
Arbetaren 50/2008 Reportage 13

”Bakom våld ligger maktvana – är man 
van vid att ha makt och får problem 

med att upprätthålla den makten kan 
det leda till en känsla av vanmakt.”

Nea Mellberg, feministisk våldsforskare, Umeå universitet.

begreppet på får dock stöd av den feminis-
tiska våldsforskaren Nea Mellberg vid
Umeå universitet.

– Mot vanmakt ställer jag maktvana.
Bakom våld ligger maktvana – är man van vid
att ha makt och får problem med att upprätt-
hålla den makten kan det leda till en känsla
av vanmakt. Mannen tar då till våld för att
återskapa sin makt och kontroll, säger hon. 

Det finns olika uppfattningar om vilket
tolkningsperspektiv man ska använda för
att förstå mäns våld mot kvinnor. Det indi-
vidpsykologiska perspektivet skiljer sig från

det sociologiska maktperspektivet. Där-
emot är de flesta som arbetar med våldsut-
övande män i dag överens om att mannen
har ett syfte med våldet; han använder våld
för att skaffa sig makt och kontroll. Nea
Mellberg konstaterar dock att det skett
stora framsteg de senaste åren.

– I dag går behandling av män ut på att
få honom att ta ansvar för våldet. Våldet är
i fokus och oavsett vilket perspektiv
behandlaren utgår ifrån tillåts inte mannen
att ägna sig åt bortförklaringar, säger hon.

Män för jämställdhet konstaterar i sina

stadgar att bortförklaringar och för vagt
fokus på våldet kan få ödesdigra konse-
kvenser. De varnar för det så kallade
”maskopisyndromet” där förtroendet över-
går i samförstånd och maskopi. Den som
har begått brottet får över behandlaren på
sin sida. För att undvika detta är det viktigt
att vara konsekvent vid rekryteringen av
jourmän, menar Tobbe Hedström. Det är
få som klarar det mötet. Få som klarar att ta
avstånd från våldet och bygga upp ett för-
troende samtidigt.

– Projektet är skört. Det kommer jätte-

många män som vill hjälpa till, men det är
få som klarar det. En man som säger ”jag
känner igen känslan jag förstår att du slår”
kan inte stoppa våldet. Då faller hela kon-
ceptet, säger han. 

TOBBE HEDSTRÖM följer oss tillbaka till tåg-
stationen, hans steg är lugna och hans
handslag avspänt fast han har bråttom iväg.
Det har ringt från polisen, en man som blev
misshandlad utanför en krog i lördags
behöver ett stödsamtal.
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� Mansjouren i Borlänge har nu
varit öppen i fyra år och drivs med
hjälp av bidrag från brottsoffermyn-
digheten och Borlänge kommun. 

� Verksamheten bygger på samver-
kan mellan den lokala kvinnojouren,
Män för jämställdhet, socialtjänsten,
polisen samt en mottagning för barn. 
I dag är de 20–25 män i nätverket och
fyra jourmän. De som inte arbetar
med jourmöten har andra arbetsupp-
gifter, som att ordna finansiering,
möten och föreläsningar.

� Jouren har av ekonomiska skäl
ingen anställd, alla arbetar ideellt.

Ideell mansjourFakta

De senaste åren har intresset ökat för
att utvärdera åtgärder riktade till vålds-
utövande män. Just nu utvärderas tio
projekt.

I REGERINGENS HANDLINGSPLAN för att mins-
ka mäns våld mot kvinnor ingår fyra åtgär-
der som riktas direkt mot våldsutövande
män. Två av dem ska utföras av Social-
styrelsen och två av Kriminalvården. 

Socialstyrelsen ska dels utveckla nya
metoder för behandling av våldsutövande
män, dels utvärdera de metoder och arbets-
sätt som socialtjänsten redan använder.
Institutet för metodutveckling, IMS, har
valt ut tio projekt som ska utvärderas. De
ska göra en effektstudie där de ska se ifall
mannen slutar använda våld och mäta män-
nens psykiska hälsa före och efter behand-
lingen. Uppdraget kommer att delredovisas
i juli 2009 och slutredovisas i juli 2010. 

Kriminalvårdens programverksamhet
för förövare och de insatser som riktas till
män som utövar våld ska också utvärderas
och kvalitetssäkras genom att en handlings-
plan upprättas. De intagna förbjuds även
att inneha pornografi, då det kan störa den
behandling de genomgår för att sluta
använda våld. 

I REGERINGSBESLUTEN slås fast att insatser
mot våldsutövande ska leda till att männen
tar ansvar för och förstår vidden av sina
handlingar. Om det finns barn som tvingats

leva med våldet ska männen förmås att inse
hur även de drabbas. Däremot sägs ingen-
ting om huruvida arbetet ska utgå från ett
könsmaktsperspektiv eller inte, vilket bland
andra Riksorganisationen för Kvinno- och
tjejjourer i Sverige, Roks, kritiserade i sam-
band med att regeringen presenterade
handlingsplanen.

FÖR TVÅ ÅR SEDAN gjorde Maria Eriksson,
forskare vid Uppsala universitet, en
sammanställning av vad som görs på de

olika mansmottagningarna. Hon konstate-
rade då att flera verksamheter är tveksam-
ma till könsmaktsperspektivet.

LÄNSSTYRELSERNA, SOM fördelar statliga
medel till kommunernas kvinnofridsarbete
beviljade 2007 totalt 259 ansökningar. Av
dem uppgavs 89 ha våldsutövande män som
sin målgrupp, att jämföra med 2006 då bara
nio sökanden som vände sig till gärnings-
män fick pengar. 

EVELINA FREDRIKSSON

Ökat intresse för mäns våld

Manifestation på FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.

Män för jämställdhet driver en
kampanj mot mäns våld.
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