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Abstract

The purpose of this survey has been to find the answer to the following three questions:

What resources are available in Scania for men involved in domestic violence?
Who are these men that will come for help?
What type of treatment is available?

To do this we have interviewed representatives from the following sources:

- the local police department in the north-west region of Scania
- the local authorities of Malmoe, Lund and Landskrona department for men in crisis
- the local authority of Malmoe department for women in crisis
- the local authority of Helsingborg department for the social services

Our survey showed that attention has increased on this social problem. It is not easy to explain
men’s violence against women although one significant factor we found in these men was a
great feeling of powerlessness.

We could see, that by receiving help in time, men can be prevented from being violent.
Bearing that in mind it is of great interest, for society, to put the recourses that is needed, to
help this social problem. There are two institutions for men located in Malmoe and Lund as
well as a department in Landskrona. From this we could see a need for more institutions in
Scania.
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Förord

Under januari månad år 2003 föregick en konferens på Örenäs slott utanför Helsingborg.

Initiativtagaren till denna konferens var enhetschefen för den nystartade familjevåldsenheten

för polisområde Nordvästra Skåne i Helsingborg. Temat för denna konferens var ”Mäns våld

mot kvinnor”. Syftet med konferensen var att öka samarbetet mellan organisationer och

professioner. Fortfarande läggs de största resurserna vid mäns våld mot kvinnor, på

kvinnorna. De skyddas och flyttas inte bara en gång, utan ibland även två och tre gånger. Och

när det finns barn i förhållandet som det så ofta gör, flyttas även dessa och får dessutom byta

skola, inte bara en gång, utan ibland både två och tre gånger. Allt för att skyddas från mannen,

som kan fortsätta att bo kvar i hemmet. Nu har man börjat rikta uppmärksamheten på att

hjälpa männen. Vi blev intresserade av att se vilka möjligheter det finns för att hjälpa och

eventuellt förhindra mäns våld mot kvinnor.

Ett stort tack till alla informanter som tog emot oss och till alla andra som bidragit med

information. Och naturligtvis ett stort tack till vår handledare, Dolf Tops på Socialhögskolan i

Lund, vars hjälp vi inte hade kunnat klara oss utan.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Nästan hälften av Sveriges kvinnor, 46 procent, har utsatts för våld av en man efter sin 15-

årsdag och nästan var tredje kvinna före hon fyllde 15 år. Mer än var fjärde kvinna som

upplevt våld från en före detta make eller sambo har utsatts för systematiskt våld. Våldet

utövas av män inom alla samhällsklasser och av män med olika etniska bakgrunder. De

svenska männen står för mer än 80 procent av det pågående våldet i äktenskap och

samboförhållande (Lundgren et al, 2001).

Efter förslag i Kvinnofridspropositionen 1998 skärpte Sveriges Riksdag lagstiftningen vad det

gäller våld mot kvinnor. Då infördes bl a brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning,

socialtjänstlagen kompletterades med nya bestämmelser och jämställdhetslagen förtydligades.

Sommaren 2000 inrättade regeringen Nationellt Råd för Kvinnofrid. Detta råd har bl a i

uppdrag att utgöra ett rådgivande organ för frågor som rör våld mot kvinnor samt

uppmärksamma problemområden som behöver åtgärdas. Frågor som ofta ställs är: ”Hur

förhindrar man mäns våld mot kvinnor?”, ”Vem är det som misshandlar”?, ”Hur kan det bli så

här?”. Stor betydelse för det fortsatta arbetet för att nå kvinnofrid är hur mer offensiva insatser

kan inriktas på de misshandlande männen. Det talas ofta om utsatta kvinnor, mera sällan om

männens våld. Det är dags att fokusera på mannen – förövaren (Nationellt Råd för

Kvinnofrid, år 2002).

Mäns våld och övergrepp mot kvinnor är så gott som alltid uttryck för makt. Om mannen

upplever att han förlorar denna givna makt så tar han till våld för att återupprätta den. Så gott

som allt våld är mäns våld, även om vi sällan kallar det så. Att sätta ord på företeelser leder

ofta till förståelse och det är förmodligen av den anledningen som många även idag har svårt

att tala om mäns våld. Historien visar tydligt att våld och makt döljs genom att vi inte

benämner dem på rätt sätt. För bara några decennier sedan fanns det ingen lagtext om våldtäkt

inom äktenskapet, som om det inte förekom. Idag finns lagtexten och alla förstår att våldtäkt

förekommer även i samlevande parrelationer. Man talade inte heller förr om våld mot

kvinnor. Det gör man idag, men fortfarande talar man inte om den våldsbenägne mannen

(ibid.).
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I Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor i Malmö (1999) läser vi att mäns våld

mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, som fått mer och mer uppmärksamhet under

senare år, internationellt, nationellt och lokalt. Våld mot kvinnor och konsekvenserna för alla

inblandade parter är också ett individuellt problem, ett relationsproblem och ett

folkhälsoproblem.

Välfärds- och folkhälsokommittén gav sommaren 1998 kommunerna i uppdrag att utveckla

ett kommunövergripande handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor. Efter

kvinnofridspropositionen (1997/98:55) förtydligades kommunernas ansvar för misshandlade

kvinnor i ett tillägg i socialtjänstlagen (SoL).

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och

hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för

våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin

situation (SoL 5:11).

I SoL 5 Kap 11 § klargörs att ett av socialnämndens ansvarsområden är att stödja och hjälpa

kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i hemmet. Detta följer redan av SoL 3 Kap 1 §,

men i likhet med de särskilda bestämmelser som finns för vissa andra grupper i SoL infördes

en särskild bestämmelse om socialnämndens ansvar i detta hänseende (Norström & Thunved,

2002).

Regeringen har utfärdat gemensamma uppdrag till myndigheter inom rättsväsendet,

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Myndigheterna har ålagts att förebygga våldsbrott

mot kvinnor, utarbeta åtgärdsprogram och samverka med andra myndigheter och frivilliga

organisationer (Handlingsprogram, 1999).

Handlingsprogrammet (1999) i Malmö har antagit ett brett perspektiv och diskuterat insatser

för samtliga berörda i familjen. Att förbättra samhällets insatser för kvinnor som utsatts för

våld har stått i fokus för uppdraget. Under senare år har de misshandlade kvinnornas barn

uppmärksammats alltmer. Barn far illa av att uppleva våld i hemmet och kan få långtgående

psykiska men, om de inte får hjälp. Det är också nödvändigt att de misshandlande männen får

hjälp och stöd i att hantera konfliktsituationer på ett mera konstruktivt sätt än att bruka våld.
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Vi undrar hur långt samhället har kommit i denna fokusering på mäns våld mot kvinnor och

hur det ser ut i den del av landet som vi bor i, d v s Skåne? Har de misshandlande männen fått

mer uppmärksamhet? Vi kommer att undersöka vilka hjälpinsatser det finns i Skåne för män

som misshandlar sina kvinnor.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att undersöka vilka typer av hjälpinsatser det finns i Skåne för

män, som misshandlar kvinnor och att undersöka vilka män som söker sig till dessa

hjälpinstanser. Vi ämnar också undersöka hur de professionella arbetar med dessa män. Med

andra ord, vilka är möjligheterna för ”omöjliga män”? Syftet har mynnat ut i följande

frågeställningar:

• Vad finns det för hjälp att få?

• Vilka män söker sig till de hjälpinstanser som finns?

• Hur arbetar man med dessa män?

1.3 Metod

I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ datainsamling. Kvalitativa metoder

innebär en liten grad av formalisering, d v s styrning av frågeställningarna i intervjuerna. Vid

kvalitativa metoder är resultaten ej generaliserbara. Metoden har primärt ett förstående syfte.

Den kännetecknas av närhet till källan man hämtar informationen ifrån. Kvalitativa data

berättar om de icke mätbara egenskaperna (Trost, 1997).

Kvalitativa undersökningar präglas av flexibilitet, man kan ändra på uppläggningen under

själva genomförandet av undersökningen. Denna flexibilitet gäller två saker. För det första i

förhållandet till de erfarenheter man gör under undersökningsfasen. Om man under

undersökningens gång upptäcker att vissa frågeställningar glömts bort eller formulerats fel,

har man möjlighet att rätta till detta. För det andra är uppläggningen flexibel i förhållande till

det sätt på vilket man närmar sig de olika undersökningsenheterna. Det gäller både vilka

frågor som tas upp och vilken ordningsföljd de har (Holme & Solvang, 1997).
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Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på

dessa enkla frågor kan man få komplexa och innehållsrika svar. Intervjuerna har varit

tematiserade och klargjort vilket eller vilka problemområden vi är intresserade av. Vi har

ställt frågorna i den ordning som passade bäst vid tillfället. Vi har även låtit de intervjuade

styra ordningsföljden till stora delar. Detta för att kunna få fram de intervjuade personernas

egna uppfattningar. Följdfrågor har formulerats beroende på tidigare svar (Trost, 1997).

Vi har gjort alla intervjuerna tillsammans och vi har båda ställt frågor och antecknat. Vi har

vid alla tillfällen intervjuat en eller två personer. Vi har inte använt oss av bandspelare, då vi

tyckte att det är enklare att föra fortlöpande anteckningar under intervjuns gång. Intervjuerna

har varat i en till en och en halv timme per tillfälle. Vi har även använt oss av skriftliga källor,

exempelvis lägesrapporter, verksamhetsberättelser och statistiskt material.

Reliabiliteten, d v s undersökningens tillförlitlighet, i våra intervjuer är svår att bedöma. Vi

har inte möjlighet att kontrollera de svar som vi har fått utan vi har fått utgå ifrån att svaren är

tillförlitliga, med tanke på informanternas erfarenhet och professionalism.

