av den sociala konstruktionen av sexualbrottsförövare och 

den fara som är förknippad med dem. (…) Fokus på förövaren innebär en social 

konstruktion som döljer en annan verklighet som är för svår för samhället att möta och 

                                                 
2
 1 Rubriceringen ”statutory rape” används när våldtäktsoffret är under en viss ålder. Åldersgränsen utgör 

gränsen när en individ anses kunna ge samtycke till sexuellt umgänge och gränsen skiljer sig åt mellan olika 

stater i USA (U.S Department of health and human services). 
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acceptera (Ferrandino, 2012, s. 397, författarens översättning). 

2.2 Samhällets inställning 

Lacombe (2013) har gjort en etnografisk studie av behandlingsprogrammet för 

sexualbrottsförövare i Kanada. Hon har även deltagit under förhör som hållits med 

sexualbrottsförövare innan frigivning (Eng. parole hearing). Lacombe (2013) menar att det 

som är viktigt för förhörsledarna vid förhören med sexualbrottsförövare innan frigivningen är 

att förövaren är öppen med de avvikande sexuella fantasier som han har. Detta kopplar 

Lacombe (2013) till behandlingsprogrammets fokusering på just de sexuella fantasier som 

antas föregå övergreppen och målet att få förövaren att öppet tala om dessa fantasier. Tanken 

med behandlingen är enligt Lacombe (2013) att lära förövaren att se varningssignaler bland 

annat i de sexuella fantasierna, så att nya övergrepp kan undvikas. När förövaren i det förhör 

som Lacombe (2013) refererar till inte svarar på förhörsledarnas frågor kring de sexuella 

fantasierna, utan svarar att han blockerar ut sådana tankar, fortsätter förhörsledarna att ställa 

frågor så att förövaren ska erkänna att denne utgör en risk för det omgivandet samhället. Att 

förhörsledarna vill att förövaren ska erkänna att denne fortfarande utgör en risk för samhället, 

tyder enligt Lacombe (2013) på att förövaren även efter behandling och frigivning betraktas 

som avvikande. Dessutom tyder det på att kategoriseringen som sexualbrottsförövare i den 

kontexten är konstant i den meningen att en förändring genom behandling inte antas vara 

möjlig. Lacombe (2013) hänvisar till forskning som visat att mängden avvikande fantasier 

inte skiljer sig nämnvärt åt mellan de som utfört sexuella övergrepp och de som inte har utfört 

sexuella övergrepp. Lacombe (2013) konstaterar i sin studie att bilden av sexualbrottsförövare 

är en social konstruktion och inte en bild baserad på faktisk verklighet.  

 Lacombe (2013) fokuserar på själva den sociala konstruktionen av sexualbrottsförövare, 

medan Viki et al. (2012) visar på konsekvenser som konstruktionen av sexualbrottsförövare 

får. Viki et al.(2012) visar i fyra studier att hög grad av dehumanisering av 

sexualbrottsförövaren medförde minskat stöd för behandling och ökat stöd för längre straff, 

social exkludering och våldsam behandling av förövare. Studierna visar även att en bra 

relation till sexualbrottsförövare minskar dehumaniseringen och ökar stödet för behandling av 

förövare. I studie 1 användes ett ”bekvämlighetsurval” och 60 män och 60 kvinnor i åldrarna 

18-75 år deltog. I studie 2 deltog 51 män och 128 kvinnor i åldrarna 18-60 år som blev 

rekryterade via e-post och annonseringar. Även i studie 3 rekryterades respondenterna via e-

post och internetsidor. 40 män och 76 kvinnor i åldrarna 19-58 år deltog i studien. I den fjärde 

studien deltog 100 respondenter som delades upp i två grupper. 50 personer (30 män och 20 
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kvinnor) arbetade i rehabiliteringscenter för sexualbrottsförövare och 50 (36 män och 14 

kvinnor) utgjordes av ett bekvämlighetsurval.  

 Viki et al. (2012) uppger att respondenterna fick svara på enkäter som ämnade mäta graden 

av dehumanisering av förövaren och hur respondenterna ansåg att samhällets reaktion mot 

förövarna borde vara. Författarna menar att studierna pekar mot att graden av dehumanisering 

kan spela en roll i samhällets reaktion på kriminella i allmänhet och andra marginaliserade 

grupper. 

 Även Pickett, Mancini & Mears (2013) fokuserar på samhällets inställning till 

sexualbrottsförövare och inleder sin artikel med att konstatera att sexualbrottsförövaren 

bedöms hårdare än andra förövare i USA. 

Sexualbrottsförövare upplever strängare straff och restriktioner än någon annan våldsam 

eller icke våldsam förövargrupp i USA, med det eventuella undantaget av terrorister. 

Samhällsmedborgare stöder helhjärtat politik som talar för hårdare tag mot sexualbrott och 

visar upp en intensiv fientlighet mot personer som kategoriserats som sexualbrottsförövare 

(Pickett, Mancini & Mears, 2013, s.721 författarens översättning). 

Författarna använder i sin studie tre modeller som förklarar det amerikanska samhällets 

inställning till sexualbrottsförövare och till hur samhället bör reagera på dem; teorin om ökad 

empati för offer, teorin om den stereotypa sexualbrottsförövaren och teorin om ökad rädsla 

för utsatthet. De ställer upp åtta hypoteser som ska korrelera till de tre teorierna och finner 

stöd för att alla tre är relevanta för att förklara den rådande attityden. Studiens resultat visar på 

att de respondenter som hade uppfattningen att sexualbrott ökar i antal, att offer för 

sexualbrott till största delen utgörs av yngre barn och att offer för sexualbrott lider mer än 

offer för andra typer av brott, även var positiva till strängare straff för sexualbrottsförövare. 

Dessa uppfattningar har dock inget stöd i forskning eller statistik (Pickett, Mancini & Mears, 

2013). Författarna menar även att studierna visat att den stereotypa bilden av 

sexualbrottsförövare, framförallt som icke behandlingsbara, i hög grad påverkade 

respondenternas fientliga attityd mot fällda sexualbrottsförövare. 

2.3 Värre än en mördare – synen på sexualbrottsförövare 

Genom en dokumenterad gruppsession av en utbildning för att hantera ilska, (Aggression 

Replacement Training (ART)), som genomfördes på ett HVB-hem (Hem och vård för 

boende) för unga killar mellan 14 och 18 år, visar Andersson (2012) att sexualbrottsförövare 

ses av respondenterna som väsensskilda från andra individer som avviker från samhällets 

uppställda regler. Sexualbrottsförövare, framförallt de som begått övergrepp mot barn, ansågs 

av de som deltog i studien befinna sig utanför den kriminella gemenskapen. Detta blev tydligt 
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bland annat genom att de tillfrågade deltagarna inte ansåg att sexualbrottsförövare inte 

omfattades av hederskoden ”att aldrig gola ” (a.a., s. 135) [att aldrig ange en annan kriminell, 

författarens anmärkning]. Andersson (2012) pekar på att detta har att göra med en homosocial 

struktur som förespråkar ett visst manligt beteende och att det manliga kollektivet och 

individerna inom det skyddas genom hederskoden, medan de som bryter mot den 

homosociala strukturen, som sexualbrottsförövare, inte skyddas. Hon refererar till forskning 

inom området och menar vidare att ”pedofil” som kategori inte endast är en beskrivning på 

vad individen gjort utan även vad hen är. Pedofilen ses enligt Andersson (2012) som en 

avvikare och kategorin placeras utanför sfären ”normal”, både bland de kriminella och i 

samhället generellt. Hon menar vidare att i begreppet pedofil inryms en ofattbar ondska 

eftersom pedofilen genom att begå övergrepp på barn samtidigt våldför sig på samhällets 

framtidstro, det rena och det oskyldiga. På samma gång är pedofili en attack mot institutionen 

familjen. Även våldtäktsmannen är enligt Andersson (2012) en speciell kategori inom 

gruppen kriminella. I diskussionerna på HVB-hemmet framkom att en av de medverkande 

hellre skulle ”skydda en som dödar 100 människor än en som våldtar en flicka” (s.143) och 

Andersson (2012) menar att ordet flicka anspelar på det oskyldiga offret som inte på något 

sätt kan klandras för övergreppet och som därför är värd att skyddas. Huruvida en 

våldtäktsman ska betraktas som ”normal” och innesluten i gruppen, och därmed skyddad av 

hederskoden, avgörs således av hur offret definieras. Andersson (2012) poängterar att 

sexualbrottsförövares handlingar anses bryta mot den manliga sexualiteten. Dessutom menar 

Andersson (2012) att det upplevs som problematiskt att den enorma ondska som tillskrivs 

pedofili inte syns på utsidan eftersom när någon betraktas vara så fylld av ondska att vi 

förväntar oss att det ska synas på utsidan. 

2.4 ”Jag är egentligen väldigt snäll” – förövarens syn på sig själv 

I en studie som ämnade analysera hur nätverket kring förövare av våld i nära relationer 

reagerade utfördes 47 intervjuer med män som för tillfället genomgick terapi på centra som 

specialiserat sig på mäns våld mot kvinnor (Gottzén, 2012). Samtliga män som intervjuades 

var där av fri vilja och ingen hade blivit dömd till vård. Några av männen hade dock blivit 

hänvisade till centrat av polis, socialtjänst eller av sin partner och vissa hade varit i kontakt 

med rättsväsendet tidigare, antingen som anmälda eller som dömda förövare. Gottzén (2012) 

pekar på att kvinnomisshandlare inte är en identitet som en individ får endast baserat på 

handlingar, utan det sker relationellt och i förhållande till faktorer så som förövare, offret och 

rådande normer. Gottzén (2012) visar på att det inte är självklart att inta identiteten 
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kvinnomisshandlare bara för att personen slagit sin kvinnliga partner, utan snarare värjer sig 

männen från denna kategori och hävdar det motsatta, exempelvis ”Jag slår inte kvinnor, barn 

och djur” (s.152). Detta menar Gottzén (2012) tydligt visar på det stigma som det innebär att 

bli definierad som kvinnomisshandlare samt att det finns en diskurs kring manlighet och 

kvinnlighet som innebär att de som betraktas som svagare det vill säga ”kvinnor, djur och 

barn”, behöver skyddas av de starkare, det vill säga männen. Gottzén (2012) nämner också att 

männen upplever svårigheter med att få ihop den starka aversion som samhället och de själva 

känner inför kvinnomisshandlare med det egna beteendet, och att detta orsakar skam hos dem. 

Gottzén (2012) exemplifierar detta med att referera till en intervjuperson som uttrycker att 

våldet han utfört inte är en del av den person som han är, utan att han egentligen ”är väldigt 

snäll” (s.153). Precis som i Anderssons (2012) text refererar Gottzén (2012) till 

intervjupersoner som uttrycker att det värsta en man kan vara är en kvinnomisshandlare eller 

en våldtäktsman. En deltagare i Gottzéns (2012) studie menar till och med att det nästan är 

”bättre att va en känd mördare” än att vara en kvinnomisshandlare (s. 154). Gottzén (2012) 

använder begreppet flyktlinjer istället för undanflykter och menar att männen som slår 

kvinnor använder flyktlinjer på grund av maskulinitetsdiskursen som säger att män inte ska 

slå kvinnor och det stigma som det innebär att vara en kvinnomisshandlare. Flyktlinjerna 

utgörs av olika strategier, varav tre är mest framträdande enligt Gottzén (2012) ”att poängtera 

våldets tillfällighet, att framhålla andras ansvar och att inte berätta om sitt våld” (s.156-157). 

Trots att männen kan erkänna och ta ansvar för att de har utövat våld mot sina kvinnliga 

parters har de svårt att definiera sig själv som kvinnomisshandlare. Detta menar Gottzén 

(2012) representerar en rädsla för att bli klassad som den stigmatiserade avvikaren 

kvinnomisshandlaren. 

Att männen orienterar sig mot jämställdhetens grundläggande värden synliggör snarare att 

dessa har blivit så pass för givet tagna att det är svårt att skapa sig själv som en god, 

normal svensk man utan att på något sätt bekänna sig till jämställdhetens värden (s.164-

165) 

De kriminella avviker från samhällets regler och rent definitionsmässigt skulle det kunna 

tänkas att gruppen sexualbrottsförövare och förövare av våld i nära relationer kan placeras i 

samma grupp som övriga kriminella. Forskningen som har presenterats ovan visar dock på att 

dessa två grupper av förövare betraktas som avvikande även från den grupp som samhället 

betraktar som avvikande. Sexualbrottsförövare och förövare av våld i nära relationer kan 

genom den presenterade forskningen uppfattas som avvikarnas avvikare. 
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3. Teoretisk tolkningsram 

I detta kapitel presenteras Becker (2006 [1963]), Goffman (2011 [1971]), Hewitt (2003 

[1976]) och Burr (2003) som utgör de teoretiska företrädare som beskriver hur individer 

kategoriseras och vad det får för konsekvenser. Hollway (1984) som också presenteras i detta 

kapitel erbjuder ett sätt att förstå vad som ligger i bakgrunden och påverkar på vilket sätt 

människor kategoriseras. 

 Hewitts (2003 [1976]) teori fokuserar på att huruvida ett beteende bestämmer hur en 

individ betraktas. Graden av avvikelse bestäms enligt Hewitt av hur omgivningen förstår 

beteendet. Han menar att vissa identitetsroller är styrande och begränsar individens 

möjligheter till andra roller. De olika rollerna och dessas tillgänglighet för individen är ett 

tema som även Burr (2003) är inriktad på. I Konstruktionen av identiteten presenteras även 

Hollways (1984) teori om de olika diskurserna som påverkar män och kvinnors roller i 

förhållande till varandra. Denna teori utgör en modell som används i denna uppsats för att 

försöka förstå varför det görs en skillnad, vilket påtalas i avsnitt 1.4 mellan sexualiserat våld 

och annat våld som män utövar på kvinnor. Att just denna teori valts är för att den fokuserar 

på att förhållandet mellan män och kvinnor är beroende av den diskurs som råder. Den kan 

således tänkas hjälpa till med att bidra med ett diskursivt perspektiv på mäns våld mot 

kvinnor i denna studie. Becker (2006 [1963]), Goffman (2011 [1971]) och Hewitt (2003 

[1976]) fokuserar alla tre på att människor konstrueras och kategoriseras, men skiljer sig åt 

när det gäller begrepp och fokus. Becker (2006 [1963]) använder begreppet avvikare och 

fokuserar på hur avvikaren skapas genom att en norm eller regel har fastställs. Begreppet 

avvikare som används i denna uppsats är inspirerat av Beckers (2006 [1963]) verk Outsiders. 

Även Goffman (2011 [1971]) skriver om detta och använder begreppet stigma för att 

benämna det som avvikaren behäftas med. Han fokuserar på hur stigmat, som han menar 

skapas relationellt påverkar vilka roller som individen kan inta. Hewitt (2003 [1976]) 

behandlar också begreppet avvikare, men fokuserar på hur vissa identitetsroller är styrande 

och att identiteten skapas i den sociala interaktionen.  

 De teorier som har valts för att utgöra en tolkningsram är inte de enda som möjliggör en 

förståelse för denna uppsats resultat. Exempelvis kunde Foucault, som bland annat studerade 

makt i förhållande till olika samhällsinstitutioner varit ett tänkbart alternativ. Denna uppsats 

fokus är dock inte uttalat att studera maktrelationen även om det finns en tydlig 

maktdimension. Alla teoretiker i denna uppsats förhåller sig i sina studier till normer och till 

det som avviker från normerna, det är det starkaste skälet till att de valts till att utgöra 
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tolkningsram i denna uppsats som fokuserar just på två kategorier som avviker från normerna 

i samhället. 

3.1 Konstruktionen av identitet 

Hewitts (2003 [1976]) främsta forskningsintresse var symbolisk interaktionism, social 

psykologi kopplat till jaget och identiteten. I sitt mest betydelsefulla verk Self and Society: A 

symbolic Interactionist Social Psychology refererar han till Rosenbergs (1984) artikel A 

Symbolic Interationist View of Psychosis, där psykisk sjukdom som avvikande faktor 

behandlas. Huvudpoängen hos Hewitt (2003 [1976]) är att personer i omgivningen benämner 

en person som frisk eller sjuk beroende på hur de förstår handlingen. Detta gäller dock inte 

generellt. Till exempel betraktas inte en läkare som sjuk för att läkarundersökningen eller 

operationen består av handlingar som personer i omgivningen inte förstår. I bedömningen av 

huruvida en person är frisk eller inte finns även den förväntade handlingen med som en 

avgörande faktor. Hewitt (2003 [1976]) menar att om en person agerar på ett sätt som inte är 

förväntat av den personen i det specifika sammanhanget är det troligt att omgivningen tänker 

att det som avviker ligger hos den personen som agerar avvikande. Hewitt (2003 [1976]) 

skriver att det verkar som att när en persons beteende blir klassat som galenskap så är det 

vanligt att detta leder till att personen blir betraktad som galen. Resonemanget kopplas av 

Hewitt (2003 [1976]) även till kriminellt agerande. En individ som utför brottsliga handlingar 

är kriminell och avviker därmed från det medborgerliga kontraktet genom att bryta mot de i 

samhället överenskomna lagarna. 

