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Broken Dreams heter hotellet dit
Tobbe Hedström tar oss. Vi sätter oss
i lobbyns stora skinnmöbler för att

lyssna till hans historia, de knarrar likt snön
nyss gjorde under våra skor. Ur högtalarna
strömmar Johnny Cash bittra sånger om
manligt lidande – men den historia Arbeta-
ren kommit hit för att höra saknar varje
spår av uppgivenhet.

Det hela började när Tobbe arbetade
som fältassistent. Några unga killar sökte

upp honom och berättade att de hade pro-
blem i möten med tjejer. Det blev fel varje
gång de försökte närma sig flickorna på
skolan. 

För att hjälpa dem tog Tobbe Hedström
reda på numret till mansjouren så att kil-
larna skulle få prata med vuxna om mans-
rollen. De ringde dit, men fick inget svar.
Mansjouren hade varit nedlagd i två år utan
att kommunens växel kände till det. Det
fick Tobbe Hedström att bestämma sig för
att starta en ny mansjour.

Det första mötet med kommunen hand-
lade om pengar. Det blir dyrt, sade kom-
munen, Det är en så viktig fråga att det

måste finnas pengar, svarade Tobbe Hed-
ström.

– Vi fick börja i andra änden. Jag tänkte
att bara vi först såg till att komma igång så
skulle det ordna sig med det ekonomiska. 

Ett nätverk av engagerade män fanns
redan och ABF Borlänge lät mansjouren
hålla till i deras lokaler vissa tider på dyg-
net. Kommunen gav dem ett telefonnum-
mer så att män kunde nå dem via kommu-
nens växel.

– Det kostade inte många ören och
verksamheten kom igång.

MANSJOUREN HAR sedan starten för fyra år
sedan varit i kontakt med mellan femtio
och hundra män per år och är unik på det
sättet att den lyckats få män som slagit att
frivilligt anmäla sig till polisen. Vissa män
tar kontakt på eget initiativ, men de flesta
sätts i kontakt med mansjouren via polisen
eller socialtjänsten. 

De har olika problem, en del är offer för
andra mäns våld, andra är gärningsmän. 

Män för jämställdhet bedriver ingen
egen terapiverksamhet eller behandling, de
ger stödsamtal och slussar männen vidare
till rätt myndighet.

– Det handlar inte om att vi som lekmän
ska sitta där som hobbypsykologer, utan vi
slussar vidare. Genom åren har ungefär
tjugo män som varit helt okända av polisen

kommit till oss efter att ha misshandlat en
kvinna. Alla dem har vi fått med oss ner på
polisstationen. De har insett att de begått
ett brott och att de själva ska anmäla sig.

Misshandlande män som redan är kända
av polisen behöver oftast inte slussas dit av
jouren. Polisen tar själva hand om lagför-
andet av dem och ibland sätter de våldsver-
karna i kontakt med mansjouren för att de
ska få möjlighet att tala om könsrelaterat
våld.

Några män har också kommit i kontakt
med mansjouren via kvinnojouren. När en
kvinna kommer in till kvinnojouren så kan
mansjouren – om kvinnan vill – söka upp
mannen. Carina Wieweg som arbetat på
kvinnojouren i Borlänge sedan 2006 berät-
tar att de aldrig frågar en misshandlad
kvinna om hon vill blanda in Män för jäm-
ställdhet. Kvinnorna som kommer dit ska
inte tvingas ta ansvar för den man hon flytt
ifrån. De ska i första hand ges utrymme att
bygga upp sitt självförtroende, men ibland
frågar de efter hjälp för mannen.

– Det kan vara så att hon är orolig för
mannen och tänker att han själv lider av sitt
beteende. Då förmedlar vi kontakten med
Män för jämställdhet, säger Carina Wie-
weg.

SAMARBETET MED kvinnojouren är viktigt för
mansjouren av framför allt två skäl, menar

Tobbe Hedström; Kvinnojouren har unik
erfarenhet och kunskap och de kan ge
kvinnan den trygghet som behövs för att
kontakten med mannen ska kunna ske på
ett säkert sätt. När mannen konfronteras
med det våld han utövar finns en risk att
han blir aggressiv och riktar det mot
kvinnan.

Behandlingen av våldsutövande män är
en tidskrävande verksamhet, insikten om

att våldet inte är acceptabelt kommer inte
direkt.

– För en kvinna i en så utsatt situation är
en sekund som flera månader. Tiden kan
man bara ta när man vet att det jobbas med
ett lugn kring kvinnan, hon kan behöva
vara borta hemifrån en lång period. Målet
är inte att det ska bli de två igen efteråt, det
kan bli så men annars är det viktigt att få ett
sunt avsked, säger Tobbe Hedström och
reser sig från bordet för att lägga ut snusen.
Han knådar omsorgsfullt en ny prilla

”För en kvinna i en 
så utsatt situation är
en sekund som flera
månader.”

visar vägen

XX
Män mot mäns våld

Samtidigt som det pågår en offentlig diskussion 
om bristen på behandling av män som misshandlar
sin partner, finns grupper som lyckas gå från ord 
till handling.

Arbetaren har besökt Borlänge, där den ideella
mansjouren Män för jämställdhet söker upp männen
och förmår dem att ta ansvar för vad de gjort.
AV EVELINA FREDRIKSSON (TEXT) OCH JAN-ÅKE ERIKSSON (FOTO)
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