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Manlighet redovisas med två delar, den ena består av fem intervjuer. Tre av 
personerna som är yrkesverksamma inom behandling av män som misshandlar eller 
förgriper sig på kvinnor och barn. Den fjärde är mansforskare som är docent i 
pedagogik och den femte är sociolog, som bland annat arbetar för 
Brottsförebyggande rådet.  
 
Den andra delen består av illustrerade berättelser som berör bland annat sorg 
och erfarenheter av våld. Dessa går under titeln Om jag säger vad jag känner, 
kommer ni då fortfarande tycka om mig? Detta är ett symboliskt försök att agera 
preventiv mot eventuella egna dåd. Om män tillät sig att uttrycka sina svagheter och 
känslor av sorg, rädsla, hjälplöshet, osäkerhet, litenhet, otrygghet, saknad. Skulle det 
inte behöva ta uttryck i våld. 
 
Målsättningen var att göra en konstnärlig gestaltning om orsakerna till mäns 
sexuella våld. Med projektet ville jag bidra till den fortsatta debatten om mäns våld 
genom att undersöka och problematisera ämnet. Tanken var från början att jobba 
vidare med de metoder som jag arbetade med i ett tidigare projekt kallat 
FemDefence där jag använde mig av produktdesign och marknadsföringens språk. 
 
Upplägget för Manlighetsprojektet var uppdelat i research, gestaltning och 
installation. Researcharbetet kom att ta betydligt längre tid än vad jag hade förväntat 
mig. Under researchen läste jag olika slags litteratur, så som böcker, rapporter, 
utredningar, artiklar om män, manlighet och våld.  
 
Redan från början hade jag en idé om hur gestaltningen skulle kunna se ut och hur 
jag skulle närma mig ämnet orsakerna till mäns sexuella våld.  
Men efter att ha undersökt den idén närmare tycktes det sättet att närma mig ämnet 
vanskligt. Tanken var att problematisera biologismen. Men efter överväganden 
bestämde jag mig för att närma mig ämnet på något annat sätt.  
 
Vartefter jag hittade litteratur stod det klart för mig att det är ett mer komplext område 
än vad jag föreställt mig. I mina försök att förstå problematiken växte intresset för att 
inte ”bara” inbegripa problematiken runt sexuellt våld mot kvinnor. Detta för att jag 
anser att mäns våld över huvud taget är besläktat och kanske än väsentligare att 
prata om eftersom det inbegriper precis alla. Det inbegriper även mig själv på många 
olika sätt. Dels egna erfarenheter av att utfört våld mot andra men också erfarenheter 
av våld mot mig.  
90 % av alla våldsbrott begås av män, varför? Är förklaringarna enkla eller 
komplicerade?  
 
En viktig orsak till det vidgade synsättet kom sig av att ha läst Meningen med 
våld, av Per Isdal. Han är en av grundarna till Alternativ till våld, ATV i Norge, ett 
behandlingscenter för personer som utövar våld. Han fokuserar inte på mannen i sig 
utan på våldet som sådant och hur det fungerar. Våld kan definieras in i olika sorter 



och har enligt honom bestämda mekanismer. Men våldets mekanismer sammanfaller 
ofta med manlig logik då olika negativa manligheter spelar en viktig roll i samhället. 
 
Under det fortsatta researcharbetet väcktes ständigt minnen av våldssituationer som 
jag själv upplevt eller som har hänt i min närhet. Jag kände igen beteendemönster 
som ligger bakom olika typer av våld och jag såg kopplingarna till manliga beteenden 
än vad jag gjort tidigare. Det obehagliga och smärtsamma och ibland faschinerande 
är att känna igen sig själv och de närstående i dessa mekanismer. 
 
 
 
 
Små berättelser 
Några av de minnen om våld och våldets förutsättningar, som återkommit under 
researcharbetet är del av materialet som redovisas. En viktig slutsatts är nämligen att 
ett viktigt problem för män är att de inte i samma grad som kvinnor får känna och 
uttrycka så kallade omanliga känslor. Att många män som begår våldsbrott inklusive 
sexualbrott inte tillåter sig att uttrycka svaghetskänslor, så som sorg, rädsla, 
hjälplöshet, osäkerhet, litenhet, otrygghet, saknad. Ilska är något som får män känna 
och utrycka i större grad än kvinnor. Aggressivitet premieras. Män ska också ha 
kontroll och makt, det är manligt.  
 
Det finns oftast en anledning till mäns våld som går att spåra tillbaka till barndomen. 
Bortträngda, obearbetade känslor eller så kallade psykiska trauman påverkar det 
våldsbeteende som mannen har. Detta hänger ihop med olika manlighetsideal som 
inte tillåter känslor som inte passar i de idealen. 
Om män hade större möjlighet att uttrycka svaghet och vanmakt i ord, om de fick visa 
det och prata om det skulle det ha effekt på alla typer av våldsbrott.  
 
Teckningarna och texterna jag visar är ett symboliskt försök att hindra mig själv som 
man att i framtiden bruka våld. Om jag berättar om några av de minnen som jag 
gömmer undan kanske jag hindrar mig själv från att göra något våldsamt mot någon 
annan. 
 
 
 
 
 
 
Intervjuer 
Det finns kunskaper om mäns våld som borde spridas mer. Istället för att jag skulle 
dra slutsatser och uttrycka mig, tyckte jag att jag lika gärna kunde låta experterna 
föra talan. Därför tänkte jag från början arrangera en diskussion med flera 
sakkunniga i frågor som berör män, manlighet och våld. Det var emellertid svårt att få 
alla att kunna medverka vid samma tidpunkt. Därför ändrade jag mig och valde att 
intervjua de personer som jag var intresserad av och dokumentera med video.  
 
Intervjuerna visas i form av videofilmer på varsin monitor, cirka fem minuter per 
person. Intervjuerna finns också transkriberade i sin helhet intill videomonitor. 
 



Frågorna som jag utgick ifrån var: 
 
Vad beror mäns våld på? 
 
Kan en förövare vara ett offer? 
 
Finns det män som har våldsproblem att få behandling? 
 
Om män inte får adekvat hjälp, varför är det så? 
 
Är det viktigt att män lär sig ett annat sätt att uttrycka känslor på än våld? 
 
Varför behövs manlighet? 
 
Har antalet anmälda våldsbrott ökat? 
 
Varför har de ökat i så fall? 
 
I vilken grad påverkas av nationella övergripande problem? 
 
