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Sammanfattning 
Vår målsättning med detta arbete har varit att försöka ta reda på varför vissa män 

utövar våld mot kvinnor, vilka ”mekanismer” som styr samt vilka orsaker som 

ligger bakom detta problem. Vi vill också belysa vilken hjälp och behandling som 

finns att få för dessa män. Bakgrunden till varför vi har valt detta ämne är för att 

det berör och drabbar så många människor i samhället, i alla samhällsskikt och 

kulturer. De flesta män har en spärr mot att slå kvinnor, varför saknar vissa män 

den? Förståelse och kunskap inom dessa områden tror vi kan hjälpa till att 

förebygga och fånga upp potentiella våldsutövare samt utveckla behandlingen i 

rätt riktning. Historiskt sett så har det varit accepterat och till och med ett krav 

från stat och kyrka att mannen skulle vara familjens auktoritet och den som 

bestämde. Det finns normer och mansroller i samhället som styr hur en man ska 

vara för att bli accepterad, rädslan för utanförskap gör att man rättar in sig i åsikter 

och attityder. Våldet i sig är ett primitivt sätt att lösa konflikter på, kan man inte 

lösa en konflikt verbalt så tar man till våld. Den utlösande faktorn är ofta att 

mannens auktoritet är hotad, han har blivit kränkt eller är frustrerad och känner 

vanmakt. Viktiga spärrar mot våldet är empati, en människas uppväxttid präglar 

förmågan till detta, och att kunna kontrollera sin egen aggression. En hjälp som 

finns för män som utövar våld mot kvinnor i hemmet är behandling inom olika 

manscentrum runt om i Sverige. De erbjuder hjälp i form av samtalsterapi och då 

både enskilt och i grupp. Genom att använda ett antal böcker i detta ämne samt 

källor på Internet och intervjuer med anställda på manscentran så har vi försökt 

skapa oss en så bra bild som möjligt av detta ämne. Svaren vi fått från personalen 

som vi inervjuat på  olika manscentran tyder på att det ger resultat med den hjälp 

man erbjuder. Det främsta problemet man har verkar vara finansieringen av 

verksamheten man bedriver. Om finansieringen kunde lösas på ett långvarigt och 

betryggande sätt så kunde fler män få hjälp, och som en följd av detta även de 

utsatta kvinnorna. Ansvaret för våldet, i det här fallet mot kvinnor i hemmen, 

ligger alltid hos den som utövar det. Fängelse har en viss preventiv effekt som 

dock inte ”botar” i samma utsträckning som terapin verkar göra.  
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1 Inledning 
 

Varför vi har valt att skriva om detta ämne är för att vi vill öka kunskapen om 

männen och varför de slår. Vilka orsaker som finns bakom och vad kan man göra 

för att motarbeta problemet. Först av allt så vill vi förtydliga bakgrunden och 

syftet med vårat val av arbetsämne samt de frågeställningar som vi vill besvara. 

 

1.1 Bakgrund 

Mäns våld mot kvinnor i hemmet är något som berör och drabbar många 

människor i samhället. Det har funnits i alla tider och i alla samhällsskikt och 

kulturer. Våldsutövarens beteende skapar många offer, kvinnan som lever med 

mannen men också eventuella barn som finns med i bilden. Något som är 

intressant för utvecklingen inom detta ämne är vilken bakgrund våldsutövarna har 

och vad som kan ha påverkat dem i denna riktning. Kan problemen förklaras med 

uppväxtförhållanden eller något som man ”föds med”? 

I och med att våld mot kvinnor har en lika lång historia bakåt som människan 

själv, så är det inget lätt problem att hitta lösningar på, men med mer kunskap kan 

man hitta vägar till en positiv utveckling vad det gäller vilken hjälp som finns att 

få. Inte alla män har kommit så långt i sin acceptans för problemet att de vill ha 

hjälp, men de som insett vilket problem de har och vill ha hjälp bör få den 

behandling som krävs. Manscentrum finns numera som kan erbjuda bra hjälp och 

behandling som kan förändra framtiden för dessa män som har kommit till insikt 

om att de inte kan fortsätta med det beteende som de haft hittills i livet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vårat fördjupningsarbete är att försöka belysa vilka orsakerna är till att 

män utövar våld mot kvinnor, främst i hemmet. Vi vill försöka få fram vad det är 

som gör att dessa män saknar den spärr som de flesta människor normalt har. Vi 

vill också ta reda på vad som finns att göra åt detta och vilken hjälp eller 
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behandling som finns att få för männen. För att förstå varför männen utövar våldet 

och på så sätt lyckas förebygga och fånga upp potentiella våldsutövare så är det 

viktigt att få mer kunskap om detta. Den kunskapen kan också vara användbar vid 

kontakten med målsäganden och för att utveckla behandlingsformerna för 

männen. 