Validiteten, d v s undersökningens giltighet, anser vi vara hög i vår studie, eftersom vi tycker

att vi har frågat personer som arbetar med ämnet ”mäns våld mot kvinnor”. Vi har jämfört

olika datakällor (intervjuer samt litteratur) och ställt dem mot varandra. Vi har kritiskt

granskat resultaten i intervjuerna och argumenterat utifrån teorier. Våra data är av primär art

vilket vi anser ökar validitetsgraden i vår studie.

1.4 Urval

De verksamheter som vi har undersökt är i kommunal regi, vänder sig enbart till män och har

manliga terapeuter. Behandlingen är kostnadsfri och sker på frivillig basis. Vi har varit ute på

internet, vi har ringt runt till större kommuner samt fått bekräftat av informanterna att det inte

finns mer än tre mottagningar för män i Skåne. Vi har fått välja informanter efter de

möjligheter som finns. I Helsingborg t ex finns det inte något Kriscentrum för män. Därför

intervjuade vi socialtjänsten och polisen då dessa i sitt arbete kommer i kontakt med

problematiken, mäns våld mot kvinnor. Eftersom det finns en Mottagning för män i kris i

Landskrona valde vi att intervjua representanter för denna verksamhet. I Lund respektive
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Malmö finns ett Kriscentrum för män och vi har intervjuat företrädare för dessa. Vi har också

lyssnat på en ”dialog” i Malmö, mellan företrädare från Kriscentrum för män i Malmö samt

Kriscentrum för kvinnor i Lund. Denna ”dialog” arrangerades av FORSA ( Förbundet för

forskning i socialt arbete).

1.5 Etiska överväganden

Med hänsyn till våra informanters integritet så har vi valt att inte skriva ut informanternas

namn i undersökningen.

1.6 Teori

Informanterna har gjort oss uppmärksamma på att mäns våld mot kvinnor går att relatera till

mäns känslor av vanmakt. Därför har vi valt att studera maktlöshetsteorin och teorin om

relationsvåld som Per Isdal tar upp i sin bok Meningen med våld (2001). Per Isdal är

psykoterapeut och föreläsare med många års erfarenhet av att möta män med våldsproblem.

Han leder ”Alternativ til Vold” i Oslo, som var den första behandlingsverksamheten i Norden

för män med våldsproblem.

Eftersom männen som uppsöker Kriscentrum kommer från alla samhällsklasser och har olika

bakgrund är det intressant att studera olika orsaksförhållanden. Det finns enligt Isdal (2001)

fyra huvudkategorier:

• Individuella

• Grupprelaterade

• Samhällsrelaterade

• Våldsrelaterade

Isdal (2001) menar att det alltid är flera orsaksförhållanden som samverkar för att skapa ett

våldsproblem.
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1.6.1 Maktlöshetsteorin

Enligt Isdal (2001) uppfattas våld som ett sätt att bemästra vanmakten. Vanmakten blir som

sådan en orsak till våld. Både vanmakten och sättet att bemästra den måste sättas in i sitt

sammanhang med de makt- och maktlöshetsförhållanden som en person vid varje tillfälle

lever med d v s de sociala villkoren.

1.6.2 Relationsvåld

Relationsvåld är våld som äger rum inom nära relationer eller maktsystem, i regel från någon

som är starkare eller har mer makt, mot någon som är svagare eller har mindre makt.

Karaktäristiskt för ett relationsvåldsproblem är att våld- och aggressionsreaktionerna är

selektiva, d v s att de bara uppträder inom relationen och inte eller i minimal utsträckning

annars i livet Som exempel kan nämnas kvinno- och barnmisshandel. I de flesta fall är

relationsvåld ett våldsproblem som utövaren inte visar upp annars i sitt liv. Problemet har inte

direkt anknytning till dålig självkontroll, snarare kan de som kämpar med

relationsvåldsproblem vara oerhört bra på att kontrollera sig själva i alla andra situationer än

den där våldet försiggår (Isdal, 2001).

Relationsvåldet har sitt ursprung i en vanmakt som antingen är personlig eller relationell. Den

personliga vanmakten kan röra sig om problem med dålig självtillit, personlig osäkerhet eller

litenhetskänsla. De nära relationerna blir platsen där självtilliten återupprättas genom att

våldet ger en känsla av betydelse och makt: ”Här ska folk höra på mig, Här skiter ingen i mig,

Här är det jag som bestämmer” (Isdal, 2001, s 192). Vi ser också ofta hur det relationella

våldet är knutet till självbildsproblematik och bristande färdigheter i självhävdelse och

gränssättning i det övriga livet. Relationell vanmakt är en vanmakt, som är knuten till

speciella svårigheter med nära relationer när det gäller teman som närhet, trygghet och

beroende. Det kan också vara en vanmakt, som uppstår på grund av ett stelt och strängt

förväntningssystem till relationer och hur ”underordnade” ska uppföra sig (ibid.).

Relationsvåldets funktion är att styra och kontrollera andra inom ramarna för det maktsystem

man befinner sig i, ett upprätthållande och stärkande av makt. Relationsvåldets funktion kan

också vara ett slags stärkande av det egna självförtroendet, d v s att våldet ger en upplevelse

av att utövaren är en viktig och betydelsefull person, som kontrast till hur personen känner sig
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annars. Människor som utövar våld är vanligtvis själva dåligt medvetna om denna

”självstärkning”. Deras upplevelse är vanligen att det är något med de andra och inte med

dem själva: ”Det är då inte något med mig!” (Isdal, 2001, s 192) Vi hittar klara samband

mellan hur människor har det i sitt övriga liv t ex när det gäller stress, belastningar, otrygghet,

svårigheter, plågor o s v och graden av relationsvåld. I många fall kan man säga att en del

använder familjen som ett verktyg för att kompensera sina egna tillkortakommanden annars i

livet (ibid.).

En av de största utmaningarna med relationsvåld är att våldet är tabu- och skambelagt. Det

viktigaste första steget i behandlingen, när det gäller detta slags våld, blir därför

synliggörande. Relationsvåldet är nära knutet till hållningar och värdesystem som måste

tydliggöras och problemformuleras. Det är särskilt viktigt inom relationsvåldet att arbeta med

ansvarsgörande av den som utövar våldet. Självkontroll- och avslappningsövningar kan vara

viktiga hjälpmedel för en del, andra bör arbeta med självhävdelse och gränssättning.

Alternativet till våld inom nära relationer är först och främst kommunikation, d v s att lära sig

att uttrycka sina egna och förstå andras tankar och känslor. Alternativet till våld är att lära sig

motsatsen till våld d v s att ge stöd och förståelse, visa tålamod, visa respekt och godta andras

rättigheter och gränser (ibid.).

1.6.3 Individuella orsaksförhållanden

Individuella orsaksförhållanden innebär att man är utsatt för våld som barn, att betingelser i

individens inlärningshistoria t ex uppfostran, relationsförhållanden, skola, fritids e t c har

skapat ett våldsproblem. Isdal (2001) menar att den klart viktigaste enskilda orsaken till

individens bruk av våld är att de själva har upplevt våld som barn, antingen som offer eller

observatör.

Samtidigt leder inga individuella orsaksförhållanden i sig själva till våld. Allvarlig misshandel

leder inte alltid till att den misshandlade utvecklar ett våldsproblem, utan våldsproblem

utvecklas alltid i samverkan med flera orsaksfaktorer. Det kan gälla olika uppväxtvillkor i en

persons liv som på ett eller annat sätt har skapat en känsla av maktlöshet t ex trauman, förlust,

mobbning, avvisande, brist på omsorg mm. Under individuella orsaksförhållanden kommer

också biologiska förhållanden som temperament, defekter som härrör från det centrala

nervsystemet och problem med sinnesorganen d v s synen, hörseln eller språksvårigheter.
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Isdals erfarenhet är att ju grövre våldet är desto viktigare och starkare är de individuella

orsaksfaktorerna.

1.6.4 Grupprelaterade orsaksförhållanden

Grupprelaterande orsaksförhållanden innebär att deltagandet i en grupp kan påverka den

enskilde medlemmens beteende. Gruppens kraft kan t o m få människor att döda, menar Isdal

(2001). Detta ser vi t ex i krig, där deltagandet i en soldatgrupp kan få enskilda individer att

begå handlingar som annars skulle ha varit otänkbara för dem. Likaså i gängkulturen i

storstäderna där gruppen förhärligar och främjar våld hos sina medlemmar. Vi upplever det

även i mobbning bland barn och i extrema fall, hur en grupp med små barn är i stånd att ta

livet av andra barn.

Det finns flera sätt en grupp kan framkalla våld. T ex är vi alla människor som söker

erkännande och tillhörighet och vi önskar att bli omtyckta och värderade. Gruppen kan ge oss

mycket av det vi behöver. Och vi kan vara villiga att sträcka oss långt för att uppnå gruppens

erkännande.

En grupp kan också frambringa våld genom sina gruppideal, genom att våld ger

uppmärksamhet och erkännande eller genom att våld blir avgörande för ens position i

gruppen. Gruppens beteendenorm är således avgörande för den enskilde medlemmens

beteende.

En annan viktig sida av en grupp är att den tar bort ansvaret för den enskilde individen. Det är

enklare att utföra en handling som man inte är ensam ansvarig för. Man kan gömma sig

bakom gruppen. Vi har väl alla hört sägas: ”Var för sig är de fina pojkar som är lätta att prata

med. Men när de kommer tillsammans blir de till ett helvete.” (Isdal, 2001, s 201).