 Även Burr (2003) intresserar sig för hur människan skapas i social interaktion. I Social 

contructionism (second edition) (2003) skriver Burr att det finns olika möjligheter för oss att 

definiera oss själva i världen. Vi kan inta subjektsposition utifrån de roller som vi väljer att 

träda in i, utifrån de roller som andra tillskriver oss, eller utifrån att vi vägrar att inta roller 

som finns inom diskursen. Det innebär att individen har möjlighet att välja identitetsroll. Burr 

(2003) poängterar emellertid att det är svårare och kan ibland upplevas som omöjligt att inta 

vissa roller. En kraftig och stark man kan till exempel ha svårare att inta rollen som offer 

medan det kan vara lättare för en späd flicka. Detta är exempel på när de yttre attributen är 

avgörande för huruvida en roll är tillgänglig eller inte, men rollens tillgänglighet kan även 

vara kopplad till individens erfarenheter eller beteende (a.a.). Exempelvis kan en prostituerad 

ha svårt att inta rollen som våldtäktsoffer. Beteendet i en given situation kan avgöra vilken 

typ av personlighet individen tillskrivs av omgivningen. Burr (2003) menar att detta är ett 

cirkelresonemang och exemplifierar med att ett aggressivt beteende blir förklarat med att 
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individen har en aggressiv personlighet. Personligheten i sin tur blir definierad som aggressiv 

på grund av det aggressiva beteendet. De flesta beskrivningar av en individs personlighet 

skulle inte betyda någonting om personen inte ägnade sig åt social interaktion. Personligheten 

blir således synlig endast i mötet med andra människor, menar Burr (2003). 

 Även sexualitet kan fungera kontrollerande för identiteten. Hollway (1984) beskriver i 

Gender difference and the production of subjectivity hur diskurser gör det möjligt (eller 

svårt/omöjligt) att inta olika roller på grund av olika diskurser rörande sexualiteten. Hon 

beskriver tre olika diskurser som rör manlig och kvinnlig sexualitet: den manliga 

sexualdriftsdiskursen [egen översättning] (Eng. The male sexual drive discourse), den 

monogama äktenskapsdiskursen [egen översättning] (Eng. The have/hold discourse) och den 

frigjorda diskursen [egen översättning] (Eng. The permissive discourse). Den manliga 

sexualdriftsdiskursen beskriver den manliga sexualiteten som stark och biologisk och att den 

ska säkra människornas överlevnad. Denna starka drift är svår att tygla och måste 

tillfredsställas. Diskursen bestämmer inte bara mannens beteende utan även kvinnans 

position. Hollway (1984) menar att kvinnan i denna diskurs kan ses som en utlösande faktor 

för mannens utåtagerande sexualitet då hon genom att egga mannen kan bli ett offer för hans 

otämjbara sexualitet. Hollway (1984) belyser vad diskursen innebär genom att citera en 

engelsk psykolog; 

Manlig sexualitet innehåller på grund av den primitiva nödvändigheten av jakt och 

penetration ett viktigt inslag av aggressivitet; ett inslag som både känns igen och svaras på 

av kvinnor som ger efter och underkastar sig (s. 231. [egen översättning]). 

Burr (2003) skriver om den manliga sexualdriftsdiskursen och menar att den makt som 

mannen har inte är absolut eftersom även kvinnan har en form av makt i och med att hon är 

den som är objekt för mannens åtrå och som kan få honom upphetsad. Hon menar att kvinnan 

har en viss makt då hon kan välja att neka eller ge mannen det han behöver. Samtidigt finns 

det i diskursen en inbyggd förståelse för mannen om han tar det han behöver för att stilla sin 

drift, vilket minskar den makt som kvinnan i realiteten har. 

 Den monogama äktenskapsdiskursen härstammar från den kristna religionens regler kring 

äktenskap, monogami och familjeliv. Denna diskurs bekräftar den manliga sexuella 

driftsdiskursen i den mening att länken mellan sexualitet och reproduktion styrks. Kvinnans 

sexualitet är i den monogama äktenskapsdiskursen kopplad till hennes önskan om att vara 

mamma och fru. Hollway (1984) menar att denna diskurs vänder på tanken att kvinnan är 

bytet och istället gör mannen till bytet för kvinnan vars mål är att få mannen att genom 
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äktenskap binda sig till henne. Hon kan inta den kvinnliga rollen i den manliga 

sexdriftsdiskursen och snärja mannen med hjälp av sin sexualitet på grund av hans svaghet i 

form av en otämjbar sexualitet. För mannen blir det möjligt att kombinera de båda diskurserna 

genom att dela in kvinnor i bra flickor som han kan gifta sig med och dåliga flickor som han 

kan ha sex med (Burr, 2003; Hollway, 1984). Visserligen kan det uppfattas som att kvinnan 

har mer makt i den monogama äktenskapsdiskusen och Burr (2003) påpekar att makten aldrig 

är absolut i någon diskurs, men att kvinnan även i denna diskurs är objektifierad av och 

underställd mannen. 

 Den frigjorda diskursen kan enligt Hollway (1984) vara en utveckling av den manliga 

sexdriftsdiskursen och en reaktion på den monogama äktenskapsdiskursen. Inom den 

frigjorda diskursen betraktas sex som något naturligt som inte bör begränsas till monogami. I 

motsats till den monogama äktenskapsdiskursen är sexualiteten inte kopplad till relationer 

utan till individen. Det som skiljer den frigjorda diskursen från den manliga 

sexualdriftsdiskursen är att den naturliga och frigjorda sexualiteten gäller både män och 

kvinnor, men Hollway (1984) menar att den frigjorda diskursen inte är lika könsblind som 

den kan uppfattas. Eftersom den monogama äktenskapsdiskursen som resulterar i bra och 

dåliga flickor existerar samtidigt som den frigjorda diskursen blir det problematiskt för 

kvinnorna att leva frikopplat från den den monogama äktenskapsdiskursen. Resultatet blir 

enligt Hollway (1984) att den frigjorda diskursen rättfärdigar mannens sexuella frigjordhet, 

där sex inte innebär en känslomässig investering eller kanske enklare uttryckt, den frigjorda 

diskursen rättfärdigar den manliga sexdriftsdiskursen. 

3.2 Konstruktionen av avvikelsen och avvikaren 

Avvikande beteende är ett begrepp som introducerades på 1960-talet för att bredda 

kriminologins begrepp som begränsade sig till det straffrättsliga systemet. Begreppet 

möjliggjorde studier av andra grupper som ansågs som avvikande, men främst i den meningen 

att de bröt mot samhällets moral, som till exempel alkoholister och homosexuella (Hilte, 

1996). 

 Hewitt (2003 [1976]) menar att den som ertappats med att bryta mot en regel betraktas 

som en avvikare och blir därmed kategoriserad som en sådan. Den som av samhället blivit 

påkommen som en avvikare genom att bryta mot lagen görs enligt Hewitt (2003 [1976]) till 

ansvarig för brottet, varför hen ska straffas, vårdas eller låsas in. Detta skall i sin tur resultera 

i att beteendet förändras och samhället skyddas (a.a.). En individ som definierats som 

avvikare kan uppleva att identiteten som avvikare är kontrollerande i den meningen att den tar 
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över personen och begränsar andra möjliga roller. Till exempel kan en person inta 

identitetsrollen som pappa, partner, snickare och fotbollsspelare, men om samma person döms 

för mord kan identitetsrollen som mördare försvåra för personen att inta de andra 

identitetsrollerna. Könstillhörighet och etnicitet är exempel på andra identitetsroller som 

Hewitt (2003 [1976]) menar kan vara kontrollerande för andra identitetsroller som är möjliga 

för individen att inta. Exempelvis kan en kvinna i vissa sammanhang ha svårt att inta rollen 

som ledare och en romsk man kan uppleva det svårt att inta rollen som svensk laglydig 

medborgare. Graden av kontroll som den tilldelade identitetsrollen avvikare har på individen 

beror på vilken typ av beteende som individen har ägnat sig åt samt värderingarna hos den 

person som definierat beteendet som avvikande (Hewitt, 2003 [1976]). Hewitt (2003 [1976]) 

menar att när någons identitet har behäftats med något negativt, eller för den del dess motsats 

är det svårt att förändra. 

Även om han eller hon vinner karisma, vilar dess vidhållande lika mycket på tron på dess 

existens. På liknande sätt får avvikare dess negativa essens på grund av hur de handlar och 

är, men essensen är sedan bevarad lika mycket genom samhällets tillskrivande som i 

någonting de sedermera gör. Även en återanpassad kriminell eller friskförklarad psykisk 

sjuk person är fruktad i många områden, precis som den pensionerade karismatiska 

militärhjälten eller en ledare i en social rörelse behåller lystern av karisma även då 

glansdagarna passerat. Det gäller både negativa och positiva essenser, när de en gång har 

satts dit, så tenderar de att fastna (Hewitt, s. 239. [egen översättning]). 

Becker intresserade sig för konstruktionen av avvikaren och skrev i sitt mest kända verk 

Outsiders att vilka handlingar som betraktas som avvikande eller rentav som brottsliga är 

under ständig förändring (Becker, 2006 [1963]). Att vara en avvikare behöver inte innebära 

att en person är kriminell. Avvikare är ett bredare begrepp, som förutom brott mot lagen 

också innefattar brott mot normer i samhället, alternativt mot de normer som finns inom den 

grupp som individen tillhör. 

 Becker (2006 [1963]) delar upp begreppet avvikare i tre olika definitioner, den statistiska, 

den patologiska och den regelorienterade definitionen. Den statistiska definitionen fokuserar 

på hur avvikande ett beteende eller förhållande är i jämförelse med genomsnittet. Den 

patologiska definitionen innebär att beteenden eller förhållanden betecknas som symptom på 

sjukdom exempelvis alkoholism. Den regelorienterade definitionen utgår från att det finns 

regler och när en individ bryter mot en av dessa regler blir hen automatiskt en avvikare. 

Becker (2006 [1963]) problematiserade den regelorienterade definitionen eftersom de 

uppställda reglerna är föränderliga. Attityder skiftar i samhället och ibland riktas fokus mot 

någon specifik handling, så som exempelvis drogmissbruk eller ungdomsbrottslighet, vilket 

gör att anmälningarna av dessa handlingar ökar och brottsstatistiken skjuter i höjden (a.a.). 
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Becker, 2006 [1963] menar att ökningen av anmälningar inte har så mycket att göra med att 

själva brotten ökar i antal, utan att handlingarna blir synliggjorda och utpekade som något 

som samhället inte accepterar. Dessutom blir människor i samhället och professionella som 

till exempel polis och socialtjänst mer uppmärksamma på handlingarna som för tillfället 

fokuseras på (a.a.), vilket även det bidrar till en ökning av anmälningar. Ett exempel på att 

antalet anmälningar och antalet utförda brott inte behöver korrelera är att Brottsförebyggande 

rådet (Brå, 2013) konstaterat att polisanmälningarna för sexualbrott har ökat i antal samtidigt 

som andelen personer som säger sig varit utsatta för dessa brott inte har ökat. Det ökade 

antalet anmälningar tyder enligt Brå bland annat på att allt fler offer och andra vågar anmäla 

sexualbrott (a.a.). 

 Becker (2006 [1963]) problematiserar begreppet avvikare, särskilt inom forskning, 

eftersom ordet har använts för att kategorisera förövare. Att beskriva en grupp och referera till 

gruppen som avvikande antyder enligt Becker (2006 [1963]) att det går att uttala sig om hela 

gruppen. Detta trots att många avvikande handlingar aldrig blir påkomna och trots att vissa 

personer felaktigt definierats som avvikande. Detta innebär att uttalanden om en grupp som 

benämnts som avvikare i själva verket drar slutsatser om en grupp som det egentligen inte 

finns särskilt mycket kunskap om. Detta kan leda till en snedvriden bild av den grupp som 

uttalandena ämnar beskriva. Syftet med Beckers forskning av avvikare var inte att peka ut och 

ytterligare förstärka utanförskapet, utan snarare att understryka att de som betraktas som 

avvikare är människor som egentligen inte skiljer ut sig nämnvärt (Hilte, 1996). Fenomenet 

avvikaren är, enligt Becker (2006 [1963]) en konstruktion som existerar på grund av att en 

regel har skapats och som en individ genom sitt beteende bryter mot. 

Sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas överträdelse utgör 

avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på specifika personer och beteckna dem som 

utanförstående (…) Avvikare är den som etiketten framgångsrikt har placerats på, 

avvikande beteende är ett beteende som människor betecknar på det sätten (Becker, 2006 

[1963], s. 23). 

I ovanstående citat hävdas att en etikett sätts på en individ, vilket kan kopplas till Goffmans 

(2011 [1971]) teori om stigmatiseringen av avvikare. Goffman var under en tid kollega till 

Becker och intresserade sig även han för avvikaren och hur avvikaren blir till. Goffman 

fokuserade på människors samspel, ansikte mot ansikte, och en av hans slutsatser var att 

människan antar olika roller för att accepteras och för att bli omtyckt av andra (Carle m fl., 

2006). Goffman (2011 [1971]) refererar i sin text Stigma till grekernas förmodade sätt att 

skilja ut avvikare från gruppen genom att hen blev märkt så att det blev tydligt för alla vad 
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individen var. Goffman (2011 [1971]) skiljer på tre olika typer av stigman, kroppsliga 

missbildningar, karaktärsbrister, så som t.ex. kriminalitet, alkoholism, sexualitet etc., och 

stambetingade stigman exempelvis nationalitet, hudfärg eller religion. Omgivningen och 

ibland även individen själv kan uppfatta stigmat som essensen av en person. Individen kan, 

enligt Goffman (2011 [1971]) även tillskrivas andra ofördelaktiga karaktäristika på grund av 

stigmat, som till exempel att den som är homosexuell antas vara promiskuös. Goffman (2011 

[1971]) menar att stigmat skapas relationellt och påpekar vidare att individen vanligtvis 

upplever skam i förhållande till det som gör att personen avviker. Individens upplevelse av 

skam kan resultera i försök att skapa ett alter ego som saknar det som avviker och som 

orsakade skammen. Jaget som skapats på detta sätt kan förstärkas då individen är i en miljö 

där det avvikande inte uppmärksammas, men när individen blir påmind om det som gör att 

denne avviker kan skammen och självhatet göra sig gällande igen. Becker (2006 [1963]) och 

Goffman (2011 [1971]) är eniga om att avvikaren skapas genom andras reaktion på ett 

beteende som anses bryta mot en gemensam regel. 

 Upplevelsen av hur pass allvarligt avvikande ett beteende är styrs, enligt Becker (2006 

[1963]), av när i tiden en handling utförs. Lagar och normer förändras och det som ansågs 

som avvikande förr kan idag vara accepterat. Ett exempel på detta är homosexualitet som i 

Sverige tidigare kunde straffas med straffarbete upp till två år, men som idag till stor del är 

accepterat. Becker (2006 [1963]) påpekar att det också är avgörande vem förövaren är och 

vem som faller offer för handlingen. Han exemplifierar detta med att peka på att samhällets 

reaktion på hur allvarligt avvikande en handling är kan variera beroende på exempelvis offrets 

och förövares hudfärger. Beckers (2006 [1963]) resonemang är att det betraktas som en 

allvarligare överträdelse om en svart man våldtar en vit kvinna än om en vit man våldtar en 

svart kvinna. Becker (2006 [1963]) menar vidare att det inom forskarvärlden funnits en 

tendens att felaktigt fokusera på förövare i försök att förklara det avvikande beteendet. Han 

menar att forskningen istället bör betrakta beteendet som sekventiellt och relationellt och inte 

försöka förklara det avvikande beteendet genom att studera de faktorer som kan samvariera 

hos individen. 

(…) avvikelse inte är någon enkel egenskap som finns hos vissa former av beteende och 

saknas hos andra. Den är istället produkten av en process som innefattar andras reaktioner 

på beteendet” (Becker, s.26). 