 

1.3 Frågeställningar 

 
Frågeställningar som vi försökt besvara, dels för att öka vår egen kunskap men 

förhoppningsvis också andras är: 

• Vilka orsaker ligger bakom att våldsutövarna använder våld mot sina 

kvinnor? 

• Vilken bakgrund har de och vilka erfarenheter kan ligga till grund för 

beteendet? 

• Vilken behandling och hjälp finns att få för männen? 

  

1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vårat fördjupningsarbete till att omfatta mäns våld mot kvinnor i 

hemmet, då det känns som ett problem som är vanligare än många tror och som vi 

kommer att stöta på ofta i vårat arbete. Det känns också som ett av de viktigaste 

problemområdena att försöka få mer kunskap om, och åtgärder mot. Det finns mer 

skrivet om kvinnans situation i ett förhållande där mannen slår kvinnan, än vad 

det finns om mannens situation och möjlighet till att få hjälp och behandling. 
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2  Teoretisk bakgrund 

 
2.1 Historik bakom våldstraditionen 

  
Förr i tiden ansåg samhällets företrädare att samhällsordningen skulle 

upprätthållas genom familjen, mannens dominans och auktoritet blev i statens 

ögon angeläget för bevarandet av respekten för statens auktoritet. (Eliasson 

1997). Filosofen Hannah Arendt (1961) menar att våld bara behöver tillgripas då 

en auktoritet upplevs som hotad. När lydnaden och respekten mot hierarkin inte 

upprätthålls så är våldssanktionerna viktiga för att återställa ordningen. Ett 

återkommande inslag i mäns våld mot kvinnor är att många män anser att de 

gentemot kvinnor har rättigheter som sanktionerar våld. 

 

Kyrka och stat hade sina föreskrifter som man inte fick bryta mot och en av dom 

var den manliga överordningen och den kvinnliga underordningen. Avvikelser 

från de reglerna fördömdes och bestraffades hårt för att bevara ordningen och 

den traditionella hierarkin som gällde könen. (Eliasson 1997). 

I och med demokratiseringen på sent 1900-tal så har kvinnor tillerkänts 

fullständiga mänskliga rättigheter som självständiga individer. Historiskt sett så 

har våld och våldtäkt som begåtts av en främmande man straffats hårt, samtidigt 

som kvinnorna inte har haft något skydd inom familjen eller släkten. 

Kvinnofridslagarna på 1200- talet betraktade våldtäkt som ett allvarligt brott 

men enbart då förövarna var män utanför släkten. Fortfarande finns den synen 

att betrakta våldtäkt som övergrepp enbart när den utförs av okända män. 

Våld mot kvinnor inom äktenskapet har alltid existerat, när kvinnorna inte hade 

några rättigheter så var de många gånger utlämnade till en våldsam make.   

 

2.2 Kön och mansmakt 

Frågan om kön och mansmakt har förbisetts vad det gäller kvinnomisshandel. 

(Leméer-Axelsson 1989). Ofta har förklaringsmodeller kopplats till att 

våldsbenägenheten grundlagts under barndomen i relation till familjen. 

Kvinnomisshandel är mannens ansvar och problem, och aldrig kvinnans. Något 
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som lyser igenom i kvinnovåldet är krafter i manskulturen /mansrollen som att 

pojkar uppfostras till att vara aggressiva och dominanta, de får värderingar som 

förstärks av familj, skola, media, o.s.v.  Män som det dominanta könet, fria att 

utöva makt i familjen är övergripande sociala normer. (Leméer-Axelsson 1989). 

Det finns också anledning att vara kritisk mot familjeterapi i vissa avseenden, 

eftersom man då ser misshandeln som ett ”samspelsproblem” där både mannen 

och kvinnan har lika stor del. Att se mannen som offer innebär att man betraktar 

honom som mindre ansvarig för sina handlingar och sin våldsutövning. Man 

fann i en studie som gjorts i Boston av en sociolog, att i 2/3 av 

misshandelsfallen så var syftet med våldet att uppnå eller vidmakthålla 

dominans över kvinnan, tysta henne, skrämma henne och ha kontroll över 

relationen. Denna formen av aggressivitet är mer ”kall och kalkylerande” än den 

impulsiva aggressiviteten som är emotionell och ofrivillig.  

        

2.3 Sociala normer och mansideal 

Bilden av hur en man ska vara påverkas av vår kultur och vår sociala miljö. 