Ett annat intressant fenomen som Isdal (2001) skriver om, är kombinationen av

gruppförhållande och individuellt beteende. I en grupp är det ledarfigurerna som har den

största betydelsen för att utforma en gruppnorm för beteendet. Om ledarfiguren är en person

med våldsproblem som är starkt knutna till individuella orsaker, så kan denna person få en

avgörande betydelse för att gruppen utvecklar sig till en våldsgrupp.
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1.6.5 Samhällsrelaterade orsaksförhållanden

Med samhällsrelaterade förhållanden menar Isdal (2001) de påverkansfaktorer som finns i ett

samhälle på grund av alla de ramar och villkor som satts upp för människors beteenden. T ex

ekonomiska och politiska förhållanden såväl som de roller som ligger i samhällsystemet och

kulturen. I samma grad som ett samhälle är organiserat så att det frambringar maktlöshet, så

kommer också detta samhälle att drabbas av våld. Ekonomisk skevhet är ett exempel på hur

samhällets organisation kan frambringa våld. De samhällen som har stora skillnader mellan

fattig och rik är också de samhällen där vi finner mest våld. Skevheten ökar maktlösheten hos

dem som är lägst på rangskalan, samtidigt som den ökar rädslan för förlust av makt och

privilegier hos dem som är rika och mäktiga. Båda delarna frambringar våld menar Isdal

(2001).

Detta innebär att förändringar i samhällbetingelser kan avläsas i våldsnivån, d v s ökad

vanmakt i form av t ex arbetslöshet ökar våldsnivån i samhället. Värderingar och roller är

också samhällsrelaterade faktorer. I varje kultur finns ett omfattande nätverk av värderingar

och rollföreskrifter, som antingen kan främja eller hämma en våldsutveckling. Detta innebär,

skriver Isdal (2001), att i kulturer där omsorg och solidaritet är grundvärderingar kommer vi

att finna mindre våld än i de kulturer där konkurrens och personligt förverkligande ses som de

högsta målen.

Isdal (2001) tar upp att i USA är de inre förhållandena extremt våldsamma jämfört med andra

västliga nationers förhållanden. USA har den högsta förekomsten av alla typer av våld så som

dråp, våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, kvinno- och barnmisshandel. Här talar vi om en

våldsam kultur menar Isdal (2001). Grundläggande värden som lägger vikt vid den

individuella friheten och traditionella familjevärden som främjar konkurrensen och som

beundrar den vällyckade enskilda människan, öppnar för stora sociala skevheter, förtryck och

våld. Frihet utan empati och solidaritet har självfallet ett djupt destruktivt värde. Det blir inget

annat än ”den starkares rätt”.

Isdal (2001) anser också att alla ”rättighetskulturer” har en sårbarhet för våld. Där någons

rättigheter sätts högre än någon annans eller där överordnade principer sätts över hänsynen till

den enskilda människan, kommer det alltid att skapas ett utrymme för våld. Traditionellt har
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mäns rättigheter gentemot kvinnor och föräldrars rätt gentemot sina barn varit viktiga

plattformar för våld och förtryck. Vi finner också detta i ”skam och heder” - kulturer, där

omgivningens värderingar överordnas hänsynen till individerna och till exempel gör en mor

eller far fullt i stånd att döda sitt eget barn.

En problematisering av mansrollen är nödvändig för att bekämpa våld. Våldet följer

mansmakten, och härigenom blir detta ett tydligt bevis på hur kvinnor globalt sett behandlas

orättvist jämfört med män. Våldet är ett verktyg för att upprätthålla makt och snedfördelning.

I mansrollen som alla män i större eller mindre grad påverkas av och socialiseras in i, finns

det många incitament, som främjar våld som möjlighet. När mansidealet föreskriver styrka,

konkurrens, bemästring och kontroll som grundläggande värderingar och som fördelaktigt

framför flexibilitet, omsorg, solidaritet och samarbete, blir män särskilt mottagliga för att

utveckla våldsproblem (Isdal, 2001).

Det är särskilt ett fenomen knutet till mansrollen som utmärker sig och det är mäns

förhållande till känslor, både egna och andras. I en mansroll som lägger vikt vid makt, styrka

och kontroll blir så gott som alla känslor utdömda. De uppfattas som kvinnliga och svaga.

Ilska är kanske den enda känsla som de flesta män någorlunda är hemma med eftersom ”stora

pojkar gråter inte”. Detta är djupt bedrövligt menar Isdal (2001) därför att känslorna är

fullständigt avgörande för att både förstå sig själv och andra. Det är också nödvändigt att

uttrycka dem för att bli förstådd och bemött av andra människor. ”En person utan känslor är

lika spännande som en maträtt utan smak och lika trygg som en bil utan bromsar,” (Isdal,

2001, s 204).

När man inte kan tåla sina känslor, varken känna eller uttrycka dem, kan aggressionen bli ett

sätt att tackla känslorna på. Aggressionen ger makt och kontroll samtidigt som den gömmer

och tar bort de svåra och ”omanliga” känslorna. Isdal (2001) menar, att i terapi med män som

har typiska manliga problem är det alltid viktigt att arbeta med deras känslohämning. Erkända

känslor är inte farliga. Enligt Isdal (2001) är det de förnekade och förträngda känslorna som

hamnar utom kontroll. För att utveckla ett känsloliv är det nödvändigt att kunna bestämma

och behålla kontroll över sina känslor istället för att hela tiden känna sig tvungen att

bestämma över och kontrollera andra människor.
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1.6.6 Våldsrelaterade orsaker

Med våldsrelaterade orsaker menar Isdal (2001) att våld när det uppstått i sig självt kan bli en

viktig orsak till nytt våld. Våldsutövning kan leda till maktlöshet, självförakt, skam e t c.

Våldsutövningen drabbar därigenom självkänslan. Och dålig självkänsla blir nästa gång en

riskfaktor för nytt våld.

1.6.7 Andra orsaksförhållanden

Det är enligt Isdal (2001) två andra samverkande faktorer som måste nämnas; alkohol och

medievåld. Dessa har lyfts fram som om de i sig själva orsakar våld, men är i praktiken bara

faktorer som i samverkan med andra väsentliga orsaksförhållanden kan öka sannolikheten för

våld. ”Vad kommer först, hönan eller ägget?” (Isdal, 2001, s 207). Både alkohol och

exponering av våld i media t ex genom att se på våldsfilmer associeras till ökad

våldsanvändning, men bara hos en del människor. Enligt Isdal (2001) är sambandet mellan

alkohol och våld och mellan media och våld komplicerat. När det gäller effekten av att se på

våld i bildmedia är forskningen omfattande och resultaten mångtydiga. Vad man förefaller

vara enig om är att för de flesta barn kan det inte påvisas ett samband mellan medieinflytande

och våld. De flesta barn blir inte mer våldsamma av att se på våldsfilmer. Hos en del barn är

det likväl så att vi finner en olycklig påverkan av medievåld. De blir mer våldsbenägna ju mer

de ser. Detta förklaras med att media har en negativ effekt på barn som redan är sårbara. Barn

som från början har en maktlöshetsproblematik, t ex pojkar som har en bakgrund med

misshandel eller bristande omsorg (Isdal, 2001).

Alla droger kan associeras till ökad förekomst av våld antingen det är alkohol, hasch, heroin,

steroider eller amfetamin. Men återigen gäller detta bara för en del och inte för alla. De som

blir aggressiva och våldsamma under påverkan av alkohol och droger är de som på förhand

kan sägas ha ett aggressionsproblem. Drogerna gör inte något särskilt mer än att ta fram det vi

redan har inom oss. Också här är frågan vad som kommer först, hönan eller ägget? Isdal

(2001) ser droger och våld som ett sätt att hantera känslor och problem. Ett sätt att bemästra

vanmakt och maktlöshet. De förhållanden som skapar missbruksproblem hos människor är

ofta desamma som orsakar våldsproblem. Droger, särskilt alkoholen är dessutom den mest

socialt accepterade ursäkten för våld, som över huvudtaget finns, t ex ”Han var ju full”.  Detta

gör att tröskeln för våld blir lägre, när folk har berusat sig.
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I det terapeutiska arbetet upplever Isdal (2001) ofta hur våld har medfört ökade

missbruksproblem. Skammen över egna reaktioner kombinerade med omvärldens fördömande

hanteras genom att man drogar sig. I arbetet med missbrukare kan detta vara en stor utmaning

eftersom dessa ofta har en bakgrund med våld som de inte orkar hantera. Våldet leder till

missbruk som i sin tur leder till nytt våld. Dessutom påverkar både våldsproblem och

missbruk en persons självkänsla. Och dålig självkänsla ger i förlängningen upphov till ökade

vålds- och drogproblem, Med andra ord, det blir en ond cirkel.

1.7 Försvarsmekanismer

I vår kultur anses det som grundläggande värden att man inte ska slå kvinnor, man ska inte

begå övergrepp mot barn, man ska inte döda och man ska inte slå någon som är mindre än en

själv. Om man har gjort något av detta, måste de flesta aktivt försöka att finna en förklaring

som gör våldet förståeligt samtidigt som det inte stämplar utövaren som en dålig eller ond

människa. Att skapa en mening fungerar därför ofta som en försvarsmekanism. En central

aspekt på detta meningsskapande är var ansvaret för våldet ska ligga (Isdal, 2001).

1.7.1 Normalisering

Enligt Isdal (2001) är normalisering en process som tar bort tvånget att förklara.