 
Om frågorna och sammansättning av intervjupersoner 
Själva huvudfrågan har varit varför män begår nästan alla våldsbrott. Att fokusera på 
de män som har dömts för våldsbrott har varit ett sätt att dra en gräns för vad som är 
våld. En person som är dömd är skyldig, det är ingen tvekan om saken.  
Personerna som är intervjuade består av en sociolog, tre personer som jobbar med 
behandling av våldsamma män på olika sätt och en pedagog. Jag ville täcka in de 
frågor som intresserade mig här ovan, så de frågor jag har ställt har utgått från dem. 
Vid själva intervjutillfällena har jag dock anpassat urvalet efter det område som 
personen arbetat med och efter det har passat i situationen.  
Tanken var att täcka upp ämnesområdet med personer som var relevanta. Att det är 
tre personer som arbetar med behandling, är för att ville att det skulle kunna gå att 
jämföra deras syn på mannen, eftersom de arbetar på lite olika sätt. Men också för 
att de behandlar personer med olika våldsagerande. Men framför allt är det ju de som 
lär känna personer som faktiskt använder sig av våld och övergrepp. De tar i sitt 
arbete reda på varför personerna har utfört sitt brott. De försöker sedan ändra 
beteendet hos vederbörande. Detta tycker jag är intressant eftersom de konkret ska 
få till en förändring mot mäns våld.  
Sociologen täcker upp ett antal frågeställningar som jag hade om externa orsaker till 
mäns våld. Sådant som påverkar våldet i stort. Pedagogen är mansforskare och 
väldigt kunnig om män och manlighet i sig. Dessa personer täcker upp området jag 
intresserat mig för tillräckligt bra. Men jag hade också kunnat tänka mig att intervjua 
fler personer som kunde ge en ännu bredare bild av problematiken. 
Personerna som intervjuas är: 
 
Joachim Volckerts, är psykolog och psykoterapeut, speciallist i klinisk psykologi. 
Arbetat med Kriminal- och narkoman vård. Använder sig av psykodynamisk 
personlighetsteori. Redaktör och författare till - Våldets psykologi, 2002, tillsammans 
med. m. Monika Bogren 
Elisabeth Kwarnmark, är psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. 



Jobbat inom rättspsykiatrin, kriminalvården och på Skogomeanstalten med 
sexualbrottslingar. Författare till Förövarpsykologi, tillsammans med Inga Tidefors 
Andersson 
Lars Jalmert, är Docent i pedagogik på Stockholms universitet, mansforskare. Har 
skrivit Den svenske mannen 1984. Jalmert är ordförande i jämställdhetsrådet i 
Högskoleverket. 
Lars Naumburg, är beteendevetare, kognitiv terapi. Har skrivit boken - Över 
gränsen; Om männen och kvinnomisshandeln. 
Projektledare för ett våldsprogram för män som slår kvinnor. Arbetar på 
socialförvaltningen, Norrtälje Kommun. 
Echart Kühlhorn, är professor i sociologi Stockholms Universitet, specialist på 
alkoholfrågor. Sitter i BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Medlem i SoRaD (Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.  
 
Här nedan följer de intervjuer så som de presenteras i textform på KU-veckan. 
 
 
Volckerts 
 
Vad jobbar du med? 
 
Jag är psykolog och psykoterapeut, handledare i psykoterapi. Jag är sedan 1988 
privatpraktiserande. Före det var jag militärpsykolog och arbetspsykolog och har 
jobbat inom kriminalvården i 22 år. Därefter efter 1988, har jag jobbat åt 
kriminalvården. Så jag har arbetat ganska mycket med våldsbrottslingar. Jag har 
även jobbat med offer för våld ungefär i samma omfattning, vilket är en ganska nyttig 
kombination. 
 
Jag läste den bok som du och Monika Bogren var redaktörer för, Våldets 
psykologi. Hur kommer det sig att ni gjorde den boken? 
 
Ja, vi fann att det inte fanns något skrivet på svenska om det här, som vi tyckte var 
ett viktigt område. Eftersom vi kände alla dem som arbetade med det här så räckte 
det med ett par telefonsamtal, så var boken igång. Den svårighet vi stötte på när vi 
gjorde boken. Det var det att det fanns ingen som kunde skriva om det kvinnliga 
våldet, det kvinnliga våldsutövandet. Då fick vi söka oss ända till England där vi 
hittade en kollega som jobbar inom engelska rättspsykiatrin, som hade skrivit en bok 
om kvinnors våld. Vi kontaktade henne och fick henne att skriva ett kapitel i boken. Vi 
har även haft henne här i Sverige som föreläsare. 
 
Hur kommer det sig att det inte har funnits något skrivet om det, 
det är ju ett ganska brett problem med våld? 
 
Ja, det är ju svårt att förklara. Det finns några kollegor i Göteborg som redan för 
många år sedan har jobbat med våldtäktsmän och skrivit om det. Så den delen av 
problemet finns belyst i litteraturen. Men den mera breda överblicken över våldets 
psykologi, den har saknats. Det verkar inte ha funnits något riktigt intresse för det. 
Inom kriminalvården har man av tradition inte varit speciellt behandlingsinställd eller 
forskningsinställd. De myndigheter som sysslar med sådant här har inte haft något 
särskilt levande intresse just för den psykologiska sidan av det här. Kriminologerna 



har sina infallsvinklar på det här. Men psykologin har kommit lite i bakvattnet. Därför 
tyckte vi att det var viktigt att publicera en sådan här bok. 
 
 Varför har psykologin kommit i bakvattnet? 
 
Ja, det är svårt att förklara. Jag har faktiskt ingen bra förklaring på det. 
En förklaring kan möjligen vara att det finns en ganska påfallande stark 
antiintellektualism omkring kriminalitet och runt våldsbrottslighet i synnerhet 
 
Vad menar du med det? 
 
Med det menar jag att man har en väldigt ytlig syn på dessa saker i den politiska 
diskussionen. Men har ju det nuvarande debattklimatet, som är väldigt inriktat på 
straff, inspärrning och väldigt lite på behandling. Det har till och med varit ett starkt 
motstånd mot behandling.  
 
Varför det? 
 
Ja, det är den här extrema kvinnorörelsen som har vänt sig mot, som menar på att 
man ska inte behandla män. Utan det är kvinnorna som ska få hjälp. 
 
Så den feministiska rörelsen har haft stor negativ inverkan på det här? 
 
Ja, det har den haft, de här mest extrema varianterna. De har haft ett stort politiskt 
inflytande såvida jag kan förstå och det har varit väldigt olyckligt. 
 
Men har inte den feministiska rörelsen inte hjälpt de som har varit utsatta? 
 
Jo, definitivt. Det har ju varit det positiva. När det gäller våldtäkter så är det inte den 
feministiska rörelsen som har gjort de insatserna. Utan de insatserna har gjorts av 
framstående kollegor redan för 30 och 40 år sedan. Bland annat inom RSFU som har 
arbetat med kvinnor som har blivit våldtagna. De personerna har sedan haft ett 
intresse för att titta på vad det för män som gör sig skyldiga till det här då? De har 
forskat på det här, bland annat Eva Hedlund, kanske ska nämnas där särskilt. 
 
I din bok pratar du om våldet som ett språk, hur menar du då? 
 
Ja, människor som bär på starka våldsimpulser har som regel erfarenheter av att ha 
blivit utsatta för våld under sin uppväxt. Detta i ganska stor omfattning. Min subjektiva 
uppfattning, jag har ju arbetat mycket med det här. Är att det är mycket, mycket 
sällan som man hittar en person som har gjort sig skyldig till ett allvarligt våldsbrott. 
Som inte själv har blivit utsatt för allvarligt övervåld under sin barndom. Då kan man 
säga att våldet blir ett slags språk att uttrycka sig med i umgänget med andra 
människor. När våldsimpulserna alltså ligger alldeles nära ytan och vederbörande 
inte riktigt kan styra över dem. 
 
Du säger att påverkan av våld orsakar att gärningsmän använder våld, hur kan 
en sådan utveckling gå till? 
 