Normerna i samhället visar en bild av hur männen ska var, och därmed också 

hur man ska vara för att vara accepterad. (IT 1). Bilden av manlighet påverkar 

alla mer eller mindre. Rädsla för att ses som onormal gör att man rättar in sig i 

åsikter, attityder, och handlingsmönster som med tiden blir en omedveten del av 

ens identitet. Dessa normer färgar männens verklighetsuppfattning och 

tillsammans med egna erfarenheter så skapas en manlighet som inte alltid 

överensstämmer med egna personliga åsikter. Manlighet uppfattas traditionellt 

som motsatsen till kvinnligt, på så sätt så går männen ”miste om” många 

egenskaper som de besitter, men som inte anses manligt att uppvisa. (IT 1). 

Könsidealen påverkar maktbalansen mellan könen, då bilden av att männen ska 

sitta på förarplatsen, att de ska bita ihop och kontrollera alla situationer, ta hand 

om sin familj och vara överhuvudet är något som fortfarande existerar trots att 

samhället idag blivit mer jämlikt. Detta skapar frustration hos männen då de 

samtidigt som de ska leva upp till en förlegad bild av hur män ska vara, också 

ska forma om sig för att passa in i samhällets utveckling  
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2.4 Begripligt beteende 

Alla beteenden går mer eller mindre att få begripliga om man sätter det i relation 

till olika situationer, känslor, personers bakgrund, kulturer man lever i o.s.v. 

(Isdal 2001). För att begripa varför människor beter sig som de gör om och om 

igen så får man tänka på att beteenden som någon gång hjälpt oss i olika 

situationer upprepas ofta av ”gammal vana”. Om man har upplevt vanmakt och 

ångest vid något tillfälle i livet och får kontroll över detta genom att utöva 

antingen ett självdestruktivt beteende eller ett utåtagerande våld, så fyller detta 

beteende en funktion trots att själva beteendet är destruktivt. Våldsutövarens 

erfarenheter speglar våldets karaktär. Känslor, tankar och handlingar påverkar 

våldsutövaren och dennes beteende. Känslor som man bär med sig inombords 

från tidigare händelser och erfarenheter i barndomen kan komma fram i liknande 

situationer i vuxen ålder, och minnesbilder som man har förträngt eller trott sig 

ha glömt kan komma fram. ”Våldet sker i en skärningspunkt mellan männens 

livshistoria, kulturella betingelser och situationsbetingelser”  (kompendium från 

seminarium, 14/5 -04, sid 12).  

 

2.5 Mekanismer bakom misshandeln 

Definition av våld: 

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna 

handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra 

något mot sin vilja eller avstå från att göra något.” 

 (Meningen med våld, sid 34, Per Isdal 2001) . 

Våld är ett primitivt sätt att lösa konflikter på, det man tar till när man inte 

hanterar en situation på ett bättre sätt. (IT 2). Våldet utlöses ofta av att mannens 

auktoritet är ifrågasatt och hotat, att han har varit med om en kränkande 

upplevelse, eller att han är frustrerad över känslan att förlora kontroll över ”sin 

kvinna”. Maktlöshetskänslor kan bottna i barndomens oförrätter och besvikelser 
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och våldet kommer in då alla andra försök att kommunicera har misslyckats. 

Männen uttrycker något destruktivt som finns inom dem, mer eller mindre 

omedvetet. (Göransson, Järvholm-Andersson, Kvarnmark 1988). Myter som att 

allt beror på alkohol, svartsjuka, att mannen blivit provocerad av kvinnan eller 

att kvinnan vill bli slagen lever fortfarande kvar. Socialt arv och beteende lärs 

ut. Misshandlade män har potential att själv bli misshandlare, samma sak med 

sexuellt utnyttjade män, de löper också stor risk att själv bli våldtäktsmän eller 

pedofiler o.s.v. Men det sociala arvet är inte en tillräckligt bra förklaring.  

Våldet kan också vara ett sätt att få en upplevelse av att bli respekterad och 

omtalad av andra, att istället för att se våldet som det är, ett destruktivt och 

negativt beteende, så får det en positiv framtoning genom ett bevis på styrka, 

manlighet och handlingskraft. (Isdal 2001). 

  

2.6 Kontroll över våldet 

Empati är en viktig spärr mot våldet. Våran egen uppväxttid präglar förmågan 

till empati. (Isdal 2001). Har man haft lite kontakt med detta som barn så får 

man väldigt lite erfarenhet av att visa empati. Att kunna kontrollera sin 

aggression är också en viktig spärr. Aggression kan vara destruktivt och leda till 

ett utåtriktat beteende och en handling som resulterar i våld om man inte har den 

grundläggande känslan av kontroll och att kunna kontrollera sitt beteende. Som 

barn så kan man lära sig detta genom goda förebilder och vägledning och att lära 

sig förstå sina egna handlingar, resultatet av dessa, och att hantera aggression 

konstruktivt.  