Normalisering går ut på att betrakta eller göra ett fenomen så vanligt eller omärkligt att det

inte finns någon orsak till att problematisera det. Medan en man i kjol på de flesta platser

skulle vara föremål för en obegränsad spekulation, skulle samme man inte ha fått ett enda

ögonbryn höjt om han befann sig i Skottland. Olika kulturer har olika syn på våld; det är i

högre och lägre grad normaliserat. Detta har betydelse för mängden våld i en kultur. När man

inte har något att jämföra med eller något som kan utgöra en kontrast, blir det vi lever med

uppfattat som normalt. När våld händer upprepade gånger över tid sker det också vanligtvis en

normaliseringsprocess. Man vet att de som utövar våldet kan ha en benägenhet att isolera sina

familjer från att ha kontakt med omvärlden och därmed avskära dem från möjligheten att

jämföra sina livsvillkor med andras. Samtidigt sätter skammen hos kvinnan spärrar i vägen för

att berätta om våldet för andra. En viktig behandlingsuppgift blir i många fall att hjälpa

kvinnan att förstå att hon är utsatt för misshandel.
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1.7.2 Förnekande/bagatellisering/minimalisering

Förnekande, bagatellisering och minimalisering går ut på att reducera våldet till något så litet

eller oväsentligt att det inte längre utgör något problem. Förnekande betyder helt enkelt att du

anser att våldet antingen inte har ägt rum eller att det inte är du som har gjort det.

Bagatellisering och minimalisering betyder att man gör våldet till något mindre omfattande

och allvarligt än det faktiskt är. Härigenom undviker man att få problem och slipper stå till

svars för sina handlingar (Isdal, 2001).

1.7.3 Externalisering

Externalisering är det vanligaste sättet för mannen skapa en mening med våldet.

Externalisering betyder i detta sammanhang att förklara egna handlingar med förhållanden

utanför sig själv. Den vanligaste externaliseringen är att våldet på ett eller annat sätt

provocerats fram. I ett sådant perspektiv läggs orsaken till och ansvaret för våldet på den som

provocerar. Mannen som använder våld reagerar bara på provokationen. Genom

externalisering konstruerar våldsutövaren en form av offerupplevelse, där han eller hon får en

benägenhet att se sig själv som den kränkte eller förolämpade (ibid.).

1.7.4 Makt och kontroll

Våld ger makt och kontroll för tillfället och tar bort maktlöshet. I själva våldsögonblicket har

mannen makt och kontroll. I stället för att vara helt utan kontroll är det plötsligt mannen själv

som bestämmer. Kontrasten mot den tidigare vanmakten kan bli oerhört stor. Från att inte

vara lyssnad på till att bli hörd, från att vara utan betydelse till att betyda allt. Den som utövar

våldet känner sig mäktig i själva våldsögonblicket och det är det som betyder mest. Just då är

man inte maktlös. Människor har ett behov av att få känna att de har makt och kontroll,

särskilt när de känner sig maktlösa (ibid.).

En viktig uppgift blir att hjälpa människor att ”flytta” makten och kontrollen. I stället för att ta

makt och kontroll över andra, ska man lära sig att ta makt över sig själv och sina känslor. Det

är viktigt att terapeuten intar en tydlig hållning till att sunda relationer mellan människor inte

bör vara organiserade efter dominans och underordning, utan efter jämställdhet (ibid.).
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1.8 Begrepp

Alla människor har en uppfattning om vad de menar med ordet våld. Vanligen är detta

förknippat med fysiska handlingar som t ex slå eller sparka. Den enklaste definitionen av våld

är: ”Våld är varje användande av fysisk makt för att skada andra.” Denna definition är dock

bristfällig och begränsande (Isdal, 2001).

I stället för att knyta en definition så starkt till avsikten med handlingen föreslår Isdal (2001)

att vi har en definition som fokuserar på handlingen i sig själv och dess konsekvens. I det

verkliga livet är användandet av fysisk makt bara ett av många handlingsalternativ som kan

kallas våld. Alla dessa alternativ har ett gemensamt mönster.

När vi i vår studie använder ordet våld är det följande definition vi använder oss av. ”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 den vill” (Isdal, 2001, s 34).



2. Avhandling

Vi inleder detta kapitel med att redogöra om bakgrunden till hur och när, Kriscentrum för män

uppstod i Sverige. Vi kommer också att redogöra för var i Skåne som män i kris kan få hjälp.

Dessutom har vi tagit reda på vilka män som söker sig dit samt hur man arbetar för att hjälpa

dem.

2.1 Pionjärerna

Under slutet av 1980-talet skapades ett par professionella verksamheter i Sverige med

inriktning på att erbjuda män hjälp att hantera kriser och problem, inklusive våld. Kriscentrum

för män startades i Göteborg 1986 och Manscentrum i Stockholm 1988 (Nationellt Råd för

Kvinnofrid, 2002).

Kriscentrum för män i Göteborg startade 1986 som det första kriscentrat för män i Norden.

Två faktorer blev avgörande för tillkomsten. Den ena hade sitt ursprung i sjukvårdssektorn,

som uppmärksammat att många män for psykiskt illa i samband med skilsmässokriser. En

annan avgörande faktor var att mäns våld mot kvinnor började få allt mer uppmärksamhet.

Män som var i skilsmässokris eller varit våldsamma och önskade professionell hjälp hade

ingen självklar instans att vända sig till (ibid.).

Sedan hösten 1991 bedriver Manscentrum i Stockholm gruppterapi för våldsamma män.

Arbetsmetoden bygger på att frågeställningar och ämnen tas upp i den ordning de gör sig

påminda i männens dagliga liv och inte från ett i förväg fastställt schema. När en man klarat

femton veckor i rad utan avbrott i form av återfall till våld, får han frågan om han anser sig

kunna hantera sitt problem. Ofta upplever han sig ha kommit en bit på väg, men känner sig

fortfarande osäker. Han får då formulera vad han behöver förbättra och uppmanas tänka

igenom hur många gånger till han tror sig behöva. Budskapet till mannen är sålunda att han

själv nu är den som bäst vet om och kan ta ansvar för sina behov, men att gruppen fortfarande

står till hans förfogande. Tiden i gruppen framstår för de flesta som en unik upplevelse både

på grund av smärtan det inneburit att ta ansvar för sitt handlande men också på grund av den

gemenskap man upplevt med andra män i samma situation.

(http://www.manscentrum.se/vald.htm)



20

Under 1990-talet har ytterligare några verksamheter av samma slag etablerats i olika delar av

landet. Tillkomsten av särskilda kriscentra för män kan ses som en respons på en begynnande

insikt om många mäns uppenbara svårigheter att hantera känslomässiga problem och

livskriser. Mäns reaktioner i samband med exempelvis separationer är många gånger

svårhanterliga för dem själva såväl som för omgivningen (Nationellt Råd för Kvinnofrid,

2002).

Tanken på att organisera verksamheter för män i kris växte fram bland människor som privat

eller yrkesmässigt hade insett att behoven fanns. En annan pådrivande faktor var

medvetenheten om behovet av att utveckla behandlingsarbetet med män som misshandlade

sina kvinnor. Impulser kom till exempel från kvinnor som arbetade med stöd åt misshandlade

kvinnor och som såg nödvändigheten av behandling för män vars kvinnor de försökte hjälpa.

Efter ett drygt decennium har dessa verksamheter genom att anpassa sig efter besökarnas

hjälpbehov, utvecklats till kriscentra med bred kompetens. Enligt Manscentrum har endast ett

fåtal män återfallit i våld. Flertalet anser att deras liv är bättre. Drygt hälften av männen lever

fortfarande med den kvinna som de tidigare har misshandlat. En man beskrev sitt nya liv så

här; "Det är så skönt att leva i en familj där ingen är rädd för mig längre".

(http://www.manscentrum.se/vald.htm).

2.1.1 Riksorganisationen, Professionella Kriscentra för Män

Riksorganisationen bildades i mars 1997 av Kriscentrum för män i Göteborg, Stiftelsen

Manscentrum i Stockholm, och Krismottagningen för män ”STICKAN” i Gävle.

Målsättningen var att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom området

och utveckla den särskilda kompetens krismottagningsarbetet kräver. Riksorganisationen kom

också att bli en remissinstans för frågor som berör krisarbete med män. Ytterligare en

målsättning var att stödja nystartade professionella kriscentra för män och på sikt erbjuda dem

medlemskap i Riksorganisationen (Nationellt Råd för Kvinnofrid, 2002).

Medlemskap i Riksorganisationen kan erhållas av en verksamhet som i offentlig eller enskild

regi professionellt driver ett kriscentrum för män. Med professionellt menas att verksamheten

ska bedrivas yrkesmässigt och ha anställda med behörighetskrav för kristerapeut. Det innebär

att man är psykolog, socionom eller har annan beteendevetenskaplig utbildning som bedöms
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som likvärdig. Verksamheten ska ha ett demokratiskt styre, god ordning på ekonomin samt

auktoriserad alternativt godkänd revisor (ibid.).

För närvarande har Riksorganisationen nio medlemmar. Dessa består av Kriscentrum för män

i Göteborg, Kriscentrum för män i Lund, Manscentrum i Haninge, Manscentrum i Stockholm,

Krismottagningen för män ”STICKAN” i Gävle, Kriscentrum för män i Malmö, Kriscentrum

för män i Karlskrona, Krismottagning för män från Stenungsund, Orust och Tjörn samt

Manscentrum i Dalarna. Samtliga arbetar professionellt med män i kris och med olika

problem som försvårar deras liv. Flera av organisationerna uppger att man de senaste åren på

grund av kommunernas för små resurser inte kunnat ta emot alla som sökt hjälp. Det är

fortfarande långt till att kriscentra för män är tillgängliga i alla delar av landet. Ännu saknas

professionella krismottagningar i norra Sverige. Den nordligaste är för närvarande STICKAN

i Gävle (ibid.).

När det gäller män med våldsproblematik står medlemsorganisationerna idag för större delen

av den befintliga behandlingen i Sverige. Arbetet bedrivs både individuellt och som

gruppbehandling. Merparten av de hjälpsökande männen söker dock för andra problem med

äktenskap, barn, skilsmässor och relationer. Alla dessa problemområden ser de som lika

angelägna att arbeta med, inte minst på grund av möjligheten att förebygga våld (ibid.).