Ja, det är väldigt välkända psykologiska mekanismer. Man kan väl säga att det 



grundläggs en våldsberedskap om man blir utsatt för mycket våld eller om man för 
den delen bevittnar mycket våld undre sin barndom. Då tar man ju till sig det och gör 
det sitt eget. De här mekanismerna… det skulle ta för lång tid att komma in på det nu 
men de är välkända inom psykologin. Slutresultatet brukar bli att våldet har två sidor. 
Den ena sidan är att man har en tendens att rikta våldet utåt mot andra. Den andra 
sidan är att man riktar våldet mot sig själv i form av att man är självdestruktiv, att man 
förstör för sig själv. Det är särskilt tydligt om det rör sig om kvinnor som har blivit 
utsatta för våld. De har en större tendens än män att bli självdestruktiva, som resultat 
av våldsövergrepp under barndomen.  
 
Spelar manliga ideal någon roll vad det gäller mäns våldsbeteende? 
 
Det beror ju vad man menar med manliga ideal. Ja, det finns ju goda manliga ideal. 
Dom är ju ett värn mot våld, sedan finns det dåliga manliga ideal. I form av förakt mot 
kvinnor och det kan ju förstås spela med i bilden. Men vilka attityder en man än har, 
gör han sig inte skyldig till våldsövergrepp, om han inte bär på en störning. Det är min 
bestämda övertygelse. 
 
Hur kommer det sig att det är män som står för de flesta våldsbrotten? 
 
Ja, om det nu är så. Men statistiken pekar ju på att det är så. Det har väl kanske med 
manlighet att göra. Men i den här debatten har man glömt bort kvinnors 
våldsutövning. Som är väldigt viktig i de här sammanhangen. Man får räkna med 
att… om vi ser på BRIS statistik, Barnens Rätt I Samhället. De för ju statistik över de 
samtal från barn som de får in. Så visar det sig att kvinnor står för en avsevärd del av 
det våld som utövas mot barn. Det gäller både fysiskt våld och sexuella övergrepp 
mot barn. Det är någots om det har blivit lite förbjudet att tala om. Men det ingår ju i 
verkligheten faktiskt. Sedan finns det naturligtvis en mängd olika förklaringar. Men 
kvinnors våldsutövning, om vi ser på kriminalstatistik, har ökas de två senaste 
decennierna. Jag kan tänka mig att sådana enkla faktorer som att män är starkare än 
kvinnor, kan påverka det hela. Jag kan också tänka mig att kvinnor som misshandlar, 
inte så lätt blir anmälda, som män som misshandlar. Det finns en mängd sådana här 
faktorer i bakgrunden. Dessutom får vi inte glömma bort det psykiska övervåld som 
förekommer, så kan vara nog så kraftigt, både från mäns och från kvinnors sida. Som 
jag i mitt arbete som psykoterapeut stöter på. Jag har haft män som har varit utsatta 
för de mest ohyggliga övergrepp av sina mödrar. Bilden är väldigt sammansatt och 
nyanserad och kan inte delas in i de här enkla kategorierna som vanligtvis 
förekommer i debatten.  
 
Om vissa; så att säga manliga ideal spelar roll i manligt våldsutövande. Skulle 
det inte kunna vara så att kvinnor också skulle kunna använda sig av de 
ideologierna? 
 
Ja, det skulle det kunna göra. Men jag tror inte att våld utövas efter någon slags 
ideologisk övertygelse. Våld utövas utifrån en psykisk störning, vilket är något helt 
annat än ideologi. Sedan finns det naturligtvis våld som har fått en ideologisk 
förklädnad. Jag tänker på det våld som förekommer i kriminella kretsar. Som vissa 
motorcykelgäng ägnar sig åt. Det blir en slags rättsskipning där man använder sig av 
våld för att inkassera knarkpengar och sådant. Det har fått en ideologisk förklädnad 
som något positivt i kriminella kretsar. 



Men sedan är det klart. Alla människor utan undantag, bär på en kapacitet att utöva 
våld. Det finns ju undersökningar gjorda och erfarenheter från andra världskriget. 
Bland annat en bok om de 500 tyska fältpoliser som mördade folk i Polen under 
andra världskriget. De var helt vanliga män från Hamburgtrakten. Som utövade ett 
våld som var fullständigt ohyggligt. Som dödade många, många tiotusentals 
människor. Det var helt vanliga män som gjorde det. Så människans fernissa av 
civilisation är ganska tunn när det kommer till kritan.  
 
När det kommer till vård av våldsamma personer och våldsamma män, hur 
fungerar den i Sverige tycker du? 
 
Jag har inte den totala överblicken hur det ser ut idag. Men det har funnits mycket 
allvarliga brister. Och jag hoppas att de är på väg att åtgärdas. Här i Stockholm är 
man på väg att starta ett projekt inom psykiatrin som ska ta om hand människor med 
svåra våldstendenser. Det är väl efter de här händelserna som har varit med, han 
som körde bil i Gamla stan och folk som slåss med järnrör som är påtända och så. 
Det har gjort att man har tyckt att det borde finnas en sådan organisation inom 
psykiatrin som tar hand om de svårare fallen. Den vanliga psykiatrin har som regel 
inte den kompetens som krävs för det här. Kriminalvården hade en specialinstitution 
för psykiskt störda lagöverträdare som hette frivårdens behandlingscentral. Den 
fanns i tjugo år på söder i Stockholm. Men den lades ner av besparingsskäl. Jag tror 
inte att man tjänade speciellt mycket på att lägga ner den. Jag var med och startade 
den institutionen i början av 70-talet. Det finns program som är inspirerade av 
motsvarande vård i Kanada. Men jag har en känsla av att man har för lite specialister 
i bakgrunden.  
Det kanske jag ska tillfoga också att det bör finnas möjligheter med våldstendenser 
att själva söka hjälp och få hjälp. Det visar sig nämligen att många av de väldigt 
grova våldsbrott som begås, begås av människor som har sökt hjälp innan de begick 
de här brotten. Därför är det viktigt att det finns verksamheter som mansjourer som 
kan ta emot de som har sådana här våldstendenser och som behöver hjälp för 
dessa. Det gäller också människor som har tendenser att förgripa sig på barn och så. 
Som i regel är väldigt ensamma. De törs ju inte ta kontakt med någon, för att de är 
rädda att hamna i fängelse. 
 
Den vård som Kriminalvården så att säga ska stå för, är den tillräcklig eller? 
Fungerar den bra? 
 
Ja, jag är inte mannen som kan utvärdera det. Trots att jag har jobbat en hel del med 
det. Det finns ju särskilda program, behandlingsprogram för sexualbrottslingar till 
exempel som jag har varit med att utforma, bland annat i fängelset i Norrtälje. Det 
finns också på andra håll i Sverige inom Kriminalvården. Men man kan väl säga att 
rent allmänt så tror jag att man borde ägna mer intresse åt våldsproblematiken bland 
kriminalvårdsklienterna än vad man gör. För tittar vi på statistiken, så har inemot 
hälften av alla som sitter i fängelse någon typ av våld med i sina brott. Det behöver 
inte behöver ju inte var något speciellt farligt våld. Det kan vara sådant våld som har 
uppstått då de blivit gripna av polisen, där polisen har anmält har anmält dem. Men 
den biten som handlar om det farliga våldet är en allvarlig sak i vårt samhälle. För de 
här människorna släpps ju ut. Diskussionen om säkerheten i fängelserna har ju varit 
intensiv, efter de här rymningarna som varit. Det har varit väldigt fokuserad på 
säkerheten, i fängelset. Men man har glömt bort den del, som har att göra med att de 



här människorna släpps ut så småningom och att återfallen är 40 %. Det tror jag är 
ett mycket större säkerhetsproblem som man har glömt bort att prata om. Därför att 
man har varit så fokuserad på vissa frågor. 
 