 

2.7 Behandling och hjälp via manscentrum. 

Den hjälp som finns att få förutom inom kriminalvården, som vi inte tagit upp i 

detta arbete, är behandling via olika manscentrum runt om i Sverige. De 

män som söker hjälp för våldsamhet och aggressivitet är en stor grupp av alla 

män som av olika anledningar söker hjälp på manscentrum. Offren för dessa 
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mäns våld är oftast närstående kvinnor och barn men även personer utanför 

familjen förekommer. 

Manscentrum kontaktas av våldsamma män från många olika yrkesgrupper och 

samhällsskikt, den gemensamma nämnaren är att dom har använt våld. Varför 

just dessa män har använt våld är svårt att svara på, en vanlig föreställning är att 

dessa män själva har varit utsatta för våld eller utsatta för övergrepp. (IT 2). 

Inom manscentrums verksamhet så har man sett att det i många fall inte 

stämmer, en annan vanlig föreställning är att männen som slår själva rör sig i 

kretsar där våld förekommer, det stämmer bara i en del fall. En ytterligare teori 

är att dessa män lider av en känslomässig störning som gör dem våldsbenägna. 

Man möter även män som enligt sina egna berättelser aldrig har blivit utsatta för 

våld eller varit nära att skada någon annan människa förut. Generellt på olika 

manscentrum så har man funnit att det som förenar dessa olika män utöver att de 

har varit våldsamma är ett eskalerande händelseförlopp där olika yttre 

omständigheter samverkat med mannens oförmåga att hantera sin relation och 

de spärrar som mannen förhoppningsvis har, slås ut i denna process. (IT 1, IT 2). 

 

 

2.8 Männens initiativ  

Att besluta sig för att sluta använda våld räcker i de flesta fall inte och av straff 

blir man inte mindre våldsbenägen. För att kunna hantera detta problem så är det 

i regel så att den våldsbenägne själv måste söka hjälp och att man sedan kan 

motivera honom att lära sig det han behöver för att kunna undvika våld. (IT 2). 

De flesta söker inte hjälp förrän de själva drabbas av konsekvenserna av sitt eget 

handlande. Om en man upplever sig tappa kontrollen över situationen, till 

exempel om kvinnan hotar att lämna honom eller redan har gjort det och att 

omgivningen har fått reda på vad som har hänt så kan det utlösa en 

känslomässig kris som får honom att ta kontakt med ett manscenter och söka 

hjälp. En förutsättning för detta är ju att han är medveten om att det finns hjälp 

att söka och vart han ska vända sig. 
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För att mannen skall komma tillrätta med sitt problem är det också viktigt att 

han inser att han ensam är ansvarig för sina handlingar oavsett vilka 

provokationer han blir utsatt för, detta kan vara svårt för mannen att ta till sig i 

synnerhet eftersom han anser sig inte ha haft något annat alternativ än att ta till 

våld. ”Jag blev tvingad, provocerad, handlade i nödvärn osv.”(IT 2). 

Det andra som brukar vara mycket bra är att till en början fokusera på hur det 

hela har gått till och vänta med frågor om varför just denne man har blivit 

våldsam. Det finns en risk att man ägnar för mycket tid åt bakomliggande 

orsaker istället för att hjälpa honom att ta ansvar för sitt beteende här och nu. 

Det är inte alltid nödvändigt att lära känna mannens personliga drag och tidigare 

personliga uppgifter för att kunna hjälpa honom att hitta bättre alternativ än våld 

för att lösa konflikter. 

Vissa egenskaper och beteenden hos männen återkommer dock: till exempel 

rädsla för konflikter, otillräcklighetskänslor och förväntningar om att bli sviken 

och övergiven. Deras känslomässiga benägenhet innan de tar till våld kan man 

sammanfatta med ordet vanmakt. Arbetet fokuseras därför inledningsvis inte på 

vilka männen är utan i första hand på vad de gör och hur denna vanmakt skapas. 
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3  Metod 

Vi har använt oss av ett antal böcker som vi lånat på biblioteket samt någon 

kursbok som vi haft under utbildningen. Vi har även använt oss av källor från 

Internet där det finns ett antal hemsidor från olika manliga nätverk och 

manscentrum. För att försöka få en så bra bild som möjligt av hur problemet ser ut 

och vad som finns att göra, så har vi intervjuat några personer som arbetar på ett 

manscentrum, vi hade tänkt få fler intervjuer, men det var inte lätt att få tag på så 

många som hade tid att svara på ett antal frågor, så förutom intervjuer så har vi 

tagit ut den information som vi hittade  på nätet, som vi även blev hänvisade till 

av de personer vi lyckade få kontakt med. Sedan så har vi tagit information från 

en skriftlig källa förutom böcker, ett kompendium från en föreläsning i 

Stockholm. 