Becker (2006 [1963]) menar också att det är normalt att uppleva impulser till att avvika från 

de normer och regler som finns i samhället. Skälet till att inte alla ger efter för den typen av 

impulser är enligt Becker (2006 [1963]) insikten om att personen riskera att förlora det 
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personen har. Den som inte upplever sig ha något att förlora eller som upplever att värdet av 

det som hen äger är värt mindre än det som hen har att vinna behöver inte förhålla sig på 

samma sätt till konsekvenserna av sitt handlande. 

 Hewitt (2003 [1976]) menar att de flesta av oss begår regel- och normöverträdelser av 

olika grad, men att dessa oftast inte blir upptäckta. Dessutom ser de flesta som begår regel- 

och normbrytande handlingar inte på sig själva såsom avvikande från samhället i övrigt. De 

norm/regelbrytande avvikelserna kan exempelvis vara att köra för fort, fuska med skatten 

eller arbeta svart. Hewitt (2003 [1976]) menar vidare att individen visserligen förhåller sig till 

de regler och normer som existerar i samhället, men att individen lägger större vikt vid hur 

andra kommer att reagera på beteendet. Att ljuga är i de flesta fall betecknat som ett beteende 

som strider mot det accepterade, men individen kan ändå göra detta och förklara det med att 

hen till exempel ljög för att inte skada, att hen inte visste bättre eller något annat skäl som 

rättfärdigar normbrytandet. Individen vet att hen har brutit mot en gemensam regel men 

rättfärdigar detta för sig själv och andra så att omgivningens reaktion mildras. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att huruvida ett beteende är avvikande eller inte, 

beror enligt teoretiker som Becker (2006 [1963]), Goffman (2011 [1971]) och Hewitt (2003 

[1976]), inte på själva beteendet, utan på de faktorer som omger beteendet. 

4. Ansats-, metod- och etikfrågor 

4.1 Forskningsansats 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats som innebär att större vikt läggs vid ord, sociala 

fenomens betydelse och analys (Bryman, 2009). Aspfors och Eklund (2012) menar att den 

kvalitativa ansatsen är att föredra när forskningen ämnar besvara frågor som innehåller ”vem, 

vad, hur/på vilket sätt och varför” (s. 125). Denna ansats kan ses i kontrast till den 

kvantitativa ansatsen som kan användas för att mäta och förklara och besvara frågor som ”hur 

mycket, hur många, hur ofta” (s. 123) etc. För att besvara frågeställningarna hur förövare 

beskrivs i Kriminalvårdens två olika behandlingsprogram samt hur detta kan förstås krävs en 

analys för att hitta den underliggande meningen i texten som analyseras (se Sohlberg, 2009). 

Att räkna ord kan dock ge intressant information och fungerar i denna studie som ett 

komplement till den kvalitativa metod som i huvudsak används.  

 Den kvalitativa ansatsen har enligt Bryman (2009) kritiserats bland annat för att vara för 

subjektiv, svår att replikera och för att den för med sig svårigheter att generalisera resultatet. 

Genom att redovisa forskningsprocessen så att transparens uppnås, förbättras möjligheterna 
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för att andra skall kunna genomföra samma studie. Detta innebär att resultatet kan 

kontrolleras och därmed styrks dess relevans (Klausen, 2006). 

 Bryman (2009) menar att vad som kallas för verklighet är beroende av vem som upplever 

den, vilket kan kopplas till socialkonstruktivismen. Burr (2003) menar att 

socialkonstruktivismen innebär att det inte finns en sanning, utan att denna är relativ och 

beror på kontext. Hon menar precis som Bryman (2009) att hur människan upplever 

verkligheten varierar från person till person beroende på en mängd faktorer så som kön, klass 

eller etnicitet. Burr (2003) poängterar att individen föds in i system där kategorier redan 

existerar. Allt eftersom språket blir tillgängligt för individen lär sig hen på vilket sätt 

kategorierna är uppbyggda, vilket formar hur individen tänker. Givet detta är språket en 

förutsättning för tankarna, snarare än att språket utrycker tanken. Genom språket skapas den 

socialt konstruerade verkligheten och de ord vi använder får konsekvenser för de människor 

de berör. Språket är enligt detta tankesätt mer än bara ett sätt att uttrycka oss på. 

 När det gäller sociala problem kan dessa förklaras på olika sätt beroende på vilken 

utgångspunkt som intas. Inom psykologin förklaras de sociala problemen ofta som något som 

ligger hos individen, antingen patologiskt, utvecklingsmässigt, motivationsmässigt eller 

genom andra faktorer. Inom sociologin förklaras istället problemen genom att peka på 

strukturen så som ekonomiska förutsättningar, klass eller genus. Inom socialkonstruktivismen 

förklaras snarare sociala problem som att de skapas genom social interaktion (a,a.). Burr 

(2003) menar att verkligheten vanligtvis delas in i tre dikotomier; verkligheten (som 

sanningen) kontra falskheten, verkligheten (som materia) kontra illusionen och verkligheten 

(som essens) kontra konstruktionen. Hon skriver att socialkonstruktivismen ibland har 

uppfattats av andra som att den antyder att verkligheten inte är något annat än en konstruerad 

bluff, det vill säga att världen inte existerar mer än i våra upplevelser av den. Som svar på 

detta pekar Burr (2003) på att det inte handlar om att socialkonstruktivister förnekar att det 

finns en verklig värld i form av materia som existerar även om den inte upplevs av 

människan. Däremot uppfattar och tolkar människan världen på ett bestämt sätt beroende på 

den rådande diskursen. Det kan till exempel göra att vissa företeelser avfärdas, som inte 

tillhörande denna värld, och att andra förbises helt. Ett exempel på detta är 

heteronormativiteten, som bestämmer hur vi som människor som lever i den bör uppfatta 

verkligheten. Även om heteronormativiteten utmanas genom att allt fler homosexuella syns i 

det offentliga livet i Sverige så är heteronormativiteten den diskurs som styr. Något som i 

detta sammanhang kan vara värt att poängtera är att upplevelsen av världen inte blir mindre 
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verklig för individen bara för att den är socialt konstruerad. Detta innebär att 

heteronormativiteten och könsrollerna i samhället kan sägas vara socialt konstruerade, men vi 

lever i den verkligheten och vi har därmed svårt att bortse ifrån konsekvenserna av det. Trots 

att något är socialt konstruerat drabbar det individen på ett verkligt sätt. 

 Neuman (2011) pekar ut ett antal fallgropar som kan uppstå i det kvalitativa analysarbetet. 

För det första finns det en risk att själva analysen hamnar på en nivå som är deskriptiv snarare 

än analytisk. För att avhjälpa detta är uppsatsen uppdelad i två avsnitt, dels avsnitt 5. Resultat, 

som är en deskriptiv redogörelse av empirin, dels avsnitt 6, som strävar efter att analysera 

empirin med hjälp av teori. Resultatdelen är på ett sätt en del av tolkningen (a.a.), då det 

empiriska materialet inte är presenterat i sin helhet, utan har belysts av författaren. I avsnitt 6 

presenteras analysen som gjorts med hjälp av att analysera resultatet utifrån den teoretiska 

tolkningsramen. 

 För att inte ramla i den andra fallgropen, som enligt Neuman (2011) är att forskaren arbetar 

mekaniskt med analysarbetet, bearbetades materialet reflexivt. Istället för att blint koda 

materialet fick texten styra så som beskrivet i avsnitt 4.2 Forskningsdesign. Detta sätt att 

bearbeta materialet gör att även den tredje fallgropen, innebärande att forskaren låser sig vid 

koderna, istället för att vara öppen inför det empiriska materialet, kunde undvikas. 

4.2 Forskningsmetod 

Metoden som har använts för att analysera det empiriska materialet i denna studie är 

kvalitativ innehållsanalys (Bergström, Boréus, 2012) angränsande till diskursanalys (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000). Anledningen till att jag valt innehållsanalys som metod är för 

att fokus har varit att studera innehållet i behandlingsprogrammens manualer, hur de båda 

förövargrupperna beskrivs samt hur detta kan förstås.  

 Den kvalitativa innehållsanalysen innebär enligt Bryman (2009), att dimensioner som 

ligger gömda i texten lyfts fram och kategoriseras. Enligt Bergström och Boréus (2012) är 

metoden bra då forskaren vill finna mönster i stora empiriska material. Bergström och Boréus 

(2012) beskriver i sin bok framförallt den kvantitativa innehållsanalysen som innebär att 

förekomsten av text mäts, men de berör också den kvalitativa innehållsanalysen.  

 Denna uppsats har framförallt utgått ifrån behandlingsprogrammens manualer som har 

kategoriserats genom analysarbete, men det har även förekommit ordsökningar i det 

empiriska materialet. Dessa ordsökningar är inslag av kvantitativ innehållsanalys och de 

blottlägger antalet gånger just de orden som söktes på förekommer i 

behandlingsprogrammens manualer. Ett ords förekomst i text kan peka på något som är 



 

34 

 

relevant och som kunde ha förbisetts om inte ordsökningar genomförts (Bergström, Boréus, 

2012).  

 Den första bearbetningen som gjordes av det empiriska materialet kallas av Neuman 

(2011) för öppen kodning. Detta innebär att materialet lästes igenom och initiala teman 

identifierades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Under denna genomläsning delades 

empirin in i olika kategorier: offer – sexualbrott, offer – våld i nära relationer, insatser – 

sexuella övergrepp, insatser – våld i nära relationer, förövare – sexualbrott, förövare – våld i 

nära relationer, förklaringar – sexualbrott, förklaringar – våld i nära relationer.  

 Under den tidiga litteratursökningen framkom att det fanns olika sätt att förklara mäns våld 

mot kvinnor. Antingen förklarades våldet på en individ, socialpsykologiskt eller strukturell 

nivå. På grund den uppdelning på nivåer skapades även underkategorierna individ, 

socialpsykologisk och struktur under de kategorier som innefattade förklaringar och insatser. 

Denna typ av öppen kodning användes för att i möjligaste mån låta materialet tala utan att 

styras för mycket av redan skapade kategorier (a.a.). 

 Nästa steg i bearbetningen av materialet benämns av Neuman (2011) som den axiala 

kodningen. Detta innebär att koder redan existerar och frågorna till materialet har att göra med 

huruvida de kategorier som har skapats är tillfredställande. Neuman (2011) menar att helt nya 

koder kan tillkomma i detta skede men arbetet kretsar framför allt kring det som redan 

skapats. I den axiala kodningsfasen lästes därför samtliga citat som placerats i olika kategorier 

igenom och de citat som ansågs relatera till syftet och frågeställningarna valdes ut och 

placerades i nya kategorier som döptes till förövare, insatser, förklaringar och offer. Vid 

denna genomgång blev några underkategorier tydliga. Inom kategorin förövare var dessa 

förövare – en identitet, förövare – en man, avvikande från andra eller vem som helst, män 

som överordnade eller jämställda, förklaringsansatser, individens väg till avvikare, avvikaren 

och skammen, ett inlärt beteende och en förövare av sin tid. På grund av begränsningar 

utifrån studiens upplägg samt dess syfte togs kategorierna insatser och offer bort från det 

fortsatta analysarbetet. I linje med den aktuella analysdesignen som förutsätter att det 

empiriska materialet skall styra vilka kategorier som skapas (a.a.) togs i detta skede även den 

ursprungliga uppdelningen på nivå bort. 

 När de huvudsakliga teman som analysen skulle fokusera på fastställts påbörjades den 

selektiva kodningen (a.a.). Detta steg innebar att det empiriska materialet behandlades utifrån 

de teman som utkristalliserats i de tidigare stegen i analysen (a.a.). Utifrån de teman som 

skapats utfördes även ordsökningar på det empiriska materialet. Orden som sökningen 
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genomfördes med var könsmakt, patriarkat, jämställdhet, jämställd, jämställda. Dessa ord 

valdes därför att de var kopplade till de kategorier som skapats och ordsökningarna användes 

i syfte att säkerställa att den text som innehöll de orden hade kategoriserats. I denna del av 

processen tillkom även begreppen skam och skuld i ordsökningarna då det framstod som 

relevant att undersöka förekomsten av dessa begrepp. Orden skam och skuld återkom i de 

utvalda citaten och berördes även i teorimanualerna och i den tidigare forskningen. De teman 

som ingick i den slutliga bearbetningen av materialet var Förövare – en identitet?, Avvikande 

från andra eller vem som helst?, Avvikaren och skammen, och Förövare i strukturen?. Dessa 

kategorier finns återgivna i resultatkapitlet. För att förstå resultatet används de teorier som 

presenteras i kapitel 3. Teorierna bidrar med en tolkningsram möjliggör en djupare förståelse 

av resultatet. Teorierna har även bidragit med begrepp som genomgående används i 

uppsatsen. 

4.3 Litteratursökning  

Friberg (2006) betecknar informationssökningen som en process och delar upp den i två faser, 

den inledande och den egentliga litteratursökningen. Den inledande sökningen går ut på att få 

en bild av det område som ämnas undersökas medan den egentliga litteratursökningen strävar 

efter att finna litteratur som är kopplad till studiens syfte och frågeställningar. 

 Den inledande litteratursökning som utfördes inom området mäns våld mot kvinnor var 

relativt bred och omfattande. Det fanns ingen tydlig forskningsfråga utan intresset var brett 

inom temat. Vid dessa sökningar användes både svenska och internationella 

litteraturdatabaser. Materialet gallrades genom läsning av sammanfattningarna, som i de flesta 

fall gav en bra inblick i vad artiklarna handlade om. Vid genomgången av materialet väcktes 

frågor kring hur bilden av förövare skapas och vilka konsekvenser det får för behandlingen 

som erbjuds. Kriminalvårdens behandlingsprogram nämndes i flera av de svenska artiklarna 

(exempelvis Jarl och Stolt, 2012), vilket väckte intresset för behandling av förövare och hur 

förklaringar till våldet påverkar bilden av förövare. I litteraturen nämndes även att det 

motsägelsefulla i att mäns våld mot kvinnor är ett problem i Sverige samtidigt som Sverige 

uppfattas som jämställt (De los Reyes, 2003). De för denna studies fokus relevanta träffar 

som framkom i den inledande litteratursökningen har redogjorts för i 1.1 Mäns våld mot 

kvinnor eller i 1.4 Problemformulering. Under genomgången av resultaten av den inledande 

litteratursökningen begränsades studien till den svenska kontexten och fokus riktades mot 

förövarna av våld mot kvinnor. Detta ledde vidare till det som Friberg (2006) benämner som 

den egentliga litteratursökningen som genomfördes inom forskningsfältet insatser som riktar 
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sig till förövare som använt våld mot kvinnor. Sökningarna inom ramen för den egentliga 

litteratursökningen gjordes på databaserna SwePub, Diva (forskarpublikationer) och Libris 

samt sökmotorn Google. Sökningen påbörjades med sökorden insatser AND förövare, mäns 

våld mot kvinnor AND insatser, vilket ledde till en relevant träff i sökmotorn Google 

(Pihlblad, 2011). Sökorden behandlingsarbete AND mäns våld mot kvinnor gav ett flertal 

träffar i databaserna, men de vände sig till kvinnor som varit utsatta för mäns våld mot 

kvinnor snarare än förövare. Sökningen med samma sökord på sökmotorn Google gav en 

relevant träff (Berg, Eriksson och Wallqvist, 2011). Vidare utfördes sökningar på förklaring 

AND mäns våld mot kvinnor i databaserna, vilket gav två träffar på SwePub, varav ett kapitel 

i en antologi var relevant (Andersson, 2012). En genomläsning av Anderssons (2012) abstrakt 

ledde till sökordet Normskapande som gav en träff i databaserna (Gottzén m.fl., 2012). 

Gottzén m.fl. (2012) var den antologi som Anderssons (2012) kapitel fanns med i. Sökningen 

resulterade även i en relevant träff på Google (Kullberg, 2004). 

 Vid genomgången av sökresultaten framkom att det gjordes en skillnad mellan 

sexualbrottsförövare och förövare av våld i nära relationer. Gottzén m.fl. (2012) ledde mig 

även in i konstruktionen av förövare. På flera ställen i litteraturen nämndes också 

Kriminalvårdens behandlingsprogram för förövare av våld i nära relationer och för 

sexualbrottsförövare. Detta ledde vidare till ytterligare en avgränsning i litteratursökningen 

till hur förövare beskrivs i Kriminalvårdens behandlingsprogram. Sökorden var kriminalvård 

AND IDAP och kriminalvård AND ROS. Resultaten av denna sökning gav ett fåtal träffar och 

ingen träff fokuserade på konstruktionen av förövare, utan de fokuserade snarare på själva 

insatserna. Sökningen IDAP AND ROS gav en träff som inte ansågs relevant då studien var en 

utvärdering av en insats inom programmen skriven av utvecklingsenheten i Kriminalvården. 