Det verkar som att Kriminalvården inte riktigt är kriminalvård, har jag en 
uppfattning av? Det gör sig inte riktigt värt namnet? 
 
Nej, man kan ju säga att vård-aspekten har kommit litegrann i bakvattnet. I en 
situation när väldigt många människor som sitter i fängelse. När vi har fått svårartad 
platsbrist. När staten har ställt väldigt hårda besparingskrav på kriminalvården. I det 
läget har det inte funnits det utrymme som man skulle önska för behandlingsinsatser 
och för att anställa kvalificerad behandlingspersonal. 
 
Finns det en konflikt vad det gäller straff, om man ska få fängelse eller vård? 
 
Ja, den konflikten har ju minskat efter hand. För 20-30 år sedan dömda man ju 
människor som hade gjort sig skyldiga till grova våldsbrott till sluten psykiatri, det vill 
säga till behandling. Nu gör man inte det längre, nu dömer man folk till fängelse. Det 
ska väldigt mycket till innan man dömer en våldsbrottsling till psykiatri. Ett exempel 
på detta är ju Mijailovic. Som ju var väldigt störd, men som ändå efter ett utslag i 
högsta domstolen dömdes till fängelse. Man får väl se det på det viset, att för den 
som döms till fängelse, se till så att det finns en vård och behandlingsresurs inom 
fängelsesystemet. 
 
Det borde inte vara någon motsättning egentligen? 
 
Nej, och det ska inte enligt lagen vara heller. Men i praktiken är det så eftersom 
resurserna inom kriminalvården är otillräckliga. 
 
De biologistiska eller biologiska argumenten är ju tidvis starka. Hur ser du på 
det, där finns det väl en konkurrenssituation om hur man ser på problemen. 
Huruvida man ska behandla med psykofarmaka och så? Hur mycket man ska 
använda det osv. 
 
ja, den situationen tycker jag är väldigt olycklig. Jag tillhör de som vill slå broar här. 
Men det har ju funnits en överbetoning vad det gäller de biologiska aspekterna 
mellan varven. Hos människor som kanske inte har pratat med våldsbrottslingar, som 
jag har gjort. Som vet bakgrunden till det här. Jag menar när det gäller våld, 
övergrepp och sådana saker så är det ofta en intergenerationsfråga. Det här är något 
som går i arv mellan generationerna, från generation till generation. Det finns det 
engelsk forskning som visar på och förövrigt även svensk forskning som visar på. Att 
känslomässig och social utslagenhet ärvs från generation till generation. Det är 
ytterligare ett starkt skäl för att sätta stopp för det. 
 
Hur stor effekt har behandling av våldsamma personer? 
 
Ja, det beror sig på kan man säga. Det finns väldigt lite forskning på området. Men 
min subjektiva egna erfarenhet av att ha arbetat med våldsbrottslingar är att man får 
positiva resultat. Att man kan hjälpa våldsamma personer att bättre handskas med 
sina våldsimpulser än förut med psykoterapi. Det kan man alltså. Men det gäller ju 



inte alla våldsbrottslingar. Det finns våldsbrottslingar som man inte kan komma åt 
alls. Det ska man ha klart för sig. Det finns människor som gör sig skyldiga till 
sexuella övergrepp som inte låter sig påverkas och som inte går att påverka. Så 
verkligheten är sammansatt även här kan man säga. 
 
Att känna och visa känslor för män är inte så självklart för män, det är inte 
självklart vad det gäller i mansrollen? 
 
Män har kanske ett annorlunda sätt att uttrycka känslor på, än kvinnor om vi ska 
använda oss av sådana här generaliseringar. De flesta kan ändå uttrycka känslor, 
men har ett lite annorlunda sätt att göra det på. 
 
Tror du att om män fick större tillgång till sätt att uttryckas känslor, som till 
exempel svaghet och sorg? 
 
Ja, det tror ja. 
 
Hur skulle en sådan förändring kunna gå till? 
 
Ja, det är inte lätt att svara på, men jag kan tänka mig att skolan kan bidra här. För 
det finns inslag i skolundervisningen som handlar om de här sakerna. Hur man lever 
tillsammans på ett bra sätt? Hur man handskas med känslor. Att det finns möjlighet 
för barn att ägna sig åt dramatik, konst, musik och sådana saker. Det är väl i det 
konkurrenssamhälle vi lever i inte etta på listan precis.  
 
Det finns en motsättning där? 
 
Ja, visst gör det. Det är klart att det gör det. 
 
Vad är det i konkurrenssamhället som motverkar det? 
 
Ja, om vi ser på arbetslivet så gäller det ju att ha vassa armbågar, att vara effektiv, 
att jobba mycket övertid. Visa sig duktig, att köra över andra och så. Det är 
sammanbitna käkar det handlar om i sådana sammanhang. Osäkerheten som 
konkurrensen har skapat har ökat.  
 
Finns det något sätt att komma runt det här hårda konkurrensklimatet? Du är 
kanske inte rätt person att svara, men tror du att man skulle kunna leva i ett 
välfärdssamhälle på ett annat sätt? 
 
Jag vet inte. Vi är ju beroende utav att våra företag funkar bra. Det sker ju i en 
internationell konkurrens, det är väl i botten på det här problemet. Att vi har en väldigt 
hög arbetslöshet, därför att väldigt många av de vi hade tidigare finns någon annan 
stans nu. Då måste vi vara ännu duktigare på det som blir kvar, så att de jobben inte 
också försvinner. Det finns naturligtvis strukturella förklaringar till det här, men jag är 
inte mannen att uttala mig om det här, det finns andra som är bättre på det. 
 
Om nu vissa manliga ideal påverkar våldsutövandet, har vi då ett ansvar att 
förändra dessa? 
 



Ja, visst. Det är ju viktigt att vi åtminstone diskuterar de här sakerna och ger män 
möjlighet att utveckla sig själva. Om vi ser på psykoterapi, ser vi att det i väldigt hög 
grad är kvinnor som går i det. Det är främst också kvinnor som utbildar sig till 
psykoterapeuter. Så jag jobbar i ett kvinnoyrke i väldigt hög grad. Det är en tendens 
man ser att kvinnor ägnas sig i större utsträckning än män, åt personlig utveckling, 
ifrågasättande än vad män gör. Männen borde också få en chans att göra det.  Min 
fru som är lärare i gymnasiet, tycker sig iaktta att tjejerna är på frammarsch något 
enormt jämfört med killarna. När det gäller att vara duktiga, visa framfötterna och 
vara ambitiösa. 
 
Om det finns manliga egenskaper som påverkar våldsamt beteende, vad skulle 
det vara för egenskaper? 
 