   

4  Resultat 
 

4.1          Behandling med fokus på beteende och orsaker bakom. 

 

På manscentrum i Stockholm som är en politiskt och religiöst obunden stiftelse, 

bedrivs mottagning för att bistå män i kris. Inga remisser tas emot utan männen 

får ringa själva och boka per telefon. Stiftelsen startade 1988 på privat initiativ 

och finansieras med bidrag från Stockholms kommun, Stockholms läns landsting, 

andra kommuner, kyrkliga församlingar och privata organisationer. Det tas även 

en avgift på 300 kr per besök av klienten. På manscentrum jobbar fem 

professionella rådgivare/terapeuter. Inga journaler förs, och man får vara anonym. 

Rådgivning sker med terapeutiska och pedagogiska inslag. (IT 3). 

 Männen som söker är främst medelålders, men även yngre och äldre män finns 

representerade. De kommer från alla olika sociala grupper och yrkesgrupper i 

samhället. De flesta av dessa män får behandling i form av enskilda samtal och 

även gruppterapi för en del. Målsättningen  är att mannen  ska få nya insikter och 
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ökad självkännedom. Att kunna behärska sig oavsett vilka situationer och 

provokationer som han än kan hamna i, och välja mindre destruktiva lösningar på 

konflikter. (IT 2). 

 

Den behandlingsmodell som används här bygger ursprungligen på idéer från en 

kanadensisk verksamhet som kallas CIRV  ( Centre for Violence Intervention and 

Research) och finns i Montreal.  Sedan har det utvecklats med tiden och är nu en 

form av terapi med en pedagogisk inriktning. Resultaten är goda och återfallen har 

hittills varit få. Manscentrums erfarenhet visar att de allra flesta män anser att det 

är fel att slå en kvinna, det har de fått lära sig tidigt i livet och dom ser ner på män 

som bryter mot denna regel. En viktig del i behandlingen är att visa processen som 

leder fram till våldet, detta kan ske genom att han får beskriva händelseförloppet 

före och i samband med våldet. Det blir då oftast möjligt att förstå vad som har 

hänt och han kan lättare se sin egen del i detta. Det är viktigt att han själv inser att 

det är han som bäddat för problemet. Mäns våld mot kvinnor är även ett 

känslomässigt problem, därför krävs det även bearbetning av olika känslomässiga 

föreställningar och attityder som har medverkat till problemet. 

Gruppterapi är också en stor del i manscentrums arbete. Arbetsmetoden bygger på 

att frågeställningar och ämnen tas upp i den ordning dom kommer under träffen 

och inte på ett i förväg fastställt schema. (IT 2). 

Tanken är att om man känner sig delaktig och kan påverka det som avhandlas i 

terapi rummet så ökar viljan att ta ansvar för sin egen utveckling. Om man känner 

sig påtvingad ett schema och tvingas prata om frågor som man inte känner igen 

sig i, så minskar engagemanget. 

 

Manscentrums erfarenhet är att de ämnen som är viktiga för männen oftast 

kommer upp om man utgår från frågan: ”Hur har din vecka varit?”. Man har även 

funnit att denna metod skapar en känsla av att ”det handlar om mig” hos 

gruppdeltagarna. Det ger ett högt engagemang och ger en bra grund för mannen 

att stå på så att han kan göra ett bra arbete med sig själv. Man brukar senare 

försöka fokusera samtalen så att mannen lär sig bättre alternativ till 
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konflikthantering än våld. En av de bärande tankarna hos manscentrum är att en 

våldsam man som lyckas avstå från våld under ca 15 veckor och samtidigt 

bearbetar sina problem i grupp har kommit en bra bit på väg att själv kunna 

bestämma om det skall förekomma våld i hans liv. Man brukar göra upp en 

behandlingsplan som löper under dessa veckor samt man har vissa ordningsregler 

som mannen förbinder sig att följa. Bryter han mot reglerna så får han börja om 

från början igen. (IT 2). De flesta män vill klara av behandlingen så fort som 

möjligt och det skapar ett tryck på att klara sig. Ett fåtal män har känt sig klara 

efter dessa veckor, de flesta behöver längre tid. När mannen klarat av 15 veckor i 

sträck utan återfall så får han frågan om han anser sig kunna hantera sina problem. 

Ofta anser han sig behöva mera tid och han får berätta vad han anser sig behöva 

mer hjälp med. När mannen uppnått sitt mål och slutar sin terapi så har man ett 

utvärderingssamtal där man går igenom allt man har avhandlat på manscentrat. 