Ytterligare målsättningar för samarbetet mellan medlemsorganisationerna är att:

• Utveckla behandlingsarbetet vidare.

• Genomföra studier av män som söker hjälp för våldsproblematik samt av de metoder

som används.

• Lyfta fram och tydliggöra barns villkor och behov i familjer där skilsmässor, våld eller

annan psykologisk utsatthet finns.

• Utöka kulturkompetensen och anpassa behandlingsmodeller för att ytterligare förbättra

arbetet med män från andra kulturer.

• Förstärka det utåtriktade arbetet med kunskapsförmedling och konsultinsatser i arbetet

med våldsamma män.

• På sikt kunna erbjuda komplett behandlingshjälp för män, kvinnor och barn.
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De organisationer som är medlemmar i Riksorganisationen har en hel del gemensamma

nämnare. Samtliga arbetar professionellt med män i kris och med olika problem som försvårar

mäns liv. Organisationerna arbetar för jämställdhet mellan könen och är inga manliga

intresseorganisationer. Alla samarbetar med myndigheter och andra organisationer där den

specifika professionella kunskap och erfarenhet som utvecklas på dessa centra, kommer till

nytta. Organisationerna har olika tillkomsthistoria och var och en har sin egen

organisationsmodell (ibid.).

Vi kan konstatera att ett helt nytt professionellt fält håller på att växa fram i Sverige.

2.2 Vad finns det för hjälp att få i Skåne?

I Skåne finns det två Kriscentrum för män, ett i Lund och ett i Malmö. Dessutom finns en

Mottagning för män i kris i Landskrona. Förutom Mottagningen för män i kris i Landskrona,

finns ännu så länge inget Kriscentrum inom polisområde Nordvästra Skåne. Enligt

enhetschefen för familjevåldsenheten är behovet av ett Kriscentrum för män stort.

2.2.1 Familjevåldsenheten i Helsingborg

Polisområde Nordvästra Skåne består av tio kommuner; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,

Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Familjevåldsenheten inom

polisområde Nordvästra Skåne är en ny avdelning (uppstartad hösten 2002) som speciellt

arbetar med våldsbrott inom familjen, s k ”lägenhetsbråk”. Enheten består av tolv poliser

indelade i tre grupper; barn-, balans- och jourgruppen samt en ansvarig chef. En av polisens

uppgifter är att säkra bevisning. Vid våldsbrott mot närstående är det inte polisen som leder

förundersökningen utan åklagaren. Poliserna går en speciell kurs för att kunna förhöra barn.

Det har varit svårt att få gärningsmännen dömda, bara 3-4 av 10 anmälda blir dömda. Av ca

400 anmälda misshandelsbrott per år mot kvinnor i tio kommuner inom polisområde

Nordvästra Skåne har Helsingborg den största andelen anmälningar av misshandelsbrott, 47

%, medan Båstad har den minsta andelen, ca 2 %. Det mesta av detta slag av misshandel sker

inom hemmets väggar. Därför anses detta vara ett ”lågriskbrott”. Med ”lågriskbrott” menar

informanterna att våldet oftast sker inom hemmets väggar där ingen utomstående har insyn.

Det är svårt att bevisa att brottet har skett, vilket medför att risken för straff är liten. Polisen
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vänder sig till en kvinnofridssamordnare inom socialtjänsten då de misshandlade kvinnorna

behöver stöd och hjälp i Helsingborg. I polisområde Nordvästra Skåne finns ingen instans för

män som behöver behandling att vända sig till, förutom Mottagning för män i kris i

Landskrona, vilken enbart är öppen för kommuninvånarna där. Vår informant inom polisen

anser att det råder ett stort behov av ett eller flera Kriscentrum för män i polisområde

Nordvästra Skåne.

2.2.2 Socialtjänsten i Helsingborg

Inom socialtjänsten i Helsingborg arbetar en samordnare för kvinnovåldsproblematik. Hon

upprätthåller kontakter mellan olika myndigheter såsom polisen, socialtjänsten och

sjukvården. Hennes uppgift är att stödja och hjälpa enbart de misshandlade kvinnorna, inte

männen. Enligt vår informant är det på diskussionsstadiet att upprätta en instans för männen

att vända sig till då de behöver hjälp. Men resurser saknas för närvarande. Vår informants

åsikt är att det krävs lagstiftning för att politikerna ska lägga resurser på detta sociala problem.

Ett socialt problem, som enligt henne inte går att få slut på förrän männen får hjälp.

Det är viktigt att våga se och att våga tala om mäns våld mot kvinnor, anser vår informant.

Denne anser också att den främsta anledningen till denna problematik, uppstår när män

känner sig underlägsna och p g a detta får ett behov av att hävda sig, bl a via sin fysiska

styrka. Detta är ett dolt våld, eftersom det i de allra flesta fallen inte får några rättsliga följder

för förövaren. Denna problematik handlar enligt informanten om jämställdhet, makt och

kontroll. Dessa män går att finna inom alla socialskikt. På frågan om varför kvinnan inte går,

svarade vår informant att våldet smyger sig på gradvis. Kvinnan vänjer sig vid att mannen är

våldsam. Dessutom växlar mannen mellan våld och värme. Här bekräftar vår informant den

normaliseringsprocess som Isdal (2001) skriver om.

2.2.3 Kriscentrum för män i Lund

Kriscentrum för män i Lund bedrev en begränsad verksamhet från 1990 till 1995. Efter ett

uppehåll under 1996 startade Kriscentrum daglig verksamhet på våren 1997. Från och med

1998 blev Kriscentrum ett samverkansprojekt tillsammans med Svenska Kyrkan. Från augusti

år 2000 inrättades Kriscentrum som permanent verksamhet. Kriscentrum var fram till 2001

öppet endast för män bosatta i Lunds kommun. Idag drivs verksamheten i samverkan mellan
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Svenska Kyrkan i Lund och sju kommuner och är öppen för män bosatta i Lund, Eslöv,

Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Polisen i Lund ingår i samarbetet med

Kriscentrum för män och Svenska kyrkan. Dessa sju kommuner sammanfaller med

polisområde Mellersta Skåne. På centret arbetar fyra anställda, två manliga socionomer och

en manlig socialrådgivare. Den fjärde är en manlig präst inom Svenska Kyrkan och arbetar

deltid inom ramen för sin ordinarie tjänst. Behandlingen är kostnadsfri (Verksamhetsrapport,

2001).

Sedan maj år 2001 ingår Kriscentrum i ett handlingsprogram mot våld i nära relationer.

Handlingsprogrammet har omfattande samverkan med kommunernas socialtjänster,

sjukvården, ideella organisationer och med polisen. Handlingsprogrammet omfattar, förutom

Kriscentrum för män också Kriscentrum för kvinnor, Kriscentrum för barn samt en

samordnare placerad vid polisen i Lund. Etableringen av dessa tre kriscentra gör det möjligt

för hela familjer att samtidigt få komma i behandling. Samordnarens uppgift är att informera

och motivera såväl offer som förövare att starta förändringsarbetet. Till handlingsprogrammet

är det också knutet ett skyddat boende som administreras av respektive kommuns socialtjänst

samt kostnadsfri juridisk rådgivning för kvinnorna (Nationellt Råd för Kvinnofrid, 2002).

2.2.4 Kriscentrum för män i Malmö

Under 1999 antogs i Malmö kommun ett handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor.

Kriscentrum för män i Malmö var en del av handlingsprogrammet och startade sin verksamhet

under december månad 2002 och är öppen för män bosatta i Malmö kommun. Två

heltidsanställda manliga socionomer och en halvtidsanställd manlig socionom arbetar på

Kriscentrum för män. Mottagningen är kostnadsfri (Lägesrapport, 2003).

Samverkan med Kriscentrum för utsatta kvinnor och deras barn har påbörjats. Det som just nu

diskuteras är att starta gemensam information till våldsamma män, vars barn önskar delta i

Kriscentrum för kvinnors barngrupper. Och att personal från Kriscentrum för män ska delta

som gruppledare i nämnda barngrupper. Samverkan med frivårdens påverkansprogram

”Fredman” (behandling av män som har blivit dömda för misshandel) är under 2003 uppbyggt

så att Kriscentrum möter de män som önskar en individuell samtalskontakt medan Fredman

ansvarar för gruppbehandlingen (ibid.).
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Intresset från media, läroanstalter och andra som arbetar professionellt med människor är

mycket stort. Kriscentrum har under perioden haft minst ett studiebesök per vecka.

Kriscentrum har besökt och informerat om verksamheten bl a på samtliga stadsdelar,

kuratorer, på vårdcentraler, psykiatriska öppenvården, barnpsykiatrin, UMAS, skolkuratorer,

polisen, frivården m fl. Intervjuer och artiklar om verksamheten har publicerats i bl a

Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Trelleborgs Allehanda, Metro, SKTF tidningen,

Kvällsposten, Vårt Malmö samt i tre stadsdelstidningar. Intervjuer och reportage om

verksamheten har gjorts av SVT, Radio Malmöhus och Malmö direkt (ibid.).

2.2.5 Mottagning för män i kris i Landskrona

I polisområde Nordvästra Skåne finns endast en Mottagning för män i kris och den finns i

Landskrona. Endast Landskronas kommuninvånare har möjlighet att söka sig dit.

Mottagningen har existerat sedan hösten år 2000. Verksamheten är ett samarbete mellan

Familjeenheten och Vuxenenheten. Initiativet till mottagningen för män, kom från män i

organisationen. De mötte i sina olika verksamheter ofta män som mådde mycket dåligt i

samband med separationer, hade dåliga relationer till sina barn och som också berättade att

det förkommit våld i relationen till kvinnan. Mottagningen drivs inom befintliga resurser och

har i huvudsak bestått av en öppen telefon och bokade besök för samtal. Fyra manliga

socionomer arbetar, inom ramen för sina vanliga arbetsuppgifter inom socialtjänsten, ca fem

timmar per vecka var i denna verksamhet. Verksamheten har en mycket liten omfattning och

för att verksamheten ska utvecklas i omfattning och kvalitet krävs att mer resurser avsätts. De

samverkar med kvinnofridsteamet, där socialtjänsten, polisen, sjukvården, Svenska Kyrkan

och Brottsofferjouren deltar (Lägesbeskrivning, 2003).