På grund av de fåtal träffar som litteratursökningarna lett till breddades sökningarna till att 

även omfatta internationella databaser. Sökningar utfördes på databaserna Academic search 

premiere, Socindex och Swepub (se bilaga 1). Fyra av de studier som presenteras i denna 

uppsats fokuserar på konstruktionen av sexualbrottsförövare, medan ingen studie fokuserade 

enbart på konstruktionen av förövare av våld i nära relationer. Den begränsade mängden 

forskning som fokuserar på framförallt förövare av våld i nära relationer kan tänkas säga 

någonting. Det kan förstås som att kategorin förövare av våld i nära relationer inte har 

uppmärksammats i samma grad som konstruktionen av sexualbrottsförövare. Det kan också 

betyda att konstruktionen av sexualbrottsförövare upplevs som mer problematisk och ses som 

mer i behov av att belysas. I Bilaga 1 framgår att litteratursökningarna gav få träffar, men de 
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träffar som har bedömts relevanta och befinna sig inom samma område som denna studie 

presenteras i kapitel 2. 

4.4 Urval och avgränsningar – det empiriska materialet 

Det empiriska materialet utgörs av Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som utövat 

våld i nära relationer – Integrated domestic abuse program (IDAP) och Kriminalvårdens 

behandlingsprogram för sexualbrottslingar – Relation och samlevnad (ROS). Manualerna 

beställdes genom ett mail till den ansvarige för programutveckling på Kriminalvården. Båda 

behandlingsprogrammens manualer levererades i pappersform och allt material skannades in 

för att möjliggöra analys i dator. När materialet skannats, konverterades bilderna till text och 

lades in i analysprogrammet Nvivo.  

 För att kunna jämföra konstruktionen av de båda förövarkategorierna i de två 

behandlingsprogrammen har i huvudsak de delar som beskriver förövarna eller förklaringar 

till varför våldet använts. Beskrivningar om respektive förövare samt vilka teorier 

behandlingsprogrammen grundar sig på finns i de båda behandlingsprogrammen, varför detta 

är jämförbart. Övrigt material som till exempel övningsuppgifter har inte analyserats 

ingående, trots att dessa delar av det empiriska materialet hade kunnat ge ytterligare 

information till den bild av förövarna som utmålas i behandlingsprogrammen. Anledningen 

till denna avgränsning är främst på grund av svårigheter att jämföra olika typer av data. Det 

andra skälet till avgränsningen är tidsbegränsningen. Det empiriska materialet omfattar totalt 

ca 1600 sidor och är därmed för stort för att till fullo analyseras inom ramen för denna 

uppsats. Det finns dock citat som utgörs av övningsuppgifter i behandlingsprogrammen när de 

är relevanta utifrån ordval eller innehåll.  

 Avgränsningen manliga förövare som har använt våld mot kvinnor får konsekvenser för 

vilka delar av det empiriska materialet som har studerats. Kriminalvårdens 

behandlingsprogram ROS (2006) riktar sig nämligen till sexualbrottsförövare generellt, vilket 

innebär att offret kan vara både kvinna, man och barn. Material som är direkt kopplat till 

mäns sexualiserade våld mot barn och mäns sexualiserade våld mot andra män har utelämnats 

eftersom det inte faller in under denna uppsats fokusområde mäns våld mot kvinnor. 

Eventuellt skulle detta kunna innebära att när manualförfattarna skriver om 

sexualbrottsförövare i ROS (Kriminalvården, 2006) syftar de på någon annan kategori 

förövare än de manliga förövare som använt sexualiserat våld mot kvinnor. Detta belyser för 

övrigt även att det är problematiskt med uttalanden om en grupp individer som kan vara 

väsentligt skilda från varandra. I denna uppsats förutsätts att när begreppet 
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sexualbrottsförövare används i behandlingsprogrammet ROS manualer (Kriminalvården, 

2006) antas det gälla manliga förövare som använt sexualiserat våld mot kvinnor även om det 

också kan vara applicerbart på de andra kategorierna sexualbrottsförövare. 

 Kriminalvårdens behandlingsprograms manualer innehåller beskrivningar av bland annat 

mönster, beteenden och andra påverkande faktorer hos sexualbrottsförövare respektive 

förövare av våld i nära relationer. Beskrivningarna utgår från studier av tidigare dömda 

förövare och inte de som aldrig åtalas eller dömts. Trots att detta kan göra att beskrivningarna 

kan vara missvisande i förhållande till alla de män som använt våld mot kvinnor, används 

behandlingsprogrammen som vänder sig till dömda förövare. Detta görs eftersom syfte och 

forskningsfrågor som växte fram under litteratursökningen (se 4.3 Litteratursökning) inte 

strävar efter att beskriva förövare. Det som är viktigt i denna studie är hur förövarna beskrivs 

och därmed konstrueras i de båda behandlingsprogrammen, inte huruvida den beskrivning 

som ges av förövare är sann. 

 Det kan uppfattas svårt att jämföra två olika behandlingsprogram som vänder sig till två 

olika förövarkategorier. En kritik skulle kunna gå ut på att det hade varit bättre om endast ett 

behandlingsprogram hade valts för att studera hur just de förövarna konstrueras. Trots 

rimligheten i en sådan kritik har de två behandlingsprogrammen valts och studerats. Om 

endast ett behandlingsprogram hade valts hade det inte varit möjligt att uttala sig om 

kontextens betydelse för konstruktionen av förövare. Det är således inte en jämförelse av 

behandlingsprogrammen per se utan en studie av hur förövare konstrueras av Kriminalvården 

i Sverige genom två olika behandlingsprogram. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarheten kommer ursprungligen från den 

kvantitativa forskningen. Reliabiliteten har att göra med tillförlitligheten i de metoder som 

används i studien. Validiteten har att göra med huruvida forskaren undersöker det som avses 

att undersökas. Generaliserbarheten har som ordet antyder att göra med huruvida slutsatserna 

är överförbara på liknande situationer/populationer (Bryman, 2009). 

 Bryman (2009) beskriver hur de ovan nämnda begreppen används även inom den 

kvalitativa forskningen, men då något anpassade. Extern reliabilitet är kopplat till huruvida en 

studie går att upprepa eller inte. I denna studie utgörs det empiriska materialet av texter, vilket 

innebär att studien kan anses ha extern reliabilitet eftersom texterna finns tillgängliga för 

andra forskare. Det faktum att själva analysprocessen samt förförståelsen har redogjorts för är 

ett försök att sträva efter transparens så att studien kan replikeras. Givet forskarens analys av 
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det empiriska materialet och att sociala miljöer är föränderliga är det svårt att uppnå extern 

reliabilitet i kvalitativ forskning. Intern reliabilitet refererar till att det är en forskargrupp som 

är ense om resultaten. Då denna studie har utförts av en person innebär det att den interna 

reliabiliteten kan uppfattas som svag eftersom den utgörs av en persons uppfattningar och 

tolkningar. 

 Den interna validiteten innebär att det empiriska materialet ska överensstämma med de 

resultat och de teoretiska slutsatser som analysen leder till och externa validiteten uppnås 

genom att slutresultatet är generaliserbart (a.a.). Urvalet i denna studie är ett målinriktat 

sådant och syftet med detta tillvägagångssätt var ett antagande om att just det valda materialet 

skulle ge information om de frågeställningar som studien utgick ifrån. Även om denna studie 

inte strävar efter att resultera i generaliseringar i strikt vetenskaplig mening, så är det möjligt 

att koppla de slutsatser som presenteras i denna studie till andra studier inom det sociala 

arbetets fält.  

4.6 Forskningsetik 

Enligt God forskningssed som publicerats av Vetenskapsrådet är forskningsetik ”inte något 

välavgränsat område även om det är uppenbart att det omfattar frågor om relationen mellan 

forskning och etik, om etiska krav på forskaren och etiska krav på forskningens inriktning och 

genomförande” (Vetenskapsrådet, 2011, s.16). 

Bryman (2011) och Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2005) nämner fyra principer som ska appliceras på forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 

är inte applicerbara på denna studie då inga informanter har deltagit. Däremot presenteras i 

God forskningssed från 2011 principer i punktform som forskaren rekommenderas efterleva 

och som är mer relevanta för denna studie: 

1. Du ska tala sanning om din forskning  

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat  

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering  

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö  

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (a.a., s.12)  
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Jag är tveksam till användandet av begreppet sanning i den första punkten eftersom jag menar 

att sanning är något som är föränderligt och beroende av vem som upplever den, vem som 

uttrycker den och vem som är mottagare av den. Även om Vetenskapsrådet avser att jag som 

forskare inte ska förvanska eller medvetet korrumpera resultatet av min forskning så menar 

jag att denna punkt bör ändras. Jag anser att det finns tendenser till en övertro på vetenskapen 

i samhället och menar att en blind tro på att vetenskapen kan ge oss sanningen om hur världen 

är beskaffad kan vara både vilseledande och farlig, vilket visat sig upprepade gånger i 

historien. Jag menar även att språket är en viktig del i att skapa verkligheten och att jag 

genom att skriva att jag ska tala sanning om min forskning samtidigt uttrycker att jag vet vad 

sanning är. Jag vill istället lova att jag ska vara sanningsenlig gällande min forskning och att 

jag inte medvetet har förvrängt någon information, utan har försökt att förhålla mig medvetet 

till det empiriska materialet. Punkt två menar jag handlar om min förförståelse inom det ämne 

jag valt att studera, vilket redovisas för i avsnitt 1.2 Vägen fram till uppsatsen. Den tidigare 

forskningen som jag har läst har påverkat mig till att jag redan innan studien påbörjats hade 

en aning om vad resultatet av denna studie skulle bli. Jag har därför varit tvungen att ständigt 

påminna mig om att läsa manualerna med ett öppet förhållningssätt för att undvika selektiv 

läsning. Punkt 3 kan uppfattas som lätt att följa, men trots goda föresatser har denna uppsats 

genomgått ett omfattande omstrukturerings- och omskrivningsarbetet för att tydliggöra 

resultat och metod. Genom att låta personer som har en akademisk kompetens, men som inte 

är verksamma inom denna studies ämnesområde har jag försökt sträva efter att skriva en 

uppsats som inte kräver tidigare kunskap inom området. Punkt 4 är inte relevant för denna 

studie. När det gäller punkt 5 menar jag att jag öppet redovisar de studier som tidigare 

fokuserat på behandlings-programmet IDAP och behandlingsprogrammet ROS och vad det är 

som skiljer dessa studier från denna uppsats. Genom att använda mig av dataprogrammet 

Nvivo har den goda ordningen som efterfrågas i punkt 6 varit möjlig att efterleva. Punkt 7 

kopplar jag till själva produkten av studien. Detta gör jag eftersom det inte finns några fysiska 

respondenter inom textbaserad forskning utan frågorna ställs till ett redan skrivet material. Jag 

menar att jag har ett ansvar att vara medveten om att denna studie är en aktör i skapandet och 

eventuellt återskapandet av verkligheten. Punkt 8 menar jag att jag har försökt uppnå genom 

att jag strävat efter ge en rättvis bild av den forskning som jag refererar till, även om jag inte 

bedömt själva forskningen. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av innehållsanalysen av det empiriska materialet att 

presenteras. Kapitlet är uppdelat i fyra delar som har vuxit fram under analysen och varje del 

är uppdelad på respektive behandlingsprogram. Uppdelningen är tänkt att underlätta för 

läsaren och tydliggöra likheter och skillnader i beskrivningarna av förövarna i respektive 

behandlingsprogram. Tolkningarna ämnar vara empirinära och exemplifieras med citat ur det 

empiriska materialet.   

5.1 Förövare – en identitet? 

5.1.1 Sexualbrottsförövare enligt ROS 

I Teorimanualen (Kriminalvården, 2006) uttrycks att det är viktigt att inte generalisera kring 

hur en sexualbrottsförövare är eftersom det riskerar att leda till att behandlingen blir 

verkningslös om den inte individanpassas. Samtidigt innehåller manualerna generaliseringar 

av sexualbrottslingarna och gruppen tillskrivs olika karaktärsdrag. I det nedanstående citatet 

från Programmanualen (Kriminalvården, 2006) skildras en relativt stereotyp bild av 

sexualbrottsförövare, trots vikten av att se sexualbrottsförövare som egna individer. Det går i 

citatet att utläsa att sexualbrottsförövare beskrivs i varianter av ”är”, vilket antyder att 

identiteten som förövare i viss mån är fast. 

Forskningen visar att sexualbrottslingar har svårigheter med intimitet i relationer och 

upplever starka känslor av ensamhet. Dessa brister utvecklas, åtminstone delvis, ur tidiga 

anknytningsmönster till föräldrar eller föräldrafigurer. Det är klarlagt att 

sexualbrottslingars barndomsupplevelser karaktäriseras av främlingskap gentemot föräldrar 

eller övergrepp av föräldrar. Som resultat av dessa familjeomständigheter tenderar 

anknytningsstilen att bli otillräcklig vilket resulterar i en försämrad förmåga att relatera till 

andra. Dessa anknytningsmönster, som reflekterar rädsla eller relationsavvisanden 

resulterar i upplevd ensamhet, vilket i forskning har visat sig vara förutsägande av sexuellt 

våld mot andra. (Kriminalvården, 2006, Programmanual s. 51) [kursivering av författaren] 

Även om gruppen sexualbrottsförövare uppges vara heterogen framhålls det i citatet att ett 

flertal faktorer anses finnas inom gruppen generellt, som är kopplade till övergreppsbeteendet 

på ett eller annat sätt. Detta visar på en ambivalens i behandlingsprogrammet när det gäller 

beskrivningarna av sexualbrottsförövare som å ena sidan unika individer och å andra sidan 

tillhörande en grupp med specifika karaktärsdrag. 

 Sexualbrottsförövaren beskrivs i behandlingsprogrammets manualer i de flesta fall vara en 

man och i samtliga fiktiva exempel som finns med i ROS manualer är förövaren en man 

(Kriminalvården, 2006, Risker, analyser och strategier, s.49-55). I ett avsnitt uttrycks 

emellertid att förövaren även kan vara kvinna. Som framgår i citatet nedan menar 
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manualförfattarna att förövaren ofta är dubbelt utsatt i de fall sexualbrottsförövaren är en 

kvinna. 

Många förövare har blivit utsatta sexuellt och fysiskt, försummade eller övergivna av sina 

föräldrar. Kvinnliga förövare har också ofta blivit övergivna och utsatta av sina partners. 

De har lidit också i rättssystemet och professionella har inte alltid varit hjälpsamma. 

Människor behöver tillägna sig en grund att stå på och det är ofta fallet med förövare. De 

kan finna detta genom att söka sina kulturella rötter (Kriminalvården, 2006, 

Teorimanualen, s. 133-134). 

Det mest intressanta med detta citat som är hämtat från avsnittet Kulturella rötter är dock att 

det uttrycks att sexualbrottsförövare ofta är offer för våld, saknar bra föräldrar samt att de har 

tappat kontakten med sina kulturella rötter. Antingen innebär den förlorade kontakten med de 

kulturella rötterna att förövarna har en annan kulturell bakgrund än den svenska och att dessa 

rötter saknas eller så innebär det att förövarna tappat kontakten med kulturen som råder i det 

svenska samhället. 

 Genom att studera målet med programmet, som enligt behandlingsprogrammet ROS är att 

undvika nya övergrepp och behandla sexualbrottsförövare så att beteendet kan avvärjas, 

(Kriminalvården, 2006, Teorimanual, s. 46) kan information om hur sexualbrottsförövare 

indirekt beskrivs blottläggas. Behandlingsprogrammet är tänkt att ”förbättra förövarnas 

förmågor så som sociala färdigheter och empati samt att minimera riskfaktorer så som 

avvikande sexuella fantasier etc.” (a.a., s.33). Ordet minimera tyder på att 

sexualbrottsförövaren även efter behandling i viss mån fortfarande lever med de riskfaktorer 

som uttrycks finnas hos sexualbrottsförövare.  

5.1.2 Förövare av våld i nära relationer enligt IDAP 

Förövaren av våld i nära relationer beskrivs till stor del med hjälp av olika varianter av ”kan 

vara”, snarare än med konstateranden. Det övergripande språket i behandlingsprogrammets 

manualer visar således på ett nyanserat sätt att beskriva förövare av våld i nära relationer, 

vilket blir tydligt i nedanstående citat från Teorimanualen (Kriminalvården, 2008). 