Såvitt man känner till på manscentrat så har antalet återfall varit lågt, de allra 

flesta anser att deras liv har blivit bättre. Framför allt så har deras självtillit blivit 

bättre och det har avspeglat sig i deras relation till kvinnor. Resultatet av att 

männen lärt sig undvika våld har framförallt visat sig i en höjd livskvalitet.         

 

4.2 Intervju med Anders Lindblom på Haninge manscentrum 

 

Haninge manscentrum bedrivs i föreningsform och har två anställda, en på 70 % 

och en på 50 %. Detta manscentrum startade 1999 och i styrelsen sitter samarbets 

partners från kommunen, polisen, kvinnojouren, kyrkan, frälsningsarmén, 

familjerätten och egna företagare. De utbyter erfarenheter och hjälper varandra i 

sina arbeten. Anders Lindblom som arbetar på manscentrum säger att denna form 

av samarbete är unikt.  Haninge manscentrum ingår i Riksorganisationen 

professionella kriscentra. I denna organisation ingår Stockholm, Göteborg, Lund, 

Haninge och ”Stickan” i Gävle. Denna riksorganisation bildades 1997 som ett 

kunskapsforum för medlemsorganisationerna och ett stöd för nya kriscentrum. Det 

finns gemensamma kriterier för alla de som jobbar på dessa manscentran. De ska 

ha en bakgrund som psykolog, socionom, eller annan beteendevetenskaplig 
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utbildning. De kriscentran som är medlemmar ska också ha ordnad ekonomi, 

godkänd revisor och ett demokratiskt styre. (IT 3). Varje kriscentra som ingår har 

en styrelseplats i riksorganisationes styrelse.  

 

Den lokala förankringen som Haninge manscentrum har är positiv och de får bra 

respons från kvinnor och män. Polisen ringer och föreslår att männen ska söka 

hjälp där. Anders Lindblom säger att det är snäva ingångar när det gäller våld. 

Individuella kontakter hålls med männen, hur lång behandling beror på vilken 

”nivå” i problemet männen är när de söker hjälp. Har de blivit mer eller mindre 

övertalade att söka hjälp så har de en längre väg att gå än de som kommit till insikt 

själva om att de behöver, och vill ha hjälp. De individuella samtalen är 

tidskrävande. Man jobbar igenom olika kriterier som finns. Det handlar om att få 

männen att ta ansvar för det egna handlandet och våldet, att förändra beteendet. 

Anders säger också att det är lättare ju tidigare man kan fånga upp männen. Det är 

svårt när våldet pågått länge och normaliserats, och mannen kanske dömts flera 

gånger. Anders Lindblom har även gruppbehandlingar tillsammans med 

manscentrum i Stockholm. 

 

 Anders berättar att sedan starten 1999 så har mellan 600 – 650 män sökt sig till 

manscentrat. Av dessa så har ca 30 – 35 % sökt på grund av aggressivitet och våld. 

Besökskostnaden har numera tagits bort. Från början så var det en avgift, men 

eftersom Haninge manscentrum ligger i ett område med stor arbetslöshet och 

många invandrare, så är ekonomin ett stort problem för många, och detta kan vara 

en anledning till att en del av männen inte sökt hjälp tror Anders. 20 % av de som 

söker sig till manscentrat är invandrare. Numera så finansieras manscentrat av 

bidrag från kommunen, försäkringskassan m.fl. Man försöker att hitta en mer 

långsiktig form av finansiering än att ständigt behöva vara på jakt efter bidrag.  

Anders säger att arbetet som bedrivs och de resultat som man kan se på 

manscentrum kan hjälpa offren på så sätt att de ser en effekt av behandlingen, de 

återkommer för rådgivning, man samverkar med barn och hela familjer, drygt 50 

% väljer att leva kvar i förhållandet. Manscentrum har också mer och mer börjat 
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arbeta ”parvis”, men först när det visar sig vara lämpligt. Då arbetar man först med 

en och en, sedan tillsammans för att försöka reda ut problemet i förhållandet. 

 

4.3 Intervju med Torgny Wilhelmsson på ”Stickan” manscentrum, Gävle 

 

På ”Stickan” så är det två personer som arbetar. Torgny Wilhelmsson är en av 

dem.  En arbetar heltid och en halvtid. Torgny berättar att ”Stickan” har funnits 

sedan 1991 och är en ideell stiftelse som har ett samarbetsavtal med landstinget, 

samt att man söker bidrag ur olika fonder, bland annat ur diakonifonden. 