Verksamheten har gjorts känd genom distribution av informationsfolder, kontakt med

nyckelpersoner hos myndigheter och organisationer och information till advokater.

Arbetsgruppen har hela tiden haft ett regelbundet utbyte med Kriscentrum för män i Lund.

Numera deltar även Malmös motsvarighet i erfarenhetsutbytet (ibid.)

Vi kan konstatera att det i Skåne endast finns kostnadsfri hjälp att få i Lund, Malmö och

Landskrona, för män som misshandlar sina kvinnor. Att behandlingen är kostnadsfri tycker

klienterna är bra. Enligt våra informanter uttrycker många män tydligt, att de inte skulle ha

haft möjlighet att komma, om behandlingen inte varit kostnadsfri. I Lund samverkar
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kriscentrum för män med Kriscentrum för kvinnor och Kriscentrum för barn. I Malmö

samverkar Kriscentrum för män med Kriscentrum för utsatta kvinnor och deras barn. I

Landskrona samverkar Mottagning för män i kris med kvinnofridsteamet.

2.3 Vilka män söker sig till de hjälpinstanser som finns?

Till krismottagningarna kommer män som efterfrågar professionellt stöd av män. Dessa män

kan befinna sig i en separationskris, vårdnads- och umgängeskonflikt, upplever problem och

känner oro för sitt föräldraskap. Det kan vara män som genom olika livskriser befinner sig i

riskzonen för en ogynnsam psykosocial utveckling. Det kan också var män som har svårt för

att kontrollera sin ilska, med fokus på våld mot partner och/eller barn.

2.3.1 Kriscentrum för män i Lund

Kriscentrum för män i Lund har definierat följande målgrupper:

• Män som har problem med aggressivitet – med fokus på våld mot hustru/sambo

och/eller mot barn

• Män med relationsproblem och män som befinner sig nära eller i en separation.

• Män med vårdnad/boende- eller umgängeskonflikter och som efterfrågar ett

professionellt stöd av män.

• Män som genom olika livskriser befinner sig i riskzonen för en ogynnsam psykosocial

utveckling

• Fäder som upplever problem eller känner oro för sitt föräldraskap.

Kriscentrum arbetar med män som av olika orsaker har problem eller är i någon form av kris

och som är i behov av rådgivning eller behandling. Män med våldsproblem kommer från alla

samhällsgrupper. De flesta klienterna i Lund är akademiker. Informanterna beskriver att de

generella våldsutövarna många gånger är ”små män”, ”tysta män” och ”oansenliga män”, inte

nödvändigtvis de ”stora muskulösa, burdusa och högljudda männen”.

Männen kommer ofta på rekommendation från familjerätten eller genom tips från advokat

eller från någon annan man som tidigare besökt Kriscentrum. Männen kontaktar Kriscentrum

på eget initiativ men pressen på dem att agera är oftast mycket stark. De män som har
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kontaktat Kriscentrum har ofta befunnit sig i en allvarlig kris och väntat tills sista stund med

att söka hjälp (Verksamhetsrapport, 2001). Detta bekräftar försvarsmekanismen

bagatellisering, vilken gör att männen gör våldet till något mindre omfattande och allvarligt

än det faktiskt är (Isdal, 2001).

Rädslan för att mista sin partner och även rädslan för att bli lämnad ensam är bl a drivkrafter

som gör att männen tar kontakt. Kvinnan kan t ex ha kommit till en punkt där hon har tappat

tron på att mannen kommer att förändra sig och ställer därför frågan om en slutgiltig

separation på sin spets. Förlusten av partnern innebär ofta också en rädsla för förlust av

barnen (Verksamhetsrapport, 2001).

2.3.2 Kriscentrum för män i Malmö

Kriscentrum för män i Malmös huvudsakliga målgrupper är:

• Män som har problem med aggressivitet, med fokus på våld mot partner och/eller mot

barn.

• Män med relationsproblem, t ex i samband med en separation.

• Män med konflikter kring frågor om barns vårdnad, boende och umgänge.

• Fäder som upplever problem i sitt föräldraskap och som vill bli en bättre förälder.

• Män som befinner sig i olika former av livskriser, utbrändhet etc.

Kriscentrum för män i Malmö arbetar med män som av olika orsaker har problem, är i någon

form av kris och som är i behov av rådgivning, krisbearbetning eller samtalsterapi. Männen

som besöker Kriscentrum kommer från alla samhällsskikt, har olika utbildningar och är i

varierande ålder. Informanterna ser positivt på att relativt unga män har sökt hjälp på

Kriscentrum i en större utsträckning än de hade förväntat sig. Många är socialt belastade unga

män med oavslutad skolgång, i separationer, med havererade föräldraskap, i kriminalitet och

med drogproblem. De vänder sig till Kriscentrum med en önskan att ta sig tillbaka till ett

socialt välordnat liv. Enligt informanterna känner män sig ofta kritiserade för sin oförmåga att

samtala/kommunicera. Otrohet och sexuella problem i äktenskapet är andra, vanliga orsaker

till att män vänder sig till Kriscentrum.
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Mäns sätt att tackla problem genom att bagatellisera, inte vara tydliga med var hans egna

gränser går, inte se, hålla masken och tro att ”det ordnar sig” medför att krisen ofta fördjupas.

Även här ser vi försvarsmekanismen bagatellisering, vilken ger en förklaring till varför

männens situation hinner bli så kritisk. Män som tar till aggressivitet och våld som utväg i en

för honom svår situation försämrar naturligtvis relationen ytterligare. I många fall är det så att

männen externaliserar sitt våld, vilket innebär att orsaken till våldet och ansvaret för våldet

läggs på den som provocerar, d v s kvinnan (Isdal, 2001).

Enligt Kriscentrums lägesrapport har fram till den 15 maj 2003, 85 män gjort cirka 400

personliga besök på Kriscentrum. Männen har fått kännedom om kriscentrat på olika sätt,

nämligen via:

• Media 20 %

• Familjerätten 14 %

• Någon privatperson 13 %

• Sjukvården   9 %

• Familjerådgivningen   9 %

• Socialtjänsten   8 %

• Kriminalvården   6 %

• Polis   5 %

• Psykiatrin   5 %

• Kriscentrum för kvinnor   4 %

• Annan orsak   6 %

• Vet inte   1 %.

Männens utbildningsnivå fördelade sig på följande sätt:

• Låg (grundskola eller lägre) 38 %

• Mellan (gymnasieutbildning) 20 %

• Hög (högskoleutbildning) 36 %

• Vet ej   6 %
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Männens ålder fördelade sig på följande åldrar:

• 20 eller under   5 %

• 21-30 31 %

• 31-40 39 %

• 41-50 15 %

• 51-60   9 %

• 61-70   1 %

Vi ser av denna lägesrapport (2003) att media har bidragit mest till att männen har fått

kännedom om Kriscentrum. Vidare är det en lika stor del högutbildade som lågutbildade män,

som besöker Kriscentrum i Malmö. Den största gruppen av män som kommer, befinner sig i

åldern 31 – 40 år.

2.3.3 Mottagning för män i kris i Landskrona

Enligt Landskrona kommuns handlingsprogram är mottagningen en professionell verksamhet

som vänder sig till män som:

• Har svårigheter i samband med skilsmässa och separation.

• Har svårigheter i kontakten med sina barn.

• Har svårigheter att kontrollera sin ilska.

• Befinner sig i någon form av livskris.

Till mottagningen för män i kris i Landskrona kommer män från olika samhällsskikt. Enligt

vår informant kommer en del av männen på rekommendation av socialtjänsten, polisen och

sjukvården. En del av männen kommer p g a svårigheter i samband med skilsmässa. Många

män känner saknad efter barnen och har problem i sin relation med mamman. Vårdnad,

boende och umgänge gällande barnen är en svår fråga för dessa pappor.

Många män minimaliserar (Isdal, 2001) t ex ”det var inte så farligt, kvinnor får ju så lätt

blåmärken”. Det är också vanligt att männen externaliserar (Isdal, 2001) d v s håller våldet

utanför sig själv och upplever sig själv som offer. Därför är det viktigt att de professionella
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som möter dessa män, är klara med hur de själva definierar våld. I grunden är det ett uttryck

för behov av makt och kontroll.

I viss mån har barndomsupplevelser också betydelse eftersom de som själva bevittnat eller

varit utsatta för våld, är överrepresenterade bland de män som misshandlar (Lägesbeskrivning,

2003). Detta stämmer överens med Isdals (2001) individuella orsaksförhållanden som innebär

att den klart viktigaste enskilda orsaken till individens bruk av våld är att den själv har upplevt

våld som barn, antingen som offer eller observatör.

Det vanligaste argumentet är, ”jag tappade kontrollen”. Män som slår tappar inte kontrollen.

De vet vad de gör och det är deras beslut att slå. Ju längre misshandeln pågår ju mer lär de sig

var på kroppen de ska slå och hur hårt de ska slå utan att det syns på kvinnan

(Lägesbeskrivning, 2003).

Gemensamt för de tre mottagningarna är att männen som kommer, av olika orsaker har

problem eller är i någon form av kris och är i behov av rådgivning. Till mottagningarna

kommer det män från alla samhällsklasser och från olika yrkesgrupper och ålder.