Ensamhet kanske, alkoholberoende, osäkerhet, rädsla. Jag tycker jag ofta stöter på 
bland kriminella människor som bakom fasaden är väldigt ensamma, väldigt rädda. 
Som har målat över det med breda penseldrag av tuffhet.  
 
Varför känner de att de är ensamma på det viset? 
 
Det har väl att göra med bristen på anknytning under uppväxten. Dom har varit 
väldigt ensamma under sin uppväxt känslomässigt och i andra avseenden.  
 
Skulle det kunna hänga ihop med hur man får vara som pojke och så? 
 
Ja, jag kan tänka mig det. Jag tror att män över huvud taget är mer ensamma än vad 
kvinnor är. Kvinnor fungerar ju socialt på ett annat sätt, de avläser ju sitt värde i 
andras ögon mycket mera än vad män gör. Det finns både för och nackdelar med 
båda sätten att vara kan man säga. 
 
 
 
Elisabeth Kwarnmark  
Psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. 
 
Vad jobbar du med? Jag är alltså legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut 
och jag har jobbat inom kriminalvården i snart 30 år. Framförallt med att utveckla 
behandling av vård för män dömda för sexualbrott och för våld i nära relationer. Men 
det är mest fokus på sexualbrotts dömda nu. Jag arbetar inte heltid i kriminalvården 
utan har också privat också verksamhet. Där träffar jag också kvinnor som har varit 
utsatta för våld. Så jag försöker ha bägge perspektiven. Nu så är jag ansvarig i 
kriminalvården för att utveckla ett nationellt program som det heter. Ett 
behandlingsprogram för sexualbrottsdömda som ska uppfylla vissa krav för att bli 
godkänd som ett nationellt program, när det gäller forskning. Vårt uppdrag med den 
behandlingen är att man ska påverka sexualbrottsdömdas riskfaktorer så att de 
återfaller mindre i brott. 
 
Jag undrar om det är så att det mest är män som är sexualförbrytare? 
 
Det är det, vad vi vet i alla fall. Vi kan ju inte säga någonting om mörkertalen. Det är 
väl troligt att det finns fler kvinnor som döljer sig under mörkertalet så att säga. Men 



jag såg en siffra från år 2004, de misstänkta gärningsmännen då är 2 % som var 
kvinnor och det var 28 personer. Medan antalet anmälningar om sexualbrott var 10 
400, eller något sådant. Det är framförallt ett manligt problem. Men man får inte 
bortsett från att kvinnor också kan begå sexuella övergrepp. 
 
Hur stort beräknar man att mörkertalet är, vad det gäller kvinnor som är 
förövare? 
 
Det är jättesvårt att uttala sig om. Jag vågar inte ge mig på det. Jag tror inte jag har 
sett något försök att hitta något mörkertal. Det man talar om när det gäller sexuella 
övergrepp överhuvudtaget, så säger man ju att antalet anmälningar… alltså ungefär 
100 gånger större är det i verkligheten när det gäller våldtäkt. Nu är ju 
våldtäktsbegreppet under omvandling. Det är fler gärningar som kommer att bli 
rubricerade som våldtäkt i dag, som tidigare har kallats sexuellt utnyttjande och så 
vidare, eftersom vi nyss har fått en ny lag precis, som började gälla från första april i 
år. 
 
Men hur kommer det sig att det är män som är den stora gruppen av 
sexualförbrytare? 
 
Det finns ju lite olika förklaringar varför man blir en sexualbrottsling. Jag som 
psykolog och psykoterapeut har naturligtvis mina förklaringsmodeller kring det. 
Samtidigt som man inte kan bortse från vad det är för samhälle vi lever i. I korthet 
kan man se att personen som känner sig vara i ett underläge som med all kraft 
försöker kompensera sig för det, återvinna makt, status och position. Man kan tänka 
sig så att om det är en man som känner så i ett manssamhälle, som vi faktiskt lever i, 
då kräver det väldiga kraftyttringar för den mannen att kunna återta den här statusen. 
Det finns någon som har myntat begreppet, att våldtäktsmännen är förlorarna i 
manssamhället. Det är de som inte kan leva upp till den här mansrollen som vi i och 
för sig kan diskutera. Sedan, rent psykologiskt talar vi om det att ha varit utsatt för 
sexuellt våld eller att ha upplevt våld i familjen är riskfaktorer för att bli förövare. Då 
tänker vi vanligtvis att det är kvinnor eller flickor som blir utsatta för det sexuella 
våldet. Varför är det då män som blir förövare? Då kan man teoretiskt psykologiskt 
se, jag tycker också att det stämmer med verkligheten, att flickor som blir utsatta för 
sexuella övergrepp, och våld tenderar att vända det inåt sig själva. Att i stället 
identifiera sig med någon slags hjälplöshet. Vänder problematiken ofta inåt med 
skuld och depression. Pojken som blir utsatt för våld och kränkningar har svårare att 
acceptera. Han tar liksom på sig omedvetet att… det blir skamligt att han inte kunnat 
skydda sig. 
 
Varför är det så? 
 
Ja, därför att då uppfyller han ju inte förväntningarna som man. Det är så hemskt när 
man till exempel hör en vuxen förövare som börjar tala om egna övergrepp som han 
har varit utsatt för, att han skäms, ”för han har blivit förförd av en vuxen kvinna”, var 
det en som berättade. När jag frågade: Hur gammal var du när det här hände? så sa 
han att: Ja, jag hade inte börjat skolan. Det här att man liksom identifierar sig mer 
som man fast man är ett barn. Det är styra av våra attityder. Det är en amerikans 
sociolog som har forskat mycket på det här, tittat mycket på attityder och så. Han 
säger att vi i vår västerländska kultur har undervärderat det sexuella våldet mot 



pojkar. Vi tycker att pojkar klarar av det här bättre än vad flickor gör. Man har haft 
attityden att om pojken har blivit utsatt för en pedofil, en man, då har han kanske sänt 
homosexuella signaler. Man har också haft attityden att som pojke kanske han har 
varit förförisk och därför medverkat till brottet. Det är ju det här att man tycker att 
pojkar är starkare än flickor. Den attityden har nog varit ganska kraftfull. På åttiotalet, 
i mitten av åttiotalet, jag tror att det var mellan 84 och 86, så ökade antalet 
anmälningar om sexuella övergrepp på barn med 200 %. Det var väldigt mycket 
pojkar som då lyftes fram. Dels så hade vi en debatt då om övergrepp, 
överhuvudtaget mot barn, dels mot pojkar. Samtidigt så började man också avslöja 
det här med HIV och AIDS och det blev förknippat med homosexualitet. Jag tror att 
många föräldrar till pojkar blev rädda för att barnen hade blivit utsatt för någon med 
HIV och AIDS och så. Sedan är ju förstås inte pedofili och homosexualitet jämförbart, 
det är viktigt att komma ihåg. Men i den allmänna attityden så blandade man ihop 
det. 
Men det här handlar ju om manliga förövare i alla fall. När det gäller kvinnliga 
förövare vet vi väldigt lite. Vi vet från rapporter av vuxna förövare idag att när de 
börjar avslöja vad de har varit med om, att i 50 % av fallen i Norge så är det kvinnor 
som har varit förövare. Sedan är det ju inte alla som rapporterat att de har varit 
utsatta. För det kan ju vara annat våld och kränkningar som inte är direkt. Det som är 
svårt med kvinnliga övergrepp är att de är subtilare. Det är svårare att se övergrepp 
när det gäller barn i alla fall, när hon överskrider en gräns, eftersom det är 
naturligare, det tillhör vårt mönster att mammor och kvinnor sysslar med barn på ett 
närmare håll kroppsligt utan att det ifrågasätts. 
Sedan tror jag att det ändå är svårare för… tolka mig rätt… båda barnen en pojke 
och en flicka behöver ju hjälp att bearbeta det här. Egentligen är det svårare för en 
pojke, han får liksom ta ett varv till, för det kommer så mycket självförakt. Det kan det 
i och för sig göra hos det kvinnliga offret också. Depressionen gör så att hon blir 
passiv och inte orkar ta itu med problematiken, så båda behöver hjälp. För mannen 
så är det lättare att på grund av våra könsroller att bli en förövare som jag ser det 
med den kunskapen vi har.  
 