Behandlingsformerna som används är samtalsterapi och man kallar det för 

krisrådgivning. De män som söker sig dit är dels dömda män, men även män som 

efter skilsmässor behöver stöd och hjälp. Man har separerat behandlingen av 

våldsbenägna män med de andra som söker hjälp eftersom en del av de som söker 

kanske inte vill identifiera sig med en organisation som behandlar män som slår.  

 

”Stickan” har ca 140 nya män som skriver in sig varje år, och det behandlas ca 5 

män per dag och personal. Man har haft ca 10 000 samtal samt gruppbehandlingar 

och föreläsningar sedan starten 1991. Bakgrunden på männen varierar, men en 

liten överrepresentation finns från socialgrupp 3, chefer, välbärgade och blandat. 

Man har sett ett mycket bra resultat säger Torgny. Fram till 2003 så har 41 män 

avslutat behandlingen. Man hade 4 dropouts och 39 st av männen som fullföljde 

har inte använt våld igen. En av männen använde våld under behandlingen, under 

berusning, och blev dömd till 4 månaders fängelse. Den mannen återvände sedan 

och fullföljde behandlingen. Denna utvärdering grundar sig enbart på egna 

undersökningar och är inte vetenskapligt baserat. En sådan utvärdering skulle vara 

för dyr enligt kriminalvårdsstyrelsen, säger Torgny. 

 

 

4.4          Slutsats 

Av våra kontakter med några behandlingscentrum så får man en bild av att alla 

jobbar efter ungefär samma kriterier. De har enskilda samtal och gruppterapi där 
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det fokuseras på självkännedom hos mannen och bearbetning av attityder samt 

hantering av våld och konflikter på ett bättre sätt än tidigare då det mynnat ut i 

våld mot sin partner. Behandlingen ger resultat enligt de som vi intervjuat och det 

som de manscentran som finns nu ”brottas med” är ekonomin och att få 

verksamheten att gå runt. Kostnaderna för de som söker behandling hålls nere så 

gott det går, för att försöka nå de som vill ha hjälp, men inte har råd. De 

manscentran som finns har många hjälpsökande som vill starta en behandling och 

det gäller att fånga upp dessa män när de själva är öppna för det och tar eget 

initiativ. Därför behöver denna verksamhet möjlighet att växa sig större och följa 

med i samhällets utveckling, och då behövs satsning främst ekonomiskt. 

 

5  Diskussion 
 

Kunskapen om våldsutövarens bakgrund och behandling är något som ökar sakta 

men säkert. Det handlar mycket om att lyfta fram problemets rätta ansvarsbit. 

Orsaker till våldet kan hittas både i männens historiska roll med mansideal och 

krav på hur män generellt ska vara i samhället, men även den makt som männen 

haft och till viss del har eller tycker sig ska ha. Maktlöshet och frustration över att 

inte alltid passa in i rollen som familjens överhuvud eller det som förväntas av 

män enligt sociala normer, samt dålig självkänsla och brist på inre trygghet skapar 

ett ”tomrum” och en vanmaktskänsla, som fylls av en kort stunds tillfredsställelse 

då man lägger över skulden för att man mår dåligt på kvinnan, och det slutar i ett 

utlopp av våld. Vad man inte får glömma, oavsett vilken orsak det finns till våldet, 

är att det alltid är mannens ansvar att han slår sin kvinna. Det finns inget som 

motiverar ett användande av våld. Det finns alltid en annan lösning som mannen 

måste komma fram till genom hjälp och behandling om han inte klarar av att 

kontrollera sitt beteende.  

 

Generellt så bygger manscentrums behandling på eget initiativ från männen vilket 

gör att det finns vissa svårigheter med att nå de som behöver hjälpen. Om man 



Mäns våld mot kvinnor i hemmet 
Våldsutövarens bakgrund och behandling 
Elisabeth Eriksson, Christer Höglund 

05-03-22 

 

 15 

tolkar de svar vi fått i intervjuerna så verkar det som att eftersom männen själva 

måste ta första steget till behandling så blir det bara en lite del av alla män som 

söker hjälp, och kanske inte de som behöver hjälpen mest. De män som har 

kommit så långt i sitt försök att förändra sitt beteende, att de insett att de behöver 

hjälp, är på rätt väg och har någonstans accepterat att det de gör är fel och försöker 

ta ansvar för det. Sedan finns det de män som inte själva insett att det är deras 

ansvar och inte alls tänkt ändra sitt beteende, eller kanske söker hjälp, men enbart 

på grund av påtryckning från andra och inte genom ett eget val. Dessa män är, 

enligt de som vi pratat med på de manscentrum vi fått kontakt med, de män som 

har längre väg att gå vad det gäller behandling och som är svårare att ”fånga upp” 

i ett tidigare stadium, t.ex. när våldet normaliserats och pågått länge, eller när 

mannen kanske dömts flera gånger. 