2.4 Hur arbetar man med dessa män?

På kriscentrum i Lund och Malmö samt på Mottagningen för män i kris i Landskrona erbjuds

professionell samtalsbehandling, krisbearbetning och rådgivning. Behandlingen fokuserar bl a

på själva våldshändelserna och på de förklaringsmodeller männen använder till varför de

brukar våld. Förklaringsmodellerna tjänar alltid som försvar till våldsbruket. De minskar eller

förringar männens eget ansvar och fördelar ansvaret för våldet på båda parter, alltså även på

offret. Männen erbjuds inte bara behandling för ett aggressivt beteende. De har också

möjlighet att arbeta med ”det goda föräldraskapet” vilket gör att resultatet av behandlingen på

Kriscentrum blir väsentligt bättre, än om han enbart hade erbjudits behandling för sin

aggressivitet.



31

2.4.1 Kriscentrum för män i Lund

Kriscentrum för män i Lund har som uppdrag att erbjuda ett professionellt bemötande av

manliga terapeuter i form av samtal, rådgivning och krisbearbetning. Klienterna efterfrågar en

manlig behandlare. Informanterna menar att männen anser att det är lättare att bli förstådd av

en manlig behandlare än av en kvinnlig. Många män har haft dåliga erfarenheter i mötet med

kvinnliga terapeuter. De har känt sig missförstådda och inte blivit tagna på allvar eller så har

de upplevt att den kvinnliga terapeuten solidariserat sig med partnern. På Kriscentrum

journalförs inte männen.

Informanternas första möten med våldsamma män handlar om att förmedla hopp och att inte

fördöma mannen som person. En förändring är fullt möjlig om mannen själv tar beslutet att

påbörja processen mot ett handlingsmönster som är fritt från våld. Det arbetssätt som används

i behandlingen, utgår från att våld är ett uttryck för mannens behov av att återta kontrollen i

en specifik situation, där han upplever sig vanmäktig och där inga andra möjligheter än våld

står till buds. Beskrivningen av våldet och placeringen av ansvaret för våldet hos mannen är,

tillsammans med att etablera alternativa handlingsmönster till våld, det centrala i

behandlingen. Målet är att mannen själv axlar det fulla ansvaret för det våld han har utövat

och att lära sig ett alternativt handlingssätt som han kan använda i situationer där han tidigare

skulle ha använt våld (Verksamhetsrapport, 2001).

Försvarsmekanismen makt och kontroll, bekräftar att våld ger makt för tillfället och tar

samtidigt bort maktlöshet för stunden. Här befästs maktlöshetsteorin (Isdals, 2001). Därför

blir enligt Isdal (2001) en viktig uppgift för terapeuten att hjälpa mannen att ”flytta” makten

och kontrollen över andra, till att lära sig att ta makt över sig själv och sina känslor. Således

handlar arbetet ofta om, att fokusera på mannen snarare än på partnern. Han får träning i att

kunna uttrycka sina känslor och behov och får öva sig på att samspela. De arbetar också med

mans- respektive kvinnosyn samt med den allmänna synen på våld i samhället. Mäns våld mot

kvinnor är ett folkhälsoproblem, anser informanterna i Lund.

Mannens upplevelse kan också vara att han på olika sätt motarbetas och förvägras rätten till

kontakt med barnen. Arbetet består bl a av familjerättslig rådgivning, samtal om mannens

föräldraskap, och om de hinder som gör att samarbetet med modern inte fungerar. Fokus är på

mannens egna möjligheter till ett förändrat förhållningssätt till såväl modern som barnen.
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Att duga som pappa är en central fråga för män i allmänhet, och för män som står i begrepp

att separera är frågan synnerligen viktig. Relationen mellan papporna och deras barn är ofta

problematisk och präglas ofta av osäkerhet och rädsla, inte bara från barnets sida utan också

från pappans (Verksamhetsrapport, 2001).

2.4.2 Kriscentrum för män i Malmö

Kriscentrum för män i Malmö erbjuder män rådgivning, krisbearbetning och samtalsterapi.

Den behandlingsstruktur som förnärvarande erbjuds är individuellt avpassad för varje enskild

man och omfattar mellan ca 15 till 30 samtalstillfällen (Lägesrapport, 2003).

Männen som vänder sig till centrat journalförs inte. Att terapeuterna är män, anser

informanterna vara en förutsättning för att dessa män ska ”öppna sig” och känna förtroende

för att samtala med terapeuten.

Det primära syftet är att på ett beständigt sätt lära mannen ett fredligt och ickekränkande

alternativ till sitt våldsamma beteende. Målet är att mannen axlar det fulla ansvaret för det

våld han har utövat, samt att ge mannen möjlighet att se och söka orsakerna till varför just han

har använt våld. Dessutom arbetar de med att bearbeta och stärka mannens ofta svaga

självkänsla, samt att arbeta med mäns och kvinnors lika värde (Lägesrapport, 2003).

Enligt våra informanter är känslan av vanmakt hos männen en stor förklaring till att män

använder våld. De känner sig maktlösa och frustrerade. Även här bekräftas Isdals (2001)

maktlöshetsteori.

Trots att Kriscentrum för män i Malmö bara varit verksamt i ett år, anser informanterna att de

i stor utsträckning under denna korta tid, genom den behandling som ges, förhindrat våld hos

många män. Informanterna påpekar att denna problematik, d v s mäns våld mot kvinnor är ett

folkhälsoproblem. Genom att männen har haft ett Kriscentrum att uppsöka, så har det för

männen inneburit att de, när de har varit i kris, fått prata ut och hjälp att bena upp sina

problem. Detta anser männen, har hjälpt dem att hantera sin vanmakt och frustration vilket i

sin tur förhindrat dem att ta ut vanmakten i våld, menar våra informanter.
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Föräldraskap och hur man är en bra pappa är samtalsämnen som ingår i så gott som samtliga

ärenden där mannen är förälder. Att inte duga inför sig själv i rollen som pappa skapar skuld.

Att i mammans ögon inte heller duga som pappa gör problemet ännu större. Inte sällan uppger

mannen anklagelser om hans bristande föräldraskap som förklaring till varför han använt våld.

Att stärka och utveckla mäns förmåga att vara pappa tjänar därför flera syften, menar

informanterna.

2.4.3 Mottagning för män i kris i Landskrona

På Mottagningen för män i kris i Landskrona erbjuds rådgivning och hjälp för män att hitta

rätt resurser och personer som kan hjälpa till i en svår situation. De erbjuds också

samtalsbehandling. Enligt informanterna efterfrågar klienterna manliga terapeuter. Inte heller

här förs några journaler.

Terapeuterna lyssnar och hjälper männen att klarlägga problem, formulera sina behov och

möjliggöra för dem att bearbeta och gå vidare. Någon egen metodik kring arbetet med

männen är ännu inte utarbetad. Utgångspunkten för arbetet är dels terapeuternas egna

erfarenheter och kunskaper, dels inhämtandet av teoretiska och praktiska kunskaper från

andra som arbetar med män i kris.

En del av männen behöver hjälp att bearbeta svårigheter i samband med skilsmässa. Många

män känner saknad efter barnen och har problem i sin relation med mamman. Vårdnad,

boende och umgänge gällande barnen är också en svår fråga för dessa pappor.

Vi har sett att alla tre mottagningarna erbjuder behandling i form av samtalsterapi,

krisbearbetning och rådgivning. Vid behandling av våldsamma män poängterar informanterna

vikten av att fördöma våldet men samtidigt ge männen forum att beskriva hur de känner det.

Likaså är våra informanter eniga om att männen tycker att det är viktigt att bli behandlade av

manliga terapeuter. Män som utövar våld emot kvinnor är ensamma ansvariga för det våld de

utövar. Gemensamt i arbetet med våldsamma män är behovet av att fokusera på männen

snarare än på partnern. Föräldraskapet är också ett viktigt samtalsämne om mannen är

förälder. När männen mister sin partner uppstår ofta en rädsla för att förlora barnen.
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Informanterna är av den åsikten att det går att få män att sluta slå – under förutsättning att de

själva vill och är beredda att satsa. Annars skulle de professionella inte fortsätta att arbeta med

dessa män. Samtliga informanter talar om våld i nära relation som ett ”lågriskbrott”, d v s det

sker oftast inom hemmets väggar, vilket gör att det är svårt att bevisa att brott har skett. Med

andra ord är mörkertalet stort. På Kriscentrum i Lund och Malmö talar informanterna om

mäns våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem.



3. Avslutning

3.1 Analys

Vi har konstaterat att det i Skåne endast finns kostnadsfri hjälp för män att få i Lund, Malmö

och Landskrona. Informanternas utsagor är att det för många män hade varit en omöjlighet att

gå i behandling för sitt våldsamma beteende om inte behandlingen varit just kostnadsfri.

När vi kopplar detta till Isdals (2001) teori om de samhällsrelaterade orsaksförhållandena till

våld, ser vi att ekonomisk skevhet kan frambringa våld. Och att de samhällen som har stora

skillnader mellan fattig och rik också är de samhällen där vi finner mest våld. Då förstår vi

nödvändigheten i att samhället erbjuder behandlingen kostnadsfritt eftersom det finns ett

behov från alla socialgruppers män med denna problematik. Att behandlingen är kostnadsfri

medför således att hjälpen är tillgänglig för alla män oavsett ekonomiska möjligheter.

I Lund samverkar Kriscentrum för män med Kriscentrum för kvinnor och Kriscentrum för

barn. I Malmö samverkar Kriscentrum för män med Kriscentrum för utsatta kvinnor och deras

barn. I Landskrona samverkar Mottagningen för män i kris med Kvinnofridsteamet.