Det låter ju ganska enkelt och bekymmersamt eftersom det inte belyses alls? 
 
Nej, om du menar kvinnliga förövare, det har börjat lyftas upp en del. Jag tror idag 
med den kunskapen vi har, inte att det är något stort problem. Jag tror att det ändå är 
ett större problem för män med en sådan här problematik. Därför är det en större 
tendens att män blir förövare. Om vi ska se på hela spektrumet av män som utövar 
våld i nära relationer, där de också utövar det sexuella våldet, så blir det en väldigt 
stor grupp. Där finns det också ett stort mörkertal fortfarande när det gäller våldtäkter 
i relationer och så. Man får inte bortse från de här olika bitarna tror jag. 
 
 Finns det manliga egenskaper som gynnar ett våldsbeteende? 
 
Den manliga sexualiteten kräver ganska mycket action, eller handling om man så vill. 
Den är väldigt nära förknippad med aggressivitet. En man måste klara av att få 
erektion, måste klara av att genomföra ett samlag för att kunna fortplanta livet. 
Medan en kvinna Har en helt annan passiv roll, om man ska se det helt biologiskt. 
Jag är inte biolog så, men det finns psykologiska överbyggnader över den här 
biologiska funktionen. Jag tror generellt att män är mer upptagna av, oroliga för 
impotensproblematik, än motsvarande hos kvinnor. Det har med det här att göra som 



också är biologiskt styrt, men det får den här psykologiska överbyggnaden. Att man 
blir upptagen av maktlöshet och otillräcklighetskänslor som man vill kompensera sig 
för. Jag brukar kalla det som utmärker våldtäktsmän för en allomfattande impotens. 
Jag fick alla på mig för de trodde att jag menade fysisk impotens. Jag gick ut i en 
intervju i Metro med det. – Du tycker att vi alla är impotenta! Men de är ju de själva 
som säger det. Men då förklarade jag att det egentligen är ett sätt att förklara 
otillräcklighetskänslor på alla livets områden. Det handlar inte bara om sexualitet. 
Men det blir ju en symbol för det här då. Liksom en schematisk bild av 
våldtäktsmannen. För att ta makten över sin egen maktlöshet handlar det om att höja 
sin status som man och människa. Att ta för sig och genomföra den sexuella 
handlingen symboliserar alltihopa. 
Att tala om en sexualitet som inte går att styra är farligt. Det är inte lust utan istället 
olust. Man är väldigt oroad kring det här. Det finns en del av våra gärningsmän som 
har en problematik som rör sexuellt avvikande fantasier och sexuell tvångsmässighet 
som handlar om att man inte tänder på andra än barn i en viss ålder eller att man 
måste försätta kvinnan i en maktlös position för att känna något och att vara våldsam, 
man tänder på våldet. Men under finns den här problematiken att det är personer 
som känner sig otillräckliga. Det är det som är den övergripande orsaken.  
 
Vad är det som skapar den otillräcklighetskänslan? 
 
Ja, det kan man undra. Men vi vet idag att sexuella övergrepp är påverkade av hur 
förövaren har växt upp när det gäller relationer. Man vet att sexualbrottslingar har 
brister i sin förmåga att kunna gå in i intima situationer. I den bemärkelsen att i 
intimitet handlar om att vara sårbar, vara icke utnyttjande, icke exploaterande. Olika 
saker har stört dem i deras förmåga att bli sådana personer. Ibland har det handlat 
om att direkta sexuella övergrepp, kränkningar, mycket våld som har med det att bli 
man. De omgivande samhällsfaktorerna spelar också roll. Att man kan leva upp till 
rollen som den starke, trygga mannen, det finns ju också med. Men om man tittar på 
individer så är det vad som är en gemensam nämnare. Jag har ju tidigare enbart haft 
ett psykodynamiskt eller psykologiskt perspektiv när man har tittat på 
förklaringsmodeller för det här. Den forskning som ligger bakom det behandlingssätt 
som vi bedriver idag har ett lite annorlunda Angripssätt, man har kollat på 
gemensamma faktorer hos dem som återfaller i sexuella övergrepp.  För man kan ju 
inte veta innan, liksom. Då har man kallat de dynamiska riskfaktorerna. Det som 
sammanfaller då är att man har en sexuellt tvångsmässig, sexuellt avvikande livsstil. 
Då är det de som verkligen är på ytterkanten som har någon parafili (perversion), 
som är sadister, exhibitionister eller pedofiler. Det sammanfaller så att säga med att 
man blir sexualbrottsling.  
 
Hur många av sexualbrottslingarna är det som har vart med om något 
övergrepp som liten? 
 
Det är olika, det finns olika studier som visar olika resultat där. Siffrorna är lite osäkra. 
Men det har ändå utkristalliserat sig att de har varit utsatta för övergrepp i stor 
utsträckning, inte bara sexuella övergrepp.  Utan det kan också vara mycket våld i de 
familjerna. Man har också sett att bland unga förövare, att det är väldigt 
utslagsgivande för om vederbörande blir förövare blir förövare själv, är om man har 
upplevt sexuella övergrepp i familjen. Eller om mamman har blivit utsatt, det skapar 
en oerhörd maktlöshet, eller ett syskon. Det är inte bara egen sexuell utsatthet som 



spelar roll, utan man har växt upp med sexuell utsatthet på nära håll. 
 
Men är det alla som blir sexualförbrytare då?  
 
Nej, det blir inte alla heller, även om de upplevt det. Då kan man ju fundera på vad 
det finns för goda motkrafter och så vidare. Jag kan tänka mig att det då har funnits 
några personer som har kunnat innebära en god relation till den här personen då. 
Som har kunnat vrida tillvaron rätt, att man inte tar på sig det här själv. Men bristande 
omsorg under uppväxten skapar en väldig osäkerhet om den egna identiteten och 
manligheten. Jag tänker också på de fall där kvinnor kanske inte har gjort direkta 
övergrepp, men där förövaren har växt upp med en mamma, kanske har det funnits 
en pappa, eller att det har funnits flera pappafigurer som har kommit och gått. Där 
mamman har en egen problematik i sitt förhållande till män. Det kan vara väldigt 
förvirrande att växa upp med en mamma som är ambivalent, kritisk eller till och med 
hatisk mot det som pojken ska växa upp till att bli. Det skapar en väldig förvirring och 
osäkerhet i pojkens identitet. Så det är allt ifrån kränkningar som inte är brottsliga 
tillsexuella övergrepp som finns med i orsakerna till varför en person blir 
sexualförbrytare. Jag menar det är en kränkning att inte kunna ge ett barn rätt 
omsorg, att håna om barnet gör något fel, som en metod för att tillrättavisa. Då 
skapar det självförakt, förvirring och osäkerhet om vem man är. Det följer ju sedan 
när man ska relatera till andra. Man vet inte riktigt vem man ärr och då vågar man 
inte heller utsätta sig för sårbarhet osv. det förstärks också av erfarenheter under 
livets gång, om man inte får hjälp att bearbeta det.  
 