 

Att behandlingen ger resultat bekräftar både Anders, som vi pratat med, från 

Haninge manscentrum, och Torgny från ”Stickan” manscentrum i Gävle. Torgny 

säger att man i en egen studie sett bra resultat. Av 41 män så var det 39 som inte 

använt våld igen. Anders säger att man sett effekt bland annat genom att 50 % av 

kvinnorna väljer att leva kvar i förhållandet med mannen, och att mannen och 

kvinnan återkommer efter behandlingen för rådgivning.  

Ett problem som de flesta manscentrum verkar brottas med är ekonomin. 

Eftersom man vill hålla kostnaderna för de som söker hjälp så låga som möjligt så 

innebär det att finansieringen för att driva dessa manscentrum får ordnas genom 

fonder eller att söka bidrag från kommuner, försäkringskassan , landsting och så 

vidare. Detta är inte någon lätt uppgift. På det problemet så borde det relativt lätt 

gå att hitta en lösning tycker vi. Om man i det långa loppet ser vad 

kvinnomisshandel kan kosta samhället med alla kringkostnader som ex. vård, 

hjälp till målsäganden, rättskostnader, försäkringsbelopp, ersättningar från 

rättshjälpen o.s.v. så kanske det går att omprioritera dessa kostnader på något sätt 

och underlätta för manscentrumen att driva sin verksamhet vidare, som faktiskt är 

en förebyggande åtgärd och en åtgärd som med behandlingen försöker följa 
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framtidens utveckling vad det gäller upptäckten av vad som styr beteendet hos 

dessa män och vad det är som orsakar det. 

 

Vi har efter våra intervjuer och övrig fakta som vi tagit fram kommit fram till att 

detta med behandling är något som absolut behövs och verkar ge resultat för de 

män som söker hjälp. Det som man borde förbättra är möjligheten att fånga upp 

de män som inte tar eget initiativ och söker hjälp. Hur detta kan göras är ett stort 

problem i sig. Där stämmer våra åsikter överens med de som vi intervjuat. 

Det man först bör göra anser vi är att lyfta fram problemet så att allmänheten får 

upp ögonen för vad som händer runt om oss, och hur vanligt det faktiskt är. Att 

våld mot kvinnor förekommer vet nog alla, men kanske inte att det lika gärna kan 

förekomma hos grannen, en  medelklassfamilj, som i ett missbrukarförhållande. 

Om problemet lyfts fram och förs fram som något som inte accepteras och något 

som inte har med kvinnans beteende gentemot mannen att göra, utan att mannen 

bär det fulla ansvaret för sitt handlande så är vi på rätt väg. Glädjande nog så 

verkar det som om samhället börjar ta mer ansvar om man ser på de kampanjer 

som startas i kommuner runt om i landet. Förhoppningsvis så leder det fram till att 

fler män får upp sina ögon, både för vad kanske en manlig bekant håller på med, 

eller för vad de själva håller på med, att män som slår sina kvinnor inte löser sina 

problem på det sättet.   

Vad man kan göra som medmänniska är att man inte blundar när man ser eller hör 

något, utan vågar ingripa eller ta kontakt om man misstänker att någon är drabbad. 

Att man som offer känner att man har stöd och att någon tror på vad man har att 

säga kan göra skillnaden mellan att anmäla och att inte anmäla. Vad vi som 

poliser kan göra när vi kommer till en lägenhet där en kvinna just blivit 

misshandlad av sin man, är att trots allt behandla mannen med respekt och inte 

”stämpla” honom. Kontakten där på plats kan vara första steget till att få honom 

att förstå vad det är som han håller på med och att han behöver hjälp. Att han inte 

löser de problem som han har med sig själv genom att utöva våld mot sin kvinna. 

Detta kanske låter som en ”utopi”, men någonstans måste man börja att försöka.  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
Frågor ställda till personal på två olika manscentran, Haninge och ”Stickan” i Gävle. 
 

• Hur länge har ni funnits? 
 

• Hur många arbetar på manscentrat? 
 

• Vilken utbildning har de som jobbar på manscentrat? 
 

• Hur finansierar ni erat arbete? 
 

• Vilka behandlingsformer bedriver ni? 
 

• Hur många tar ni emot i er behandling? 
 

• Vilken bakgrund har de som söker hjälp? 
 

• Hur många fullföljer behandlingen? 
 

• Återfall? 
 

• Vilket resultat har ni kunnat se av behandlingen? 
 

• Hur kan erat arbete och de resultat som ni ser hjälpa de kvinnor som utsatts för 
våld? 

 
• Eventuella följdfrågor  