Att samverkan med kvinnor och barn behövs, förstår vi när vi studerar Isdals (2001) teori om

relationsvåld. Karakteristiskt för ett relationsvåldsproblem är att vålds- och

aggressionsreaktionerna är selektiva, d v s att de bara uppträder inom relationen. Exempel på

detta våld är enligt Isdal (2001) kvinno- och barnmisshandel. I de flesta fall är relationsvåld

ett våldsproblem som utövaren inte visar upp annars i sitt liv. Problemet har inte direkt

anknytning till dålig självkontroll, snarare kan de som kämpar med relationsvåldsproblem

vara oerhört bra på att kontrollera sig själva i alla andra situationer än den, där våldet

försiggår.

Relationsvåldets funktion är att styra och kontrollera andra inom ramarna för det maktsystem

som man befinner sig i, med andra ord att upprätthålla makten. Relationsvåldets funktion kan

också vara ett stärkande av det egna självförtroendet. Detta innebär att våldet ger en

upplevelse av att utövaren är en viktig och betydelsefull person, i motsats till hur personen

känner sig annars. Män som utövar våld är vanligtvis själva dåligt medvetna om denna
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”självstärkning” (ibid.). Detta förklarar varför en viktig del av arbetet med våldsamma män

innebär att stärka männens ofta svaga självkänsla.

Relationsvåldet har sitt ursprung i en vanmakt som antingen är personlig eller relationell. Den

personliga vanmakten kan röra sig om problem med dålig självtillit, personlig osäkerhet eller

litenhetskänsla. Detta bekräftar våra informanter när de beskriver många män som ”små

män”, ”tysta män” och ”oansenliga män”. De nära relationerna blir platsen där självtilliten

återupprättas genom att våldet ger en känsla av betydelse och makt. ”Här ska folk höra på

mig, här skiter ingen i mig, här är det jag som bestämmer” (Isdal, 2001, s 192). I arbetet med

våldsamma män arbetar mottagningarna för män, med mäns och kvinnors lika värde. Vi

förstår att det behövs eftersom relationell vanmakt är en vanmakt som är knuten till speciella

svårigheter med nära relationer när det gäller teman som närhet, trygghet och beroende.

Det är inte lätt att förklara orsaken till att män slår eftersom det handlar om så många

samverkande faktorer. Men vi har fått det bekräftat av Isdal (2001) att den klart viktigaste

enskilda orsaken till en individs bruk av våld, är att individen själv har upplevt våld som barn,

antingen som offer eller observatör. Inga individuella orsaksförhållanden i sig själva leder till

våld. Våldsproblem utvecklas alltid i samverkan med flera orsaksfaktorer. Olika

uppväxtvillkor i en persons liv kan ha skapat en känsla av maktlöshet t ex trauman, förlust,

mobbning, avvisande, brist på omsorg mm. Biologiska förhållanden som temperament

defekter som härrör från det centrala nervsystemet och problem med sinnesorganen d v s

synen, hörseln eller språksvårigheter spelar också in (Isdal, 2001).

De tre mottagningarna för män som vi har besökt, arbetar med män som av olika orsaker har

problem. Vi förstår att detta är viktigt eftersom Isdal (2001) visar att det finns klara samband

mellan hur människor har det i sitt övriga liv, t ex stress, belastningar, otrygghet, svårigheter,

plågor o s v, och graden av relationsvåld. I många fall kan man säga att en del använder

familjen som ett verktyg för att kompensera sitt eget tillkortakommande i det övriga livet

(ibid.).

Män påverkas olika av de sociala villkoren. Vi har sett att alla män kan hamna i en kris

oavsett vilken socialgrupp de tillhör eller vilket yrke de har. Krisen kan utlösa vanmakt hos

männen och denna upplevda känsla av vanmakt kan i sin tur leda till våld. Enligt

maktlöshetsteorin (Isdal, 2001) uppfattas våld som ett sätt att bemästra vanmakten.
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Vanmakten blir som sådan, en orsak till våld. Både vanmakten och sättet att bemästra den,

måste sättas in i sitt sammanhang med de makt- och maktlöshetsförhållanden som en person

vid varje tillfälle lever med, d v s de sociala villkoren (Isdal, 2001).

Män med våldsproblematik sätter upp starka försvar i form av olika försvarsmekanismer, t ex

bagatellisering, där männen reducerar våldet till något oväsentligt. Isdal (2001) bekräftar detta

när han skriver om hur viktigt det är, att synliggöra våldet och att arbeta med ansvarsgörande

av den som utövar våldet. Beskrivningen av våldet och placeringen av ansvaret för våldet hos

mannen, är tillsammans med att etablera alternativa handlingsmönster till våld, det centrala i

behandlingen med våldsamma män. Alternativet till våld i nära relationer menar Isdal (2001)

är först och främst kommunikation, d v s att lära sig att uttrycka egna tankar och känslor samt

att lära sig att förstå andras tankar och känslor. Alternativet till våld innebär också enligt Isdal

(2001) att lära sig motsatsen till våld, exempelvis att ge stöd och förståelse, visa tålamod, visa

respekt och godta andras rättigheter och gränser.

Relationsvåldet som är karakteristiskt för problematiken; mäns våld mot kvinnor, är nära

knutet till hållningar och värdesystem som måste tydliggöras och problemformuleras (Isdal,

2001). I Nationellt Råd för Kvinnofrid (2002) bekräftas detta när det skrivs att man ofta talar

om utsatta kvinnor, men mera sällan om männens våld och att det är dags att fokusera på

mannen – förövaren! I Nationellt Råd för kvinnofrid (2002) poängteras också nödvändigheten

att de misshandlande männen får hjälp och stöd i att hantera konfliktsituationer på ett mera

konstruktivt sätt än att bruka våld.

När kvinnofridspropositionen kom förtydligades kommunernas ansvar för misshandlande

kvinnor i ett tillägg i socialtjänstlagen som innebar att ett av socialnämndens ansvarsområde

är att stödja och hjälpa kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i hemmet. Om våldet mot

kvinnor ska kunna minska krävs också att männen får hjälp och stöd i att hantera

konfliktsituationer på ett mera konstruktivt sätt än att bruka våld (Handlingsprogram, 1999).

Visserligen börjar de misshandlande männen få mer uppmärksamhet, men fortfarande har

männen låg prioritet. Ännu finns det mycket att göra. I polisområde Nordvästra Skåne t ex

skulle många kommuners män, kvinnor och barn gynnas av ett Kriscentrum för män.

Tillgången till ett Kriscentrum för alla män, i alla kommuner, är ett måste i ett samhälle där vi

strävar efter att eliminera mäns våld mot kvinnor.
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3.2 Sammanfattande slutdiskussion

I denna undersökning har vi haft som syfte att belysa möjligheterna för våldsamma män att få

hjälp i Skåne. Vi har också undersökt vilka män som söker sig till dessa hjälpinstanser och hur

man arbetar med dessa män. Vi är tacksamma för den kunskap vi har fått under skrivandet

gällande detta folkhälsoproblem; mäns våld mot kvinnor. Vi har sett att fokuseringen har varit

stor på kvinnor och barn, detta med all rätt, men att männen behöver bli mer

uppmärksammade.

Isdals (2001) maktlöshetsteori säger oss att alla män kan hamna i en kris och en kris kan leda

till vanmakt. Vanmakten i sin tur kan leda till våld. Och för våldsutövare behöver det finnas

möjligheter till behandling. Vi har märkt under vår studie att problematiken fortfarande är

tabu- och skambelagd. Detta gör att det är svårt för många män att söka hjälp. Därför är det

viktigt att erbjuda hjälp som särskilt riktar sig till män. Att problematiken är tabu- och

skambelagd märks inte minst på utbudet av litteratur som nästan enbart är skriven ur kvinnans

perspektiv.

Alla som vi har kommit i kontakt med har visat stor iver i att bli uppmärksammade i sina

roller som socialarbetare vad beträffar kvinnofridsfrågor. De som arbetar med våldsamma

män brinner för sin uppgift och de som saknar resurser för att kunna arbeta med denna

problematik visar att det finns ett stort behov i sina respektive kommuner. De har genom sitt

bemötande visat stort engagemang angående männens behov av hjälp. Men vi har märkt en

viss frustration från informanternas sida, att det inte satsas tillräckligt med resurser på detta

folkhälsoproblem. Samhället måste lägga mer resurser på behandling av männen.

Den första omfångsundersökningen i Sverige av våld mot kvinnor visar att våldet är utbrett

och frekvent och att kunskapen som studien ger om våldets dramatiska omfattning och

spridning måste resultera i åtgärder för att stoppa våldet (Lundgren et al, 2001).

Vi har sett att återfallen efter behandling är få. Detta skulle innebära att de våldsamma fäderna

skulle kunna bli färre. Med tanke på Isdals (2001) teori om individuella orsaksförhållanden,

att våld föder våld, kommer då också färre barn att växa upp som presumtiva våldsmän. Det

finns stora möjligheter att bryta mönstret.



39

Det går att arbeta preventivt. Att män i kris har någonstans att vända sig på ett tidigt stadium,

kan förhindra att dessa tar till våld. Vinsterna ligger inte bara i existerande relationer inom

familjen, utan också i framtida relationer. Men förutsättningen är, som tidigare nämnts, att det

satsas resurser, resurser på Kriscentra. Etableringen av Kriscentrum för män i Skåne är

fortfarande i sin begynnelsefas.

Företrädare för Kriscentrum är övertygade om att det går att få män att sluta slå och därför

känner dessa att det är väl värt besväret att satsa sitt engagemang i dessa hjälpinsatser. Med

andra ord, möjligheterna är stora för omöjliga män. Men det krävs resurser.

Frågan är; kommer samhället att satsa de resurser som behövs för att eliminera detta

folkhälsoproblem, eller ska det till en lagstiftning i denna fråga, för att fler Kriscentrum för

män ska etableras?
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