Jag skulle vilja höra din åsikt om de så kallade biologiska orsakerna… 
 
Testosteron och så, eller? 
 
… Ja, vet inte, men det finns väl olika hormoner och så. Hur stor betydelse har 
sådant? 
 
Det finns inga belägg för att det ensamt kan förklara ett sexuellt våldsbeteende. 
Tvärtom, vissa förövare har en underproduktion. Det stämmer mera med min teori. 
För testosteron är manligt könshormon. Däremot har man sett på prover, 
överfallsvåldtäktsmännen som man har gripits strax efter brottet, att de då har en hög 
nivå av testosteron. Men det kan hänga ihop med själva gripandet i sig. Att de är 
väldigt upphetsade också av aggressivitet. Jag är inte emot kemisk kastrering som 
det kallas. Det vill säga att man behandlar vissa patienter med kvinnligt könshormon. 
Men jag ser det som en tillfällig metod, som egentligen inte är någon behandling. Det 
kan hjälpa vissa väldigt tvångsmässiga förövare att bli lugnare. Det påverkar ju också 
deras aggressivitet också, eftersom de är nära sammankopplade. Men man måste 
ändå kombinera det med behandling. 
 
Hur viktig är den delen i behandlingen av sexualförbrytare? 
 
Väldigt liten, ännu så länge. Den måste också vara frivillig, för man kan inte tvinga 
någon att göra det, det är oetiskt. Det får man inte göra och jag tror inte på det heller. 
Det har varit en motsättning på vissa håll mellan psykologisk behandling och sådant 
som kallas kemisk kastrering. Men det är väldigt få företrädare för hormonbehandling 
nu för tiden och det känns väldigt skönt.  



 
Men det känns som om det har varit betydligt starkare tidigare år? 
 
Oh, ja det har det varit. Det poppar ju upp så fort det händer någonting, det poppar 
upp med jämna mellanrum. Så var det ju borgarrådet här i Stockholm, Ohlin, som 
tyckte att man skulle tvångskastrera våldtäktsmän. Där var ju rättspsykiatrin och jag 
eniga. Vi var i TV båda två om det här med att det inte fungerar med tvång. De 
klienter som vill ha detta, kan ju känna sig lugna för de begår ju inga övergrepp 
medan det pågår. Men de behöver ju också terapi för att förstå mekanismerna. Allt 
det andra finns också. 
 
Vad jag förstår försämrar också alkohol effekten av medicinen? 
 
Ja det kan det säkert göra. Jag är inte så hemmastadd i det, men kemisk kastrering 
slår mot fel grund problematik. Man kan ha det som en hjälp. Man kan också 
medicinera på annat sätt med antidepressivt eller lugnande för att göra vederbörande 
lugnare och mer tillgänglig för en terapi, som det då handlar om. 
Men det är inte främst ett medicinskt eller biologiskt problem utan ett psykologiskt 
problem. 
 
Hur funkar behandling mot sexualförbrytare? Ger den effekt? 
 
Du menar den behandling som vi bedriver? 
 
Ja, precis. 
 
Ja, nu har vi det här uppdraget… jag har ju tidigare bedrivit mera traditionell 
psykologisk eller psykoterapeutisk behandling. Men vi i Kriminalvården har nu fått i 
uppdrag att en behandling som bygger på evidens. Alltså sådant som forskningen 
har visat ger resultat. Det är just det att det ska påverka återfallsbenägenheten, 
punkt. Och det vet vi att den gör, inte i Sverige ännu, eftersom vi inte har gjort någon 
stor studie ännu. Vårt program bygger ju på ett Kanadensiskt program där man har 
gjort studier som visar att: Alla typer av sexualbrottslingar, återfaller i mindre 
utsträckning. Om man har gett dem den här behandlingen som riktar sig mot olika 
riskbeteenden, både i grupp och individuellt. Det är inte en genomgripande 
psykoterapi med en allmänt inriktad: - Vad har du för problem? Utan vi vet vad 
problemet är. Å andra sidan är det inte totalt manualstyrt heller. Vi lämnar utrymma 
för en terapeutisk process, för den måste man alltid ha med. Men jag som har jobbat 
så länge tycker att jag, om jag ska hård dra det, arbetar kognitivt-dynamiskt. Från 
början är jag väldigt kognitiv och det här är en metod som från början är väldigt 
kognitiv, men vi har också lagt in vissa psykodynamiska aspekter. 
Men det är en väldigt bra struktur. Att vi riktar in allt, de terapeutiska interventionerna, 
på de här riskfaktorerna. Det underlättar också för klienterna att våga ta upp problem, 
de är tryggare med att vi vet vad det handlar om. 
Många är ju upptagna med det här vågar man avslöja det här. ”Orkar personalen 
eller psykoterapeuten höra detta?”. samtidigt så handlar ju en del av deras 
riskbeteende om att förneka, bagatellisera, eller trycka undan själva problematiken. 
Det finns ju inga andra brott som är så pass förnekade, som sexualbrott eftersom det 
är så skamrelaterat. 
 



Det är mycket av forskningen som komma från Kanada, de verkar vara 
föregångare? 
 
Ja, det är tydligen blivit så. I början av 90-talet hade de en dansk generaldirektör som 
tog initiativ till det här. Men även England är föregångsland, de har ju samarbetat. 
Många program är därför utvecklade i Kanada och England. Man involverade redan 
från början väldigt många beteendevetare och psykologer att forska på det här, för 
att skapa behandling. Dom skapade inom kriminalvården begreppet What works, vad 
fungerar och för vem? Programmet har blivit uppbyggt runt det konceptet. 
 
Hur har vården för sexualbrottslingar sett ut tidigare i Sverige? 
 
Det har ju inte funnits någon egentligen. Sexualbrottslingar har kunnat bli dömda till 
rättspsykiatrisk vård och till kriminalvård. Dom döms i största utsträckning till 
kriminalvård med fängelse eller frivård som påföljd. Det är bara ett fåtal som döms till 
rättpsykiatrisk vård. I början av åttiotalet gjordes en utredning om våldtäktsmän som 
RSFU gjorde. Det var ju en svidande vidräkning med all behandling, för det fanns inte 
ens någon behandling ens i psykiatrin. I kriminalvården har vi försökt sedan åttiotalet 
att arbeta mera individualterapeutiskt. Först på Skogomeanstalten och sedan har det 
utvecklats efter hand. Även börjat med behandling inom den slutna psykiatriska 
vården på till exempel Sankt Sigfrids sjukhus, egentligen utifrån liknande principer. 
Problematiken är gemensam man kan säga att de som hamnar inom rättspsykiatrin, 
har andra diagnoser som gör att deras diagnoser ser lite speciella ut, det kan ändå 
var personer som också har psykoser. Men grundproblematiken ser likadan ut. 
Handlingsprogrammet som vi har lagt idag kan man även använda i den slutna 
vården. Därför det tar upp samma typ av riskfaktorer. Även om man får beakta vissa 
som det här med psykisk sjukdom förstås och hur mottaglig man kan vara för sådana 
samtal. Det är ju samtal i grupp med vissa teman men också individuellt, det är båda 
delarna. Det har utvecklats från det individuella, till det gruppterapi och sedan till det 
här mera strukturerade. 
 