Forskning på det området har försökt karaktärisera och identifiera männen, speciellt deras 

personlighetsdrag. I dagens läge har forskningen visat att män som upprepat använder våld 

i nära relation förmodligen är antisociala eller psykopatiska, eftersom de män som deltar i 

program för våld i nära relation som har återfallit i brott minst en gång, har befunnits vara 

mer troliga att ha antisociala tendenser (Dutton et al., 1997) och den allvarligaste 

våldstypen av dessa män tenderar att också vara våldsamma mot andra (Gondolf, 1988). 

(s. 5) [kursivering av författare] 

Det finns emellertid undantag till det försiktiga uttryckssättet. Exempelvis anges ”Det är 

uppenbart att förövare av våld i nära relation delar många av de problem med självkontroll 
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som identifieras i populationen förövare generellt” (Kriminalvården, 2008, Teorimanual, 

s.34). 

 Målet med behandlingsprogrammet IDAP är att förövare ska sluta att slå sin partner/ex-

partner och/eller barn (Kriminalvården, 2008, Teorimanual, s.28). Behandlingen vänder sig 

till förövare som lever i en relation eller som har levt i en relation och det uttrycks 

att ”programmets mål är att skapa en förändringsprocess från ett destruktivt och auktoritärt 

beteende till ett mer jämlikt förhållande” (Kriminalvården, 2008, Programmanual, s.10). Detta 

kan tolkas som att om behandlingsprogrammets mål uppfylls kommer förövaren att kunna 

leva i en mer jämställd relation och därmed bättre klara av rollen som partner/pappa. 

5.2 Avvikande från andra eller vem som helst? 

5.2.1 Sexualbrottsförövare enligt ROS 

I behandlingsprogrammet ROS manualer (Kriminalvården, 2006) beskrivs 

sexualbrottsförövare som avvikande från gemene man. Den bild som skildras av förövare i de 

olika manualerna är att förövare tänker på ett normbrytande sätt, tänder sexuellt på andra 

saker än vad som anses normalt, har svårt att interagera socialt och att vara nära andra 

människor. Den bild som målas upp av sexualbrottsförövare är att dessa män skiljer sig 

tydligt från andra män i samhället. Detta blir tydligt i de nedanstående exemplifierande citat 

som är hämtade från behandlingsprogrammets manualer. 

Våldtäktsmän har en tendens att misstolka negativa signaler från kvinnor som positiva och 

uppmuntrande i jämförelse med icke-förövare och andra typer av förövare 

(Kriminalvården, 2006, Programmanual, s. 51). 

Man har länge vetat att sexualbrottslingar i allmänhet har bristande social förmåga. De har 

ofta svårt att klara långvariga och nära relationer. Aktuell forskning visar att de sociala 

funktionshindren är specifika när det gäller just sexualbrottslingar (a.a., s. 51) 

Majoriteten av sexförbrytare påbörjar behandling med en ansenlig mängd kognitiva 

förvrängningar (Murphy, 1990). Speciellt erkännandet av myter kring våldtäkt och 

fientlighet gentemot kvinnor är vanliga karaktärsdrag hos sexualförbrytare, i synnerhet hos 

våldtäktsmän (Kriminalvården, 2006, Programmanual, s.15) 

På många ställen i behandlingsprogrammet ROS manualer (Kriminalvården, 2006) framställs 

sexualbrottsförövare själva som offer. Förövare uppges vara ett offer dels för upplevda 

känslor i nuet, dels i den historia som de bär med sig. 

Förklaringen till varför förövare agerar som han gör finns att söka i barndomsupplevelser 

av traumatisk karaktär. Eftersom dessa aldrig bearbetats och bekräftats av vuxenvärlden, 

när förövare var barn, har dessa traumatiska händelser skapat djup misstro och bristande 

tillit (Kriminalvården, 2006, Teorimanual, s.31). 
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En av förklaringarna till att man begår sexuella övergrepp är olika typer av traumatiska 

erfarenheter som förövare haft i barndomen. Det kan både handla om fysiska och psykiska 

övergrepp (Kriminalvården, 2006, Programmanual, s. 177) 

Faktum kvarstår dock att många sexbrottslingar i sina ursprungsfamiljer varit utsatta för 

våld, isolering, konflikter och olika typer av övergrepp (Kriminalvården, 2006, 

Teorimanual, s.58) 

Utöver ovanstående citat framgår på flera ställen i behandlingsprogrammet att många av 

förövarna upplever ensamhet, maktlöshet och att de som barn har upplevt en otrygg 

anknytning till sina vårdnadshavare (Kriminalvården, Programmanual s.51, s.78, s.89, s.159). 

 Sexualbrottsförövares uppväxt och förhållande till vårdnadshavare är återkommande i 

ROS manualer (Kriminalvården, 2006). I Teorimanualen (Kriminalvården, 2006), där den 

teori som ligger till grund för behandlingsprogrammet presenteras, refereras till forskning 

som visat att ett barns otrygga anknytning till vårdnadshavare ibland kan leda till ensamhet 

och svårigheter i nära relationer. Exempel på sådana svårigheter är enligt Teorimanualen 

(Kriminalvården, 2006), sexualisering av kvinnor och intimitetsproblem, vilket kopplas till 

övergreppsbeteendet. 

Män växer ofta upp med att tänka på kvinnor på ett sexualiserat sätt. Om den uppväxande 

pojken blivit känslomässigt avvisad av sina föräldrar och därmed inte lärt sig den intima 

relationens spelregler, kan denna tendens förstärkas (Kriminalvården, 2006, Teorimanual, 

s. 31). 

Det är klarlagt att sexualbrottslingars barndomsupplevelser karaktäriseras av främlingskap 

gentemot föräldrar eller övergrepp av föräldrar. (…) Sambanden mellan att ha varit utsatt 

för övergrepp i barndomen och svårigheter i vuxenlivet med intima relationer, stärker tesen 

att sexualbrottslingar har problem med intimitet (a.a., s.51-52). 

På grund av bristande anknytning till föräldrarna utvecklade förövarna inte färdigheter i 

intimitet, vilket medför att de ofta upplever en grundläggande ensamhetskänsla. (…) 

sexualbrottslingar är ensammare och har större brister i intimitet än både andra förövare och 

icke förövare. (…) Både ensamhet och avvisande kan leda till sexuellt våld (a.a., s.78). 

I Programmanualen (Kriminalvården, 2006) utrycks det även att sexualbrottsförövares 

avvikande sexuella tändningsmönster, som anses vara kopplat till övergreppsbeteendet, 

skapas i barnaåren. Orsaken till avvikande sexuella tändningsmönster anges vara ”en tidig 

sammankoppling av avvikande stimuli med sexuell upphetsning och påföljande förstärkning 

av denna upphetsning” (Kriminalvården, 2006, Programmanual, s. 177)  

 Sexualbrottsförövare beskrivs i behandlingsprogrammet ROS vara känslomässigt 

avvikande, ha svårt att härbärgera och förstå sina egna känslor samt att de ofta hanterar svåra 

känslor med att sexualisera dem (Kriminalvården, 2006, Programmanual, s.89). 

Sexualbrottsförövare påstås även ofta ha en nedsatt förmåga att känslomässigt sätta sig in i 
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offrets situation (Kriminalvården, 2006, Teorimanual, s.137). Manualförfattarna menar, med 

hänvisning till forskning, att om en förövare varit förmögen att känna empati så skulle 

förmodligen övergreppet inte kunnat ske (Kriminalvården, 2006, Programmanual, s. 91). I 

ROS Teorimanual (Kriminalvården, 2006) uttrycks detta ännu mer konkret genom 

att ”våldtäkten är inte möjlig att utföra om gärningsmannen är i känslomässig kontakt med sitt 

offer” (s.30). 

 I ROS Teorimanual (Kriminalvården, 2006) anges vidare att pedagogiken bör anpassas till 

gruppens divergerade behov eftersom sexualbrottsförövare beskrivs vara avvikande även när 

det gäller inlärningsförmåga. 

Ett annat exempel på principen om mottaglighet är inlärningsstilen. Detta är en 

nyckelfaktor när man arbetar med sexualbrottslingar. När man håller i grupper är inte en 

traditionell klassrumssituation att föredra. Detta beror på att medelklienten inte är så 

akademiskt välfungerande. Medan orsaken till detta varierar kraftigt, kvarstår det faktum 

att förövare ofta inte lärt sig så bra i den traditionella klassrumssituationen. 

(Kriminalvården, 2006, Teorimanual., s.103). 

De ovanstående beskrivningarna, som återfinns i ROS manualer (Kriminalvården, 2006), 

visar hur sexualbrottsförövare antas särskilja sig från befolkningen i övrigt. 

Sexualbrottsförövare framställs vara en grupp som består av individer med karaktärsdrag och 

beteenden som är specifika för gruppen. Trots detta finns det exempel där manualförfattarna 

uttrycker att förövare kan vara vem som helst. 

Förövare av sexuella övergrepp kan vara våra vänner, våra bekanta eller våra släktingar 

och te sig som vanliga människor i samhället. Enligt Marshall (1992), har dessa förövare 

fötts rika eller fattiga, vackra eller fula, med social förmåga eller utan social förmåga, 

charmerande eller oattraktiva. De varierar på varje dimension som benämner en människa 

just människa. De flesta är relativt vanliga människor vars avvikelse inte alls märks. Män 

som begår sexuella övergrepp uppträder så normalt, att få av deras vänner, släktingar eller 

arbetskamrater tror att de har begått sådana hemska brott. Det finns inte någon distinkt 

profil som pekar ut sexualbrottslingen (Kriminalvården, 2006, ROS Teorimanual s.23) 

I citatet ovan minskar manualförfattarna avståndet mellan sexualbrottsförövare och andra 

män, men med tanke på hur sexualbrottsförövare generellt beskrivs i 

behandlingsprogrammets manualer visar citatet snarare på en ambivalens om huruvida det är 

möjligt att beskriva sexualbrottsförövare. 

5.2.2 Förövare av våld i nära relationer enligt IDAP 

Förövare av våld i nära relationer beskrivs i Kriminalvårdens behandlingsprogram IDAP till 

viss del som avvikande från övrig befolkning. I behandlingsprogrammens manualer 

(Kriminalvården, 2008) anges att förövare av våld i nära relationer upplever relationella och 

känslomässiga problem samt svårigheter att kontrollera de egna känslorna (Teorimanualen, s. 
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32, Programmanualen, s. 70). IDAP:s manualer (Kriminalvården, 2008) pekar på tidigare 

forskning med psykologisk inriktning som visat på att de flesta män som använt våld i nära 

relationer inte lider av någon (allvarlig) psykiatrisk sjukdom, men att en betydande andel har 

någon form av störning (Kriminalvården, 2008, Teorimanual, s.5-6). Under rubriken 

”Faktorer som har ett samband med våldsbrott i nära relationer” (Kriminalvården, 2008, 

Teorimanual, s.4) står det inom underrubriken ”Psykopatologi och psykologiska 

profiltypologier” (a.a., s.5) om kopplingar mellan våldet och förövares personlighetsdrag och 

psykiska hälsa. Det poängteras att förövare som upprepat använder våld i nära relationer 

”förmodligen är antisociala eller psykopatiska” (a.a., s. 5). Det är dock inte tydligt på vilket 

sätt de psykologiska faktorerna är kopplade till våld i nära relationer eller hur starka 

kopplingarna är. 

 Det uttrycks i behandlingsprogrammets manualer att bruket av våld i vuxenlivet har ett 

samband med förövarens livshistoria. Det framhålls, ibland med referens till forskning, att 

våldsförövare ofta själva har varit offer. Att en förövare har upplevt traumat av att ha 

bevittnat eller blivit utsatt för våld i barndomen har enligt IDAP:s manualer bekräftats i ett 

flertal studier, vilket framgår av nedanstående citat från Teorimanualen (Kriminalvården, 

2008). 

Tidiga negativa barndomsupplevelser har också ett samband med våldsbrott. Våld inom 

ursprungsfamiljen, föräldrarnas kriminalitet och psykopatologi, våldsamma grannar, utsatt 

barndom och misshandel i barndomen har alla ett samband med våldsbrott (a.a., s. 2). 

Hanson & Wallace-Capretta bekräftade tidigare rön att negativ familjebakgrund och en 

barndom som misshandlat barn eller som vittne till våld är starkt förknippade med 

våldsbeteende. (...) Som författarna hävdar kan det vara så att den negativa 

familjebakgrunden underlättar uppbyggnaden och starten, men inte vidmakthållandet, av 

våldsbeteendet (a.a., s.12) 

Den andra modellen antog att bristfälligt föräldraskap där hård uppfostran var en form, 

hade ett samband med utvecklingen av ett antisocialt beteende i barndomen; aggression 

mot maka/sambo i vuxenlivet var ett resultat av det antisociala beteendemässiga 

karaktärsdraget (a.a., s.22). 

De individuella faktorer som tillskrivs gruppen förövare av våld i nära relationer anses inte 

ensamma förklara förekomsten av våld. I IDAP:s manualer (Kriminalvården, 2008) anges att 

förklaringarna till våldet ligger på en strukturell, sociologisk och individuell nivå. Våld i nära 

relationer anges vara ett komplext samhällsproblem som inte endast kan förklaras med 

faktorer på en nivå (Kriminalvården, 2008, Teorimanual, s.15). 
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 5.3 Förövare och skammen 

5.3.1 Sexualbrottsförövare enligt ROS 

Skam är ett begrepp som finns med 71 gånger i Kriminalvårdens behandlingsprogram ROS 

manualer (2006), varav 62 gånger i Programmanualen, tre gånger i Teorimanualen och sex 

gånger i Risker, analyser och strategier. Begreppet skuld finns med 84 gånger i manualerna 

(Kriminalvården, 2006, ROS), varav 59 gånger i Programmanualen, sex gånger i Risker 

analyser och strategier, en gång i Sexual offender version, två gånger i Teorimanualen och 12 

gånger i Testmanualen. Dessa två begrepp är centrala i beskrivningen av förövare och i 

behandlingen, vilket även framhålls i Teorimanualen (Kriminalvården, 2006, ROS, s. 10). 

 Skammen är något som anges skilja ut sexualbrottsförövaren från andra kriminella och 

manualförfattarna uttrycker att den är ”en av de faktorer, kanske den tydligaste, som skiljer 

sexualbrottslingar från andra brottskategorier. En bankrånare är inte sällan stolt över sina 

handlingar, en sexualbrottsling skäms” (Kriminalvården, 2006, ROS Programmanual, s 144). 

Skammen anges vara kopplad till uppväxtförhållanden och uppges vara en bidragande orsak 

till övergreppsbeteendet i vuxen ålder. 

Skammens tydligaste källa är att som litet och sårbart barn inte ha känt sig älskad. En sann 

och äkta kärlek från föräldrarna är den bästa vaccinationen mot destruktiva skamkänslor 

(a.a., s. 145). 

Dessutom står det i behandlingsprogrammet ROS (Kriminalvården, 2006, Programmanual) att 

upplevelsen av skam kan försvåra själva behandlingen av förövare då det inte går att se det 

egna handlandet på grund av att skammen då blir för stor. 

Vad gäller sexualbrottslingar uppger många kliniker att känslor av skam, eller egentligen 

olika strategier för att undvika skamkänslor, kan både vara en stark faktor som driver 

klienterna att göra övergrepp såväl som att den hindrar dem att ta ansvar för 

förändringsprocessen (a.a., s. 127). 

