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Det går att få våldsamma
män att sluta använda våld och
kontrollerande beteenden. Det
visar påverkansprogram i Eng-
land och Skottland.

Programmen beskrivs i Brottsföre-
byggande rådets rapport »Våld mot
kvinnor» (Brå-rapport 1997:2), som
sammanfattar en konferens med samma
namn som Brå och Forskningsråds-
nämnden arrangerade i juni 1996. 

Statistiken behöver förbättras
Ökar våldet mot kvinnor? Varken

brottsstatistiken eller offerundersök-
ningar tyder på att det grova våldet – det
som orsakar synliga märken eller
kroppsskada – ökat mellan åren 1978
och 1993, konstaterar Monika Olsson,
Brå, som i rapporten redovisar data från
brottsstatistik och offerundersökningar. 

Den största delen av den statistiska
ökningen av våldet mot kvinnor beror
troligen på en ökad benägenhet att an-
mäla våld, men det är också möjligt att
statistiken återspeglar en reell ökning.
Med större precision är det faktiskt
svårt att uttala sig, framhåller Monika
Olsson. 

Statistiken är svårtolkad, bl a därför
att det i flera statistikserier saknas upp-
gift om brottsoffrets kön och ålder. Brå,
som 1994 övertog ansvaret för brotts-
statistiken från Statistiska centralbyrån,
arbetar för närvarande med att förbättra
statistikens kvalitet för att det i framti-
den ska vara möjligt att enkelt få fram
mer detaljerad information. 

Finns det en teori
som förklarar allt? 
Margareta Hydén, institutionen för

socialt arbete, Stockholms universitet,
avvisar i sitt bidrag tankemodellen att
samhällsstrukturen och könskulturen
förklarar uppkomsten av problemet
våld mot kvinnor. 

Hon har, skriver hon, därigenom
»delvis hamnat på kollisionskurs med
dem som hävdar att vi, genom att en
könsmaktsteori om ett generellt kvin-
noförtryck har formulerats, redan har
det viktiga teoretiska arbetet bakom
oss. Jag anser inte detta». 

I stället för att formulera den övergri-
pande teorin, »den stora berättelsen om
ett universellt kvinnoförtryck», föror-

dar Margareta Hydén ett mycket mer
varierat teoretiskt arbete med utgångs-
punkt i att forskningsfältet »våld mot
kvinnor» är tvärvetenskapligt. 

När det gäller den fortsatta forsk-
ningen efterlyser Margareta Hydén bl a
ett program för uppbrottsforskning. Då
skulle man kunna få kunskap om varför
och hur många misshandlade kvinnor
som lämnar förhållandet. 

Inriktning på utsatta grupper
Kristin Skjørten, universitetet i Oslo,

framhåller att framväxten av de numera
omkring 50 kriscentrumen i Norge tro-
ligen är det viktigaste som hittills skett
på åtgärds- och preventionssidan när
det gäller kvinnomisshandel i landet.

Några av kriscentrumen har nu bör-
jat inrikta sig på kvinnor som – förutom
eventuell våldsbakgrund – har andra
problem som t ex fattigdom och hem-
löshet. För invandrarkvinnor kan pro-
blembilden vara särskilt omfattande.

Kanadensisk offerundersökning 
Kanada ligger långt framme när det

gäller offerundersökningar. En riks-
täckande representativ undersökning av
våld mot kvinnor genomfördes 1993.
Man lade ner stor möda på utformning-
en av undersökningen för att undvika
många av bristerna i tidigare undersök-
ningar. 

Undersökningen hade exempelvis
endast våld mot kvinnor som tema, vil-
ket möjliggjorde större detaljrikedom i
svaren. Intervjuarna valdes ut och träna-
des så att de blev skickliga på att upp-
täcka om de intervjuade kvinnorna var
ostörda och kunde tala fritt. Den inter-
vjuade kvinnan fick ett avgiftsfritt tele-
fonnummer som hon kunde ringa och
fortsätta intervjun om hon plötsligt blev
störd. Många av kvinnorna använde sig
av den möjligheten.

Påverkansprogram för män 
I ett annat avsnitt i Brå-rapporten be-

skrivs två påverkansprogram inom kri-
minalvården i Skottland och England
för våldsamma män. 

Männen måste, som en del av sitt
villkorliga straff, aktivt delta i samman-
komster varje vecka. Ansatsen är snara-
re pedagogisk än terapeutisk, och mäns
våld och övergrepp mot kvinnor ses
snarare som ett inlärt och medvetet be-
teende än som en konsekvens av indivi-

duell avvikelse, stress, alkoholmiss-
bruk eller det faktum att mannen lever i
ett dysfunktionellt förhållande. 

Våldet fokuseras direkt och kogniti-
va beteendeterapier används för att änd-
ra såväl beteende som tänkande hos
männen. 

Resultaten ett år efter det rättsliga in-
gripandet visade att en betydande andel
av männen i påverkansprogrammen
hade minskat sin användning av våld
och kontrollerande beteende, i motsats
till män som dömts till andra påföljder.
Männens kvinnliga partner redovisade
en märkbar förbättring av både förhål-
landet och livskvaliteten. 

Gloria Laycock, chef för Home Offi-
ce Police Research Group, London,
skriver om förebyggande insatser mot
upprepad viktimisering, dvs att en per-
son utsätts för brott flera gånger. Hon
föreslår att man för att få större upp-
märksamhet från polisen för åtgärder
som förebygger våld i familjen kan be-
sluta om att minskning av sådana brott
ska vara ett mått på polisens effektivitet.

Proposition om åtgärder mot våld
För svenskt vidkommande kan näm-

nas att en proposition utifrån Kvinno-
våldskommissionens slutbetänkande
»Kvinnofrid» (SOU 1995:60) för när-
varande bereds i regeringskansliet. 

Kommissionen föreslog bl a att läka-
re skulle få ökade möjligheter att polis-
anmäla brott, t ex kvinnomisshandel.
Förslaget fick dock ett blandat motta-
gande av remissinstanserna. I riksdagen
i april 1997 förklarade justitieminister
Laila Freivalds att frågan är svår: »Inte
bara det allmännas intresse av att beiv-
ra brott måste beaktas. Också den en-
skildes behov av skydd mot otillbörliga
intrång i den personliga integriteten har
stor betydelse.» 

Lagrådsremissen väntas i december
1997 och propositionen i februari–mars
1998.
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Våldsamma män
kan förmås sluta slå