Du har skrivit att pojkar förtingligar i språket och att de agerar med handling 
när de är små och växer upp? 
 
Det kommer jag inte ihåg. 
 
Det kanske var någon annan som skrev? 
 
Ja, det kan det ha varit. Men det vi ser hos våra förövare är att de har svårt att 
symbolisera. Man agerar (med våld, istället), för att det ger en bild av att man är 
någonting, att man har kraft, det här kompensatoriska som jag pratade om tidigare.  
Dom har ju en oförmåga att uttrycka och tala om känslor. Det uppfattas liksom inte 
riktigt för en kille att göra det. Medan flickor har en tendens att prata, kanske prata 
sönder saker och ting. Det pratar man ju ibland om vad det gäller relationer mellan 
män och kvinnor, att de pratar förbi varandra. Att mannen visar med handling att 
kvinnan uppfattar det som att - Han säger ju aldrig att han älskar mig! Men han visar 
med handling genom att han kanske skrapar bilrutorna på morgonen eller så. Där är 
det lite olika språk. Det handlar om att agera och symbolisera, vilket kan vara olika 
mellan pojkar och flickor. 
 



Det verkar som om könsrollerna spelar en viss roll? 
 
Ja, det gör de. Men jag vill inte bara förklara sexuellt våld utifrån 
könsmaktsförhållandet. Det finns med som en del också och kan förstärka 
riskbeteendet, eftersom vi lever i ett manssamhälle som dessa personer inte kan leva 
upp till. 
 
Skulle det förbättras om män i större grad fick uttrycka fler känslor än de får? 
 
Det är jag övertygad om. En stor del av vår behandling handlar ju om det. Både att 
uttryck, förstå, men också kontrollera vissa känslor, att inte agera ut. I andra 
sammanhang handlar det om att de är väldigt kontrollerade och istället behöver 
uttrycka. Så det är både och. 
 
Hur ser du på den feministiska debatten som förs i allmänhet, vad det gäller 
mäns våld mot kvinnor och barn? 
 
Alltså, jag tidigare kallat mig feminist utan att på något sätt vara aktiv. Men jag vill inte 
vara feminist tillsammans med dehär som jag kallar fanatiska. Samtidigt som jag 
tycker att det var bra att det som kom fram i den här dokumentären Könskriget, så 
tycker jag att det har gjort mycket illa för kvinnorörelsen. Utspelen att män är djur och 
så vidare står jag definitivt inte bakom. Jag tror inte att det bor en våldtäktsman i 
varje man. Jag tror inte heller att kvinnor alltid bara är goda. Kvinnor kan också bli 
förövare. Jag har nämligen från ROKS sida blivit utsatt för att de inte vill hälsa på mig 
för att jag säger att kvinnor också kan begå övergrepp. Den åsikten får man inte ha. 
Jag har tidigare tyckt att, ja det bryr jag mig inte om, jag har min syn ändå, så att 
säga. Samtidigt kan jag tänka mig såhär att många av de kvinnor som uttalar sig så 
militant, del är ju det de som tillhör den akademiska världen. Med dem som har varit 
förespråkare för feministiskt initiativ, Eva Lundgren och så som har mer av en 
teoretisk bild av det här, för att förklara det hela. Sedan är det ju naturligtvis massor 
av kvinnor som har varit utsatta och som inte har kommit riktigt lika långt i 
bearbetning av våldsupplevelser, så man får förstå dem också. Om man tänker i 
process här så måste pendeln slå ut i ett extremt håll, för att sedan slå tillbaka i något 
slags mellanläge. Vissa fanatiker försvinner ur de positionerna och så. Jag tycker att 
det är viktigt med det feministiska perspektivet, men militant feminist, det är inte jag. 
Jag ser mer det här som ett mänskligt problem där vi alla måste ta ansvar. Det var 
någon föreläsare här (i konferensrummet) som sa att: vi måste ha en personlig åsikt 
om detta. 
 
Mäns våld kan aldrig vara en ursäkt, för att man känt sig, eller till och med blivit 
provocerad. Däremot kan man ju diskutera samspelet ibland. Men där tycker jag att 
det är en viktig skiljelinje. Agerar man uti våld så måste man ta ansvar för det, man 
måste ta ansvar för vad man gör. Men det är också en brottslig handling. En kvinna 
kan kanske vara i vissa fall provocerande, det är hon inte i generella fall, men ändå. 
Det är ju inte brottsligt, hon måste förstås ta ansvar för det men man får aldrig 
använda provokation som ursäkt, för det är förödande. 
 
Kan du se om porr har någon inverkan på sexualvåldsbrottslingar? 
 
Ja, den här pornografidebatten har jag också varit inne i tidigare. Man kan inte säga 



att pornografi ensamt är en riskfaktor, men tillsammans med andra faktorer kan det 
vara en riskfaktor. Vem som helst som tittar på pornografi blir ju inte en förövare. 
Sedan kan man fråga sig vad vi ska ha det för, jag är ju en förespråkare för erotisk 
film. Då får man alltid frågan: vad är skillnaden? De är att erotiska bilder och filmer 
inte bygger på exploatering, men det tycker jag pornografi gör. Där kan man ju alltid 
hamna i den debatten där, men vi vet ju också att många förövare förstärker sitt 
beteende med hjälp av pornografi. Vi ser nu när det gäller barnpornografibrott och 
nätet osv. att det kan vara en ingång till att man hamnar i ett sexmissbruk och 
överskrider gränser. Jag menar alla som konsumerar och laddar ner barnpornografi 
gör inte övergrepp, men var går gränsen. När vet man att man inte gör det? Jag har 
träffat dem som är dömda för barnpornografi brott, som jag också arbetar med, som 
har känt en lättnad när de väl blivit tagna och som ärligen har sagt: jag vet inte? 
 
Jag vet inte vad då? 
 
… jo, att - jag vet inte om jag hade kunnat gå över en gräns och göra ett övergrepp 
mot ett barn. Dom som är alldeles tvärsäkra är jag mer misstänksamma emot. Men 
det är samma typ av mekanismer i detta. Man sitter där framför nätet för att man 
känner sig ensam, otillräcklig och maktlös. De får kompensation, där kan man få vad 
som helt, dessutom det som är förbjudet. Det kan ju också ge en kick som är laddad. 
Men det här med maktlösheten, ensamheten och olika kompensatoriska akter finns 
med hos dem som döms för barnpornografibrott. 
 
Men tidigare talade man ju om att pornografi kanske skulle vara till hjälp om man var 
mer frikostig med det. Även prostitution skulle undvika sexuella övergrepp. Det är ju 
en myt alltså. 
 
Jag såg våldsbrotts