Religionens påverkan på samhällets värderingar sägs i Programmanualen ha en roll i att 

medverka till att sexualitet kopplas till skam. I manualen uttrycks att den skam som i vår 

kultur är kopplad till sexualiteten internaliseras av sexualbrottsförövaren som redan är 

skamfylld vilket resulterar i ett övergreppsbeteende. Det kan vara så att det nedanstående 

citatet är en kvarleva från ursprungsversionen av behandlingsprogrammet och dess 

nordamerikanska kontext, då det kan upplevas som främmande i den svenska kontexten att 

koppla skam till sexualitet. Det är ändå intressant att texten finns i manualen och det kan antas 

att om den fanns i ursprungsversionen så innebär det i någon mening ett ställningstagande då 

texten inte har omformulerats eller strukits när manualen översattes.  
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I vår kultur finns det ett viktorianskt och kyrkligt arv där det är skamligt att njuta av 

sexualitet. Sexualiteten skall i stället ha en ren fortplantningsroll. En konsekvens av detta 

har varit att det egentligen alla vill, nämligen att njuta av sexualiteten tillsammans med den 

man älskar, har blivit skamlig. I synnerhet för kvinnor. När en så grundläggande drift som 

sexualiteten motverkas med en annan kraftfull känsla som skam, uppstår det kollisioner 

och svårigheter för människorna. När vi håller tillbaka sexualiteten och egentligen en intim 

relation, för att inte bli skamliga, riskerar sexualiteten att bli förknippad med frustration 

och aggression. För en skamfylld människa kan detta resultera i en "ketchupeffekt" som 

kan bidra till ett övergreppsbeteende (Kwarnmark och Tidefors, 1999). På det sättet är 

också skammen intimt förknippad med kroppen. När vi känner skam rodnar vi. Huvuden 

och blickar vänds bort. Hjärtat klappar allt snabbare. När särskilt kvinnor skämdes för sin 

sexualitet förr i tiden svimmade de. På det sättet kan man påstå att skammen ligger bortom 

ordet (Kriminalvården, 2006, Programmanualen, s.145-146 [kursivering av författaren]). 

I detta citat görs även antaganden om kvinnors upplevelse av skam. Antagandet att det är 

särskilt skamligt för kvinnor att njuta av sin sexualitet gör att tesen om skam som orsakande 

övergreppsbeteende blir otillräcklig eftersom sexualbrottsförövare i de flesta fall är män (Brå, 

2013). Förutsatt att skammen för sexualiteten skulle bidra till övergreppsbeteendet och det 

antas att kvinnan upplever mest skam i förhållande till sin sexualitet borde rimligtvis fler 

kvinnor vara sexualbrottsförövare. I citatet påstås även att kvinnor förr i tiden svimmade på 

grund av skam för sin sexualitet och sammantaget tyder uttalandet på en stereotyp bild av 

kvinnor i det att både den påstådda utsattheten för skam kopplat till sexualiteten samt effekten 

av skammen i form av svimning är kopplade till kön. 

 När begreppet skuld används i behandlingsprogrammet ROS manualer (Kriminalvården, 

2006), verkar det användas tätt kopplat till begreppet skam, men det klargörs i 

Programmanualen (Kriminalvården, 2006) att det är en väsentlig skillnad mellan de båda 

begreppen. 

Man känner skuld när man överskridit regler som man anser är viktiga. Skuld kan man i 

bästa fall bli fri från genom att man tar på sig ansvaret och försöker gottgöra den drabbade. 

Skam känner man när ens bild av hur man vill vara inte stämmer med verkligheten. 

Skammen kan uppkomma när man blir avslöjad med eller speglad av sina medmänniskor 

med sidor som man inte accepterar hos sig själv. Man känner att man är en värdelös 

människa, man duger inte till, man är rutten, och ond när man gjort något fel. Skam går 

inte lika lätt att gottgöra eftersom det handlar mer om ens relation till sig själv (a.a., s.141). 

5.3.2 Förövare av våld i nära relationer enligt IDAP 

Begreppen skam och skuld är inte framträdande i behandlingsprogrammet IDAP. Begreppet 

Skam finns med två gånger i IDAP:s manualer (Kriminalvården, 2008) och begreppet Skuld 

finns med 23 gånger, varav 1 gång i Arbetsboken, 3 gånger i Handläggarmanualen, 16 gånger 

i Programmanualen och tre gånger i Teorimanualen. De två citaten som innehåller skam är de 

följande. 

Våld är något som är svårt att leva med och våld mot närstående väcker ofta starkare 
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känslor av skuld och skam jämfört med annat våld. Detta framkallar olika förklaringar och 

omskrivningar som förminskar våldet på olika sätt. Ansvaret flyttas till partnern eller 

förklaras med andra yttre omständigheter. Att ta ansvar för sitt beteende är avgörande för 

att kunna förändra ett våldsamt beteende (Kriminalvården, 2008, Handläggarmanual, s.8). 

Använd inte ord som innebär skuld eller skam (Kriminalvården, 2008, Programmanual, 

s.103). 

Det sista citatet är hämtat ur modul 6 i IDAP:s programmanual (Kriminalvården, 2008, s. 

103) som behandlar sexuell respekt. Meningen är en del av en lista med exempel på sätt som 

mannen kan använda när han pratar med sin partner om deras sex och kärleksrelation, som 

inte är kontrollerande eller våldsamma. När modul 6 pågår i behandlingsprogrammet IDAP 

tillåts inga nya intag av deltagare. Det är den enda modulen som inte tillåter att nya deltagare 

ansluter och skälet som anges är att ämnet är ” känsligt och svårt” (Kriminalvården, 2008, 

Teorimanual, s.56). 

 När det gäller skuldbegreppet används det oftast i behandlingsprogrammets manualer i 

förhållande till att mannen uppges vilja få kvinnan att känna skuld och att kvinnan tar på sig 

skuld. Det nämns också i ett exempel att mannen kan uppleva skuld i situationer då han har 

utövat sexualiserat våld mot sin partner. Följande citat är ett övningsexempel som används i 

programmet. 

Han fortsätter sina närmanden och beklagar sig samtidigt över att de inte ligger med 

varandra så ofta. Han säger: "Du är min fru och det är orättvist." Jennifer svarar att hon inte 

vill. Jim blir frustrerad och säger argt: "Om du försöker straffa mig för det som hänt så kan 

du glömma det." Jennifer blir rädd. Han envisas och Jennifer ger med sig och har samlag 

med henne (sic.). 

[Ovanstående citat är ett textscenario som används i programmet. Under rubriken Påverkan 

på honom finns bland annat nedanstående citat] 

Han kan känna skuld och samvetskval (Kriminalvården, 2008, Programmanual, s. 118-

119). 

5.4 Förövare i strukturen 

5.4.1 Sexualbrottsförövare enligt ROS 

Det som hittills har presenterats om sexualbrottsförövare enligt behandlingsprogrammet ROS 

(Kriminalvården, 2006) har till största del varit kopplat till individen, men det finns även 

beskrivningar som ser förövaren i den struktur som förövaren befinner sig i. Under 

rubriken ”Varför blir man förövare” i Teorimanualen (Kriminalvården, 2006) finns följande 

citat ”Det tycks som om vissa rådande sociala och kulturella attityder influerar beteendet hos 

en del mottagliga män vilka blir förövare av sexuella övergrepp” (s. 29). I ovanstående citat 
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ger författarna strukturen en stor förklarande roll i övergreppsbeteendet. Det hävdas således 

att det finns attityder i samhället som stödjer ett sexuellt övergreppsbeteende, men det 

klargörs inte exakt på vilket sätt detta yttrar sig. Citatet kan uppfattas som ett avståndstagande 

från de män som är sexualbrottsförövare. ”Vissa” delar av odefinierade kulturer påverkar ”en 

del” män, men det riktar sig inte till samtliga män eller en bredare massa i samhället. De män 

som blir förövare av sexuella övergrepp uttrycks vara annorlunda än andra män då de är 

mottagliga för de influenser som påverkar förövarbeteendet. Det nämns i 

behandlingsprogrammet ROS att värderingar som är sammankopplade till könsstereotypa 

föreställningar kan leda till att kvinnan måste vara under mannen för att mannen ska känna 

makt (a.a., s.31 ). Under rubriken ”Myter” i Programmanualen (Kriminalvården, 2006, s.38) 

står det att det kan vara svårt för sexualbrottsförövarna att ”förändra de kognitiva 

förvrängningar som verkar vara allmänt accepterade bland befolkningen”. Vilka av de 

uppräknade myterna i Kriminalvårdens behandlingsprogram ROS (2006, Programmanual) 

som anses vara allmänt accepterade nämns inte i texten, men det uttrycks att det ” i dagens 

medieutbud är det svårt att fly från spärrelden av sexuella bilder som förekommer både subtilt 

och uttalat. Forskning har visat att toleransen för våld i allmänhet och specifikt riktad mot 

kvinnor har ökat” Det uttrycks vidare i manualerna att det inte alltid är ett sexuellt avvikande 

beteende som ligger bakom de sexuella övergreppen utan att kognitiva förvrängningar i form 

av myter (Kriminalvården, 2006, Programmanual, s.38-44) kan ha en betydande påverkan. 

Nedan följer några exempel på de 35 myterna: 

MYT 7. En kvinna som klär sig sexuellt provokativt frågar egentligen bara efter sex.  

MYT 8. En kvinna som liftar frågar egentligen bara efter att bli våldtagen. 

MYT l0. En kvinna som blir sexuellt upphetsad vill ha sex och kan därför inte bli 

våldtagen. 

MYT 18. S å länge en kvinna inte blir allvarligt skadad, så är det inte så skadligt for henne 

att ha sex även om hon säger nej. 

MYT 27. En man skall alltid vara den aktive när han har sex  

MYT 32. Man kan inte våldta sin fru (Kriminalvården, 2006, Programmanual, s. 40-44). 

Det nedanstående avslutande citatet betecknas inte som en myt i texten, utan är ett påstående 

som hävdar att kvinnor och män har olika sätt att förhålla sig till sexualitet där kvinnors 

sexualitet framstår som mer kopplad till känsla och männens sexualitet mer kopplad till 

kroppen. 
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Det finns skillnader mellan män och kvinnor i deras syn och förhållningssätt till sexualitet. 

Till exempel tenderar män oftare att vara visuella och orienterade mot fysisk 

tillfredställelse, medan kvinnor oftare tenderar att vara beroende av sammanhanget för den 

sexuella aktiviteten och mer romantiskt fokuserade, med tonvikt på känsla och att 

överlämna sig. Dessa skillnader minskar i regel med åldern. Jämvikt och samhörighet i ett 

förhållande tenderar att samverka med ömsesidig sexuell tillfredställelse (Kriminalvården, 

2006, Programmanual, s.86). 

I citatet hävdas att hur sexualiteten är och uttrycks är beroende av kön snarare än individ, 

vilket kan läsas som en stereotyp bild av sexualiteten. Det kan ses som motsägelsefullt att det 

i samma manual (Kriminalvården, 2006, Programmanual) står att förövarna ”måste vara 

oerhört vaksamma (…) så att de inte ”fortsätter acceptera de stereotypa myter kring 

sexualiteten som finns i samhället” (s.38). 

 Varken orden patriarkat eller könsmakt återfinns i ROS manualer (se 4.2 

Forskningsmetod), men tanken om mäns överordnade position, eller kanske snarare kvinnans 

underordnade position, lyfts fram som en faktor som kan användas av sexualbrottsförövarna 

för att rättfärdiga det sexualiserade våldet. Nedan följer ett par exempel ur manualerna som 

beskriver övergreppsbeteendet kopplat till den struktur individens lever i. 

För någon som har gjort sexuella övergrepp, kan det vara särskilt svårt att förändra de 

kognitiva förvrängningar som verkar vara allmänt accepterade bland befolkningen. (…) 

Det är viktigt att noggrant diskutera de samhälleliga myter som subtilt understödjer 

sexuella övergrepp. (...) Vissa människor övertygar sig själva (med stöd från dessa myter) 

att det är nästan helt normalt att begå sexuella övergrepp (Kriminalvården, 2006, ROS 

Programmanual, s. 38). 

Makt, kontroll och dominans är ofta beskrivna som maskulina ideal. När detta kombineras 

med en oförmåga att uttrycka emotionella och intima behov och objektifiering och 

sexualisering av kvinnor, kan sexuellt våld bli resultatet. (Kriminalvården, 2006, ROS 

Teorimanual, s. 31) 

5.4.2 Förövare av våld i nära relationer enligt IDAP 

Det hävdas i behandlingsprogrammet IDAP:s manual (Kriminalvården, 2008, 

Programmanualen) att förövare av våld i nära relationer ofta är vana att få vad de vill genom 

att använda våld och att de har ett beteende som rättfärdigas med mäns överordnade position i 

förhållande till kvinnan. Det uttrycks att förövare har värderingar som varierar ifrån att i ord 

stödja jämlikhet till att mannens självklara position i förhållande till kvinnan är över henne 

(Kriminalvården, 2008, Programmanualen, s.112). Det poängteras dock att effekterna av 

våldet bland annat är att mannens överordnade position stärks i förhållande till kvinnan 

oavsett vad förövare uttrycker att han anser om jämställdhetstanken per se. Religionen tas i 

IDAP upp som en faktor i det omgivande samhället som, precis som det patriarkala 

samhällssystemet, kan användas av våldsutövarna som ett berättigande av våldet. Citaten i 
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manualerna uttrycker framförallt hur männen har internaliserat värderingar som rättfärdigar 

våldet. 

Under de senare decennierna har det skett en förändring eftersom många kvinnor nu 

arbetar utanför hemmet. Men många av männen i grupperna kan fortfarande ha svårt att 

komma ifrån de traditionella åsikterna att "husets herre" ska få sista ordet om hur pengarna 

ska användas (a.a., s. 113). 

Det finns belägg för att våldsmännens kompetens är särskilt komprometterad i situationer som 

de uppfattar som hotfulla – situationer där de avvisas av sin partner (Holtzworth-Munroe & 

Anglin, 1991) – och att de agerar med större ilska i situationer där de uppfattar att de måste 

avstå från äganderätten (Kriminalvården, 2008, Teorimanual s. 33). 

Vissa män som misshandlar eller är våldsamma missbrukar religionen och använder 

Bibeln, Koranen eller andra religiösa texter för att försvara sin position som kvinnornas 

"herre" (Kriminalvården, 2008, Handläggarmanual, s. 154). 

Våldsbeteendet betraktas i behandlingsprogrammet IDAP som kulturellt snarare än 

oundvikligt, biologiskt eller medfött, och att det därmed går att förändra (Kriminalvården, 

2008, Teorimanual, s.39). Förövarna av våld i nära relationer har påverkats både av den 

omedelbara omgivningen, men även av hur kvinnor och män framställs i samhället i stort. 

Deltagarna kan ha fått sin uppfattning om hur en bra pappa ska vara genom att ha iakttagit 

och påverkats av sina egna pappor, släktingar, grannar eller andra män runt omkring dem. 

De kan också ha sett hur massmedia presenterar pappor. En del filmer eller tv-program 

visar pappor som alltid starka, som inte visar sina känslor och som kräver lydnad. Olika 

kulturer kan ha varierade förväntningar på papparollen (Kriminalvården, 2008, 

Programmanual, s. 139) 

(…)umgänge med andra män som stödjer våld mot kvinnor är ytterligare en faktor som 

visar sig öka risken för att män ska använda våld i sina nära relationer (Kriminalvården, 

2008, Teorimanual, s.18). 

I behandlingsprogrammet IDAP uppges en ekologisk modell användas som ett teoretiskt 

ramverk för att förstå mäns våld mot kvinnor i nära relationer (Kriminalvården, 2008, 

Teorimanualen, s.18-19). Det olika nivåerna i modellen beskrivs vara – makrosystemet, som 

motsvarar samhällsnivån, Exosystemet, som motsvarar sociala strukturer runt individen, 

Mikrosystemet, som utgörs av individens omedelbara omgivning och den Ontogenetiska 

nivån, som utgörs av individen. För att beskriva Makrosystemet i Teorimanualen 

(Kriminalvården, 2008) uttrycks att det omgivande samhället påverkar individen, och att 

förövare av våld i nära relationer får sin världsbild bekräftad av det omgivande samhället. 

Den första nivån utgörs av den mer allmänna inställningen till och de allmänna åsikterna 

om hustrumisshandel som den kultur en person lever i står för: patriarkatets påverkan och 

de sociala och kulturella föreskrifterna som stödjer manlig aggression och männens makt 

och kontroll över kvinnor (a.a., s 18). 
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Mannens överordnade position i förhållande till kvinnan anges vara en bidragande faktor till 

övergreppsbeteendet och det uttrycks att ”det ramverk eller den teori som programmet 

använder baseras på antagandet att män som misshandlar använder taktiska metoder för att 

utöva kontroll på sina partners i en kultur som är hierarkiskt uppbyggd” (Kriminalvården, 

2008, Programmanual, s. 29). Strukturell påverkan omnämns i allmänna ordalag och uppges 

vara något som gäller alla individer som lever i ”vår kultur” och inte endast förövare av våld i 

nära relationer. 

Vår kultur har förstärkt synen på mannen som hemmets överordnade, som därför har rätt 

att fatta de beslut som rör familjen. Detta leder ofta till en diskussion om hur pojkar har 

socialiserats till att vara tävlingsmänniskor och att vinna till vilket pris som helst. Att 

förlora till en tjej är det värsta som kan hända. Många män har kommit att tro att de har 

rätten att inte bara vinna över kvinnor utan också att inte ha dem som konkurrenter 

(Kriminalvården, 2008, Programmanual, s.126). 

I citaten ovan benämns kulturen som ”vår”, och exemplen ”hemmet” och ”familjen” riktar sig 

till en bred massa i samhället. De män som använder våld i nära relationer anges vara en del 

av samhället och gruppen är inte avskilda från män i allmänhet. De föreställningar som i 

manualerna finns i samhället anges påverka män, bland annat i den meningen att deras 

känslorepertoar blir begränsad. Den könsroll som mannen har och som begränsar honom från 

att känna exempelvis rädsla är en del i att förklara våldet som förekommer i nära relationer 

(Kriminalvården, 2008, Teorimanualen, s.23, Programmanualen, s.112). 

 Det poängteras i Teorimanualen (Kriminalvården, 2008) att ”mystiskt” tänkande, som att 

olika karaktäristika tillskrivs individer på grund av exempelvis könstillhörighet, inte ska stå 

oemotsagda under tiden för behandlingsprogrammet (s.39). Det mystiska tänkandet är enligt 

texten när ”folk tror att det som är ett kulturellt fenomen är ’naturens ordning’” (s. 51). Detta 

är ett konstruktivistiskt sätt att se på kön, eftersom det uttrycks att när förövare tillskriver 

individer attribut på grund av kön bör detta ifrågasättas (s.51). 

6. Analys och slutsatser 

Syftet med denna studie var att studera hur manliga förövare av våld mot kvinnor beskrivs i 

Kriminalvårdens två behandlingsprogram. För att uppnå syftet har IDAP och ROS studerats, i 

synnerhet när det gäller beskrivningarna av förövarna. De båda behandlingsprogrammens 

beskrivningar kommer i detta avsnitt analyseras och jämföras.  

 Utöver ovannämnda syfte var syftet med uppsatsen även att försöka förstå resultatet av 

jämförelsen med hjälp det teoretiska ramverk som presenterats. Frågeställningarna som ska 

försöka besvaras i efterföljande stycken är framförallt hur beskrivningarna av förövarna kan 
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förstås. Detta görs genom att det empiriska materialet analyseras utifrån de teorier som utgör 

denna studies tolkningsram. Teorierna används i detta kapitel för att leda fram till slutsatser, 

det vill säga eventuella svar på frågeställningar, eller för att ge klarhet i hur bilden av förövare 

konstrueras och hur skillnaderna i konstruktionerna kan förstås. I kapitel 5 presenterades 

resultatet av den jämförelse som utförts mellan de båda behandlingsprogrammens manualer. I 

detta kapitel flyttas fokus från det empiriska materialet till resultatet som placeras i den 

teoretiska tolkningsramen för att uppfylla uppsatsens syfte och för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. 

6.1 En gång sexualbrottsförövare alltid sexualbrottsförövare 

Båda behandlingsprogrammen framhäver att respektive förövargrupp är heterogen och 

framförallt uttrycks i ROS manualer att behandlingen måste individanpassas för att den ska 

kunna vara verksam. Detta pekar på en ambivalens i behandlingsprogrammet ROS eftersom 

det å ena sidan uttrycks att behandlingen måste anpassas till varje individ för att den ska få 

önskad effekt, samtidigt som det å andra sidan används ett generaliserande språk om förövare 

som grupp. I jämförelse mellan de båda behandlingsprogrammen gäller detta framförallt 

ROS. 

 Det finns även skillnader i hur förövarna beskrivs i behandlingsprogrammet IDAP och 

behandlingsprogrammet ROS. Sexualbrottsförövare beskrivs i ROS manualer med olika 

varianter av ”är”, vilket kan anses skilja sig ifrån beskrivningarna när det gäller förövare av 

våld i nära relationer i IDAP som mer beskrivs i termer av ”kan vara”. Genom att använda 

konstaterande termer skapas en stereotyp bild av individen. Detta får framförallt 

konsekvenser för sexualbrottsförövare. När det skapas en stereotyp bild av 

sexualbrottsförövare som avvikande, kan det, som Hewitt (2003) menar, innebära att det blir 

svårare för individen att inta andra identiteter än den som sexualbrottsförövare, vilket i sin tur 

begränsar möjligheterna för individen. Genom att en individ som begått någon typ av sexuellt 

övergrepp tillskrivs karaktärsdrag utifrån en förmodad tillhörighet i gruppen 

”sexualbrottsförövare”, placeras individen långt ifrån det ”normala”. Detta kan leda till att 

sexualbrottsförövares möjligheter att stärka andra identitetsroller än förövarrollen försvåras. 

Att en sexualbrottsförövare kan få svårt att inta andra roller än förövarrollen bekräftas genom 

Becker (2006) och Goffmans (2011) teorier. De menar att en individ som begår en handling 

som av samhället betraktas som avvikande ”blir sina handlingar” och därmed får svårt att inta 

andra möjliga roller. 
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 Efter att ha jämfört beskrivningarna av sexualbrottsförövare i behandlingsprogrammet 

ROS och beskrivningen av förövare av våld i nära relationer i behandlingsprogrammet IDAP 

kan det konstateras att sexualbrottsförövaren beskrivs som mer stigmatiserad än förövaren av 

våld i nära relationer. Hur stigmatiserad individen blir, det vill säga hur avskild och stämplad 

som avvikare individen blir, beror på hur handlingen bedöms av omgivningen i den aktuella 

tiden, vem det är som agerar och vem som är offer för handlingen (Becker, 2006). Att 

sexualbrottsförövare i behandlingsprogrammen beskrivs som mer stigmatiserade än förövare 

av våld i nära relationer tyder på att det sexualiserade våldet betraktas som mer avvikande än 

våld i nära relationer. Skillnaden i stigmatiseringen av sexualbrottsförövare jämfört med 

stigmatiseringen av förövare av våld i nära relationer blir ännu tydligare när de båda 

behandlingsprogrammens mål studeras närmare. Målet med behandlingsprogrammet IDAP är 

att påverka förövare av våld i nära relationer så att förövaren slutar slå sin partner och/eller 

barn. Förövare av våld i nära relationer kan ha andra roller än förövarrollen och förväntas 

efter behandlingsprogrammet kunna gå in i roller som bland annat pappa eller partner. I 

behandlingsprogrammet ROS är målet att förhindra att nya övergrepp sker genom att lära 

förövare att hantera sina känslor samt att lära förövaren att ändra sitt beteende. Målet kan 

tolkas som att sexualbrottsförövare fortsatt kommer att vara en sexualbrottsförövare, men 

med ett förändrat beteende. Detta kan kopplas till Beckers (2006) patologiska 

avvikardefinition som han exemplifierar med sjukdomen alkoholism. För alkoholister är 

resultatet av en lyckad beroendebehandling att alkoholisten är förmögen att hålla sig nykter, 

trots att det komplicerade förhållandet till alkoholen och risken för återfall kvarstår. Detta kan 

jämföras med en individ som har genomgått behandlingsprogrammet ROS (Kriminalvården, 

2006). Efter att en sexualbrottsförövare har genomgått behandling betraktas individen som en 

kontrollerad sexualbrottsförövare i likhet med en nykter alkoholist. En sexualbrottsförövare 

har i jämförelse med förövare av våld i nära relationer förmodligen svårare att inta andra 

roller än förövarrollen. 

 Sammanfattningsvis är en av slutsatserna i denna uppsats att det finns skillnader i de båda 

behandlingsprogrammens beskrivningar av de två olika typerna av förövare. Skillnaderna 

utmärks genom bland annat ordval och graden av stigmatisering av individen. Dessa 

skillnader kan förstås på olika sätt. En förståelse är att identiteten sexualbrottsförövare kan 

anses vara mer dominerande för individen än identiteten förövare av våld i nära relationer, 

vilket stöds av Becker (2006) och Goffman (2011). Den stereotypa bilden av 

sexualbrottsförövare som avvikande skapas i samband med uttalanden som beskriver 
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individen utifrån gruppen. Att en individ tillskrivs förmodade karaktärsdrag, baserade på att 

förövaren tillhör gruppen sexualbrottsförövare gör att individen placeras långt ifrån det 

”normala”, vilket inskränker individens möjligheter att inta andra roller än förövarrollen (se 

Goffman, 2011). Det kan tolkas som att sexualbrottsförövare även efter behandling betraktas 

som en kontrollerad sexualbrottsförövare. Detta innebär att kontrollerande 

sexualbrottsförövare innehar de förvrängningar och avvikande tändningsmönster som antas 

finnas hos gruppen sexualbrottsförövare, men utan det beteende som gör dem till förövare (se 

Becker, 2003, Goffman, 2011 och Hewitt, 2003).  

6.2 Avvikare och utesluten 

I jämförelse mellan beskrivningarna av sexualbrottsförövare i ROS (Kriminalvården, 2006) 

och förövare av våld i nära relationer i IDAP (Kriminalvården, 2008) finns skillnader när det 

gäller hur förövarna framställs som avvikande från samhället, eller som en del av samhället. 

Citat som presenteras i avsnitt 5.1.1 och i avsnitt 5.4.1 tyder på att sexualbrottsförövare 

avskiljs från samhället genom att de inte anses tillhöra den gemensamma kulturen. I ROS 

Teorimanual (Kriminalvården, 2006, s.133) står att sexualbrottsförövare kan finna den grund 

de behöver stå på genom att söka efter sina ”kulturella rötterna”. Detta uttryckssätt skapar ett 

avstånd mellan sexualbrottsförövare och den rådande kulturen eftersom uttalandet antyder att 

sexualbrottsförövare saknar kontakt med den kultur som antingen är inhemsk eller utländsk. 

Oavsett vilken kultur som avses innebär uttalandet att manualförfattarna förutsätter ett 

avstånd mellan den gemensamma kulturen och sexualbrottsförövare. I ROS Teorimanual 

(Kriminalvården, 2006, s.29) uttrycks även att ”vissa sociala och kulturella attityder” 

påverkar ”en del mottagliga män”. Detta uttryckssätt skapar ett avstånd till 

sexualbrottsförövare eftersom det är odefinierade sociala och kulturella attityder och inte den 

gemensamma som endast påverkar vissa män och inte alla till att bli förövare. 

Manualförfattarna verkar inte tala om flertalet människor i samhället, utan om en viss grupp 

individer. Detta kan kopplas till Goffmans (2011) teori om stigmatisering, det vill säga att 

samhället skiljer ut individer, vilket får konsekvenser dels för samhället som skapar ett vi som 

är fritt från det som upplevs som stötande, dels för individen som får svårt att närma sig 

samhället igen. De ovan nämnda citaten som antyder att sexualbrottsförövaren stigmatiseras 

kan jämföras med citat från IDAP:s Programmanual där det utrycks att ”vår kultur” påverkar 

”många män” (Kriminalvården, 2008, s. 126). Uttryckssättet som manualförfattarna använder 

i behandlingsprogrammet IDAP:s manualer (Kriminalvården, 2008) innebär ett inkluderande 

av förövare av våld i nära relationer i samhället. Kulturen är gemensam och de män som blir 
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klassade som förövare skiljer sig inte nämnvärt från flertalet män som blir påverkade av den 

patriarkala strukturen i samhället. Det kan tolkas som att IDAP:s manualförfattare uttrycker 

att skulden för våldet inte bara är individens, utan att även strukturen har en del i att forma 

män till att använda våld. Sexualbrottsförövares beteende däremot förklaras av ROS 

manualförfattare snarare med faktorer som ligger på en individnivå. 

 Det finns undantag från förhållningssättet att sexualbrottsförövaren inte är en del av det 

gemensamma samhället. I ROS Teorimanual (Kriminalvården, 2006) finns uttalanden som 

hävdar att det inte syns på utsidan vem som är sexualbrottsförövare utan att förövare kan 

finnas bland ”våra vänner, våra bekanta eller våra släktingar och te sig som vanliga människor 

i samhället” (s.23). Förövarna kan, enligt ROS manualer verka helt normala på ytan, vilket 

kan tolkas som att manualförfattarna menar att sexualbrottsförövare på ett sätt inte är så olika 

andra män. Att beskriva sexualbrottsförövare som avvikande samtidigt som att 

sexualbrottsförövare beskrivs kunna vara vem som helst pekar mot en inneboende ambivalens 

i Kriminalvårdens behandlingsprogram ROS (2006). Det finns inget uttalande i IDAP:s 

manualer där manualförfattarna påpekar att förövare av våld i nära relationer är ”vanliga 

människor”. Detta kan tänkas vara kopplat till att förövare av våld i nära relationer inte 

betraktas som lika avvikande som sexualbrottsförövare. Förövare av våld i nära relationer är 

redan inkluderade i samhället. Manualförfattarna verkar i Kriminalvårdens 

behandlingsprogram ROS (2006) å ena sidan luta sig på Becker (2006) som uttryckte att de 

som kategoriseras som avvikare i många fall inte är så avvikande som de framstår, samtidigt 

som det går att koppla manualförfattarnas sätt att uttrycka sig i behandlingsprogrammets 

manualer till Goffmans (2011) stigmatisering av avvikare. 

 Sammanfattningsvis är slutsatserna i detta avsnitt att texterna i behandlingsprogrammen 

skiljer sig åt när det gäller de olika förövarnas inneslutande i respektive uteslutande från 

samhället. Sexualbrottsförövaren frikopplas från den gemensamma kulturen, medan förövare 

av våld i nära relationer innefattas i samhället (se Goffman, 2011). Det finns emellertid en 

ambivalens i beskrivningarna av sexualbrottsförövaren i behandlingsprogrammet ROS (2006) 

manualer, där förövare betraktas som avvikande, samtidigt som sexualbrottsförövaren kan 

vara vem som helst (se Becker, 2006). 

6.3 Diskurser och mäns våld mot kvinnor 

IDAP (Kriminalvården, 2008) och ROS (Kriminalvården, 2006) skiljer sig åt när det gäller 

förekomsten av orden skam och skuld. I behandlingsprogrammet ROS (Kriminalvården, 

2006) är båda begreppen återkommande medan de hör till ovanligheten i 
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behandlingsprogrammet IDAP (Kriminalvården, 2008). Goffman (2011) menar att stigma 

skapas relationellt och påpekar vidare att individen vanligtvis upplever skam i förhållande till 

det som avviker från andra. Det faktum att begreppet skam endast förekommer två gånger i 

IDAP:s manualer (Kriminalvården, 2008) jämfört med 71 gånger i ROS manualer 

(Kriminalvården, 2006) kan innebära att de handlingar som utövats av förövare av våld i nära 

relationer inte betraktas som lika stigmatiserande som sexualbrottsförövares handlingar.  

 Skillnaden mellan förekomst av ordet skam i de båda programmen kan också härledas till 

det som ROS manualförfattare menar; att det i vår kultur finns ”ett viktorianskt och kyrkligt 

arv där det är skamligt att njuta av sexualitet. Sexualiteten skall i stället ha en ren 

fortplantningsroll” (Kriminalvården, 2006, ROS, Programmanualen, s.145). Kopplingen 

mellan skam och sex ryms i Hollways (1984) teorier och hon beskriver att den monogama 

äktenskapsdiskursen bland annat innebär att kvinnan delas upp i hora eller madonna beroende 

på hur hon agerar sexuellt. Sex kopplas till reproduktion och är något som ska ske inom 

äktenskapet, annars betraktas det som syndigt och smutsigt. Om denna diskurs råder i det 

svenska samhället är inte belagt med denna studie, men då texten i manualerna framhäver att 

så är fallet går det att utgå ifrån att den uppfattningen finns i kontexten som råder inom 

Kriminalvården. Det är även bland annat just delarna om skam och skuld som den svenska 

versionen av behandlingsprogrammet har utökats med, vilket tidigare nämnts i avsnitt 1.6.2 

Relation och samlevnad (ROS). Om kopplingen mellan skam och sexualitet som uttrycks 

utanför äktenskapet är aktuell i den svenska kontexten går det att förstå att 

sexualbrottsförövare betraktas som mer avvikande än förövare av våld i nära relationer. 

Sexualbrottsförövares sexuella våld sker utanför äktenskapets/relationens gräns och agerandet 

ses som motiverat av lust. Förövare av våld i nära relationer agerar däremot inom 

äktenskapet/relationen, även om det sexualiserade våldet inte är tänkt för reproduktion i första 

hand. 

 Koppling mellan sexualiserat våld och skam som görs i ROS (Kriminalvården, 2006) 

uteblir i IDAP (Kriminalvården, 2006). I IDAP (Kriminalvården, 2008) beskrivs ett exempel 

som kan uppfattas som våldtäkt, men istället för att mannen känner skam, så beskrivs att en 

möjlig känsla efteråt är skuld. Detta kan med hjälp av Goffman (2006) tolkas som att det 

sexualiserade våldet som sker i äktenskapets/relationens hägn är mer accepterat än det som 

sker utanför. Skulden är mannens som genomför samlaget mot partnerns vilja, men skammen 

nämns inte i manualerna. Detta kan även vara länkat till det som Hollway (1984) benämner 

som den manliga sexualdriftsdiskursen som beskriver mannens sexualitet som otämjbar. Det 



 

59 

 

finns i denna diskurs ingen skam kopplat till övergreppet eftersom lusten mannen känner för 

den kvinna han lever med inte anses fel och trots att hon inte vill så kan han inte styra sin 

sexualitet vilket leder till våldtäkten. Med hjälp av Hollways (1984) samexisterande diskurser, 

den manliga sexdriftsdiskursen och den monogama äktenskapsdiskursen, kan handlingen att 

våldta en kvinna i nära relation betraktas som mindre avvikande än att våldta en främling. 

Handlingarna och övergreppet är desamma, men kontexten skiljer sig åt. 

 Becker (2006) pekar på offrets identitet som en faktor i bedömningen av hur allvarlig en 

avvikelse är. När offret bedöms som oskyldigt utifrån de diskurser som Hollway (1984) 

menar existerar kan handlingen betraktas som mer avskyvärd och förövare blir mer av en 

avvikare. Kvinnans sexualitet är i Hollways (1983) monogama äktenskapsdiskurs betraktad 

som helig och vikt för den man som äktar henne. Den monogama äktenskapsdiskursen och 

den manliga sexdriftsdiskursen i kombination förklarar en del av den skillnad som görs 

mellan beskrivningen av sexualbrottsförövare och förövare av våld i nära relationer. Med 

tanke på de rådande diskurserna betraktas vissa handlingar som mer avvikande än andra 

oavsett om själva handlingarna är desamma. 

 Hollways (1983) diskurser kan även anses representerade i behandlingsprogrammet ROS 

(Kriminalvården, 2006) manualer genom de stereotypa uttalanden om män och kvinnor som 

refereras till i resultatredovisningen. Detta tyder återigen på en ambivalens i ROS 

(Kriminalvården, 2006) eftersom de diskurser som anses medverka till förövarbeteendet 

anges vara de som uttrycker stereotypa bilder av män och kvinnor, samtidigt som uttalanden 

görs av manualförfattarna som kopplar beteenden eller faktorer till kön snarare än till individ. 

 Sammanfattningsvis är en av slutsatserna i denna uppsats att ordet skam i större 

utsträckning kopplas till behandlingen av sexualbrottsförövare jämfört med behandlingen av 

förövare av våld i nära relationer. Den högre avvikelsegraden som tillskrivs 

sexualbrottsförövare kan förklaras med att samhället i denna tid ser på själva gärningarna, 

sexualiserat våld och annat våld mot kvinnor på olika sätt. Ett sätt att försöka förstå varför 

beskrivningarna skiljer sig åt i de båda behandlingsprogrammen är att koppla det till de 

diskurser som råder i samhället. Hollways (1984) diskurser uttrycker att det är mer tillåtet för 

en man än en kvinna att stilla sina sexuella behov, framförallt om offret är en kvinna som är 

hans partner. Samma diskurs sätter mannen som försvarare för de svagare i samhället som 

uttrycks vara kvinnor och barn och när mannen istället för att skydda skändar betraktas den 

handlingen som avvikande. Hollways (1984) diskurser definierar även kvinnans sexualitet 

som helig och tillhörande mannen. Den är starkt förknippad med reproduktion och beroende 
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på beteende finns det bra och dåliga kvinnor. Sammantaget förklarar de olika diskurser som 

samexisterar dels synen på mannen som förövare och kvinnan som offer. De förklarar även att 

handlingarna betraktas som mer eller mindre avvikande vilket påverkar vilken avvikelsegrad 

som tillskrivs förövare. 

7. Slutdiskussion 

Svaret på de frågor som ställdes i början på denna uppsats är besvarade. I uppsatsen redogörs 

för hur de båda förövarkategorierna beskrivs i Kriminalvårdens behandlingsprograms 

manualer. Det har klarlagts att beskrivningarna skiljer sig åt och det kan konstateras att 

sexualbrottsförövaren i större utsträckning än förövare av våld i nära relationer beskrivs som 

avvikare i samhället. Det kan även konstateras att identiteten sexualbrottsförövare i 

behandlingsprogrammet ROS (Kriminalvården, 2006) uttrycks i mer konstaterande termer 

jämfört med hur förövare av våld i nära relationer beskrivs i IDAP (Kriminalvården, 2008), 

vilket kan innebära att identiteten sexualbrottsförövare blir en stämpel som finns kvar även 

efter förövaren genomgått behandlingsprogrammet. Det teoretiska ramverket som presenterats 

har bidragit till ökad förståelse för vad beskrivningarna av förövarna i 

behandlingsprogrammen innebär. Dessutom har teorierna om diskurser bidragit med 

förståelse för de olika konstruktionerna av de båda förövarkategorierna. 

 De slutsatser som presenterats i kapitel 6 bekräftar tidigare forskning som tydligt pekar på 

att sexualbrottsförövare på olika sätt och i olika diskurser konstrueras som avvikare. 

Ferrandino (2012), Lacombe (2013) och Pickett, Mancini & Mears (2013) pekar alla i sina 

studier på att negativ särbehandling av dömda sexualbrottsförövare rättfärdigas av deras 

tillhörighet i en grupp som bedöms vara icke behandlingsbar. 

 Den 12 juni 2013 publicerade Dagens Nyheter (DN) en granskning som de har utfört av 

Sveriges skolor. Rubriken löd: ”Sexbrottsdömda jobbar kvar på skolorna”. Enligt DN hade de 

i granskningen funnit att 97 personer som varit dömda för sexualbrott och ytterligare ett 100-

tal personer som misstänkts, men inte åtalats för sexualbrott, arbetade på de svenska skolorna. 

Barnombudsmannen tillsammans med Skolverket och Skolinspektionen ville efter DN:s 

avslöjande diskutera hur en lagskärpning skulle kunna förhindra att sexualbrottsförövarna ska 

kunna behålla ett jobb som innebär kontakt med barn (Skånskan, 2013). Artiklarna uttrycker 

att sexualbrottsdömda inte hör hemma i en miljö där barn vistas. Även de individer som 

misstänkts för sexualbrott finns med i granskningen trots att de faktiskt inte bevisligen är 

förövare. Det tyder också på att det finns något oreparerbart hos individen som begått sexuella 
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övergrepp. När en individ en gång har blivit dömd eller för den delen misstänkt för ett 

sexualbrott så övertar den identiteten hela individen. 

 Den 23 september 2013 publicerade DN ännu en granskning och denna gång avslöjades att 

polisen fört ett register över romer i Sverige. Det hävdas i artikeln att ”anledningen till att de 

förts in där: de har fötts i romska familjer. Registret visar inte brottslighet. Många vuxna som 

hamnat där är ostraffade. Det handlar om en kartläggning av släktband: ett biologiskt baserat 

register” (Orenius, 2013). Avslöjandet ledde till en mängd artiklar som bland annat kretsade 

kring huruvida polisen gjort fel i att föra registret eller om det var förståeligt. I kulturdelen 

(Jonsson, 2013) kopplades registren till stigmatiseringen av avvikare. ”Stigmatisering i dag 

går ut på att bevara social ojämvikt genom att psykologiskt märka ut vissa individer och 

grupper. Register av den kaliber som avslöjats är en sådan brännmärkning. En konsekvens av 

stigmaprocesser blir att människovärdet urholkas och därför lättare kan åsidosättas”. 

 Det omtalade forskningsprojektet Stanford Prison Experiment (Zimbardo, 1972) där en 

slumpmässigt utvald grupp män delades in i fångar eller vakter, visade bland annat att 

uppdelningen i ett ”vi” och ett ”dom” möjliggjorde ett annars otänkbart beteende (Karlsson, 

2012). Ett avståndstagande till ett ”dom” kan kopplas till en dehumanisering i den mening att 

individen försvinner i gruppen. Graden av dehumanisering har visat sig påverka individers 

inställning till specifika grupper och hur de ska behandlas (Viki et. al., 2012), vilket blir 

tydligt i de både de ovan angivna exemplen utgörandes av gruppen sexualbrottsförövare och 

gruppen romer. De pekas ut som avvikande från det övriga samhället och stigmatiseringen 

kan göra det svårt för individen att inta andra roller än den tilldelade. När 

sexualbrottsförövare ses som en gruppmedlem snarare än en individ kan det innebära en 

dehumanisering av individen, vilket möjliggör ett avståndstagande och rättfärdigar en 

behandling som rättfärdigas med grupptillhörigheter.  

 En annan eventuell konsekvens av att uttrycka att sexualbrottsförövare inte är en del av 

den gemensamma kulturen är att det blir möjligt att skjuta ifrån sig mäns sexuella våld mot 

kvinnor till andra kulturer, enskilda grupper eller alternativt till individen. De los Reyes 

(2003) uttrycker: ”Att dela upp könsförtrycket i avskilda kulturella rum ger möjlighet att 

symboliskt förlägga det patriarkala våldet utanför gränserna för vad som är svenskt och att 

bevara bilden av en jämställd svenskhet” (s.33). Kanske kan man tolka stigmatiseringen av 

sexualbrottsförövaren med hjälp av detta citat. Sexualbrottsförövaren utgör ett för stort hot för 

den jämställda svenskheten för att innefattas i den gemensamma kulturen. Förövare av våld i 

nära relationer innefattas i den gemensamma kulturen och det framhålls en medvetenhet om 
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hur kultur och diskurs påverkar alla individer i IDAP:s (Kriminalvården, 2008) manualer. 

Samtidigt problematiseras inte att det sexuella våld som utförs i nära relationer inte ses som 

lika avvikande som annat sexuellt våld som män utför mot kvinnor. Vad det är som gör att 

förövare av sexuellt våld i nära relationer inte betraktas som sexualbrottsförövare berörs inte 

heller. 

 Det finns en ambivalent hållning i Kriminalvårdens behandlingsprogram ROS (2006) 

vilket har presenterats i avsnitt 6.2 Avvikare och utesluten, då det uttrycks att generaliseringar 

gällande gruppen sexualbrottsförövare inte är att eftersträva samtidigt som ett generaliserande 

språk om gruppen används. Det verkar som att det finns en viss typ av medvetenhet när det 

gäller negativa konsekvenser av att kategorisera i behandlingsprogrammet, samtidigt som 

manualförfattarna inte riktigt klarar av att beskriva sexualbrottsförövare utan konstaterande 

termer. Även om det inte går att komma ifrån det djupt mänskliga i att kategorisera måste det 

gå hand i hand med arbetet att synliggöra de kategoriseringarna av människor som är skadliga 

för samhället och individer. Arbetet förutsätter mod till att ständigt ifrågasätta det som 

uppfattas vara sanningar om människan och verkligheten för att kunna uppleva ”det svåra, det 

plågsamma och det lustfyllda – att se och bli sedd, att bli sedd också av sig själv” (Börjeson, 

2010, s 390). 
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Bilaga 1 
 

Sökord ASP Swepub Socindex 
    

(DE "SOCIAL 0  0 

constructionism") AND (DE    

"TREATMENT programs")    
    

Social konstruktion  0  

behandlingsprogram    
    

(DE "TREATMENT 3 (0)  1 (0) 

programs") AND (DE 1 Spanska,  1 Om behandling av 

"VIOLENCE against 1 Effektstudie av  kvinnor som varit 

women") behandling av  offer för våld 

 sexualbrottsförövare   

 1 Om behandling av   

 kvinnor som varit offer   

 för våld   
    

Våld mot kvinnor  3 (0)  

behandlingsprogram  2 utvärderingar  

  1 utdrag från ett  

  seminarium om  

  interventionsmetoder  
    

(DE "CRIMINALS -- 0  0 

Rehabilitation") AND (DE    

"SOCIAL constructionism")    
    

(DE "CHARACTERS & 0  0 

characteristics") AND (DE    

"TREATMENT of prisoners")    
    

((DE "TREATMENT 17 (3) Se   

programs" OR DE sammanställning   

"CRIMINALS -- nedanför tabell.   

Rehabilitation" OR DE    

"TREATMENT of prisoners")    

AND (DE "VIOLENCE    

against women" OR DE    

"WOMEN -- Crimes    

against")) OR DE "SEX    

offenders -- Rehabilitation"    
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(((((DE "TREATMENT 2 (1)   

programs") OR (DE Används:   

"CRIMINALS -- 1 – Beyond the   

Rehabilitation")) OR (DE Perception and the   

"TREATMENT of obvious: What sex   

prisoners")) AND (DE offender registries tell   

"VIOLENCE against us and why. Om hur   

women")) OR (DE "SEX registreringen av   

offenders")) AND (DE sexualbrottsförövare i   

"SOCIAL constructionism") 49 stater bidrar till den   

 sociala konstruktionen   

 sexualbrottsförövare   

 (USA)   

 Används inte:   

 2 – Om den sociala   

 konstruktionen av   

 förövaren som leder till   

 att kvinnor som   

 förövare ses på med   

 mildare blick. Vid   

 genomläsning   

 framgick att detta var   

 ett förord i tidningen.   

 Dessutom tillförde   

 texten inget nytt till   

 avsnittet tidigare   

 forskning.   
    

(((((DE "TREATMENT   1(1) 

programs") OR (DE   1 - Om hur 

"CRIMINALS --   registreringen av 

Rehabilitation")) OR (DE   sexualbrottsförövare 

"TREATMENT of   i 49 stater bidrar till 

prisoners")) AND (DE   den sociala 

"VIOLENCE against   konstruktionen 

women")) OR (DE "SEX   sexualbrottsförövare 

offenders")) AND (DE   (USA) (samma som 

"SOCIAL constructionism")   ovan nämnda) 
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((DE "TREATMENT programs" OR DE "CRIMINALS -- Rehabilitation" OR DE 

"TREATMENT of prisoners") AND (DE "VIOLENCE against women" OR DE "WOMEN 

Crimes against")) OR DE "SEX offenders -- Rehabilitation" Sökning utförd 2013-11-29  

 

Resultat av sökning som inte bedömts relevanta eller som valts bort på grund av språk. 
 

1. Presentation av resultat av studie som gjorts på behandling av sexualbrottslingar  
 

2. Spanska. Om varför sexualbrottsförövare inte återfaller i brott  
 

3. Om sexualbrott mot barn  
 

4. Om sexualbrott mot barn  
 

5. Spanska. Dagens status och framtida utmaningar för behandlingsprogram 

inriktade mot män som använt våld mot kvinnor i Spanien  

6. Effektstudie av behandlingsprogram för män som använt våld mot kvinnor  
 

7. Studie om de faktorer som hjälper behandlade sexualbrottsförövare att bibehålla 

den terapeutiska förändringen  

8. Effektstudie av behandling av sexualbrottsförövare  
 

9. Bokrecension av en bok om rehabilitering av sexualbrottsförövare  
 

10. Om en teknik för behandling av sexualbrottsförövare  
 

11. Pilotstudie om en evidensbaserad metod för behandling av sexualbrottsförövare i Nya 

Zeeland  

12. Om behandlingen av sexualbrottsförövare genom introduktion av psykofysiologi 

och kognitiv beteendeterapi  

13. Om behandlingen av kvinnor som varit offer för våld  
 

14. Om mäns våld mot kvinnor i nära relationer och hur det kan bekämpas.  
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Resultat av litteratursökningen som refereras till i uppsatsen. 
 

1. ”Mr S., you do have sexual fantasies?” The parole hearing and treatment of a sex 

offender at the turn of the 21st century. Analys av ”parole hearing” (samtal innan 

villkorlig frigivning där det bedöms om sexualbrottsförövaren är lämpad att 

återvända till samhället) och hur sexualbrottsförövaren konstrueras.  

2. The role of dehumanization in attitudes toward the social exclusion and rehabilitation 

of sex offenders. Studie om hur dehumanisering av sexualbrottsförövaren påverkar 

attityden till rehabilitering av förövare  

3. Vulnerable victims, monstrous offenders and unmanageable risk: Explaining public 

opinion on the social control of sex crime. Test av tre teorier om varför det finns en 

opinion i USA som vill ha strängare straff för sexualbrott och som är fientligt 

inställda mot förövare som blir märkta som sexualbrottsförövare. 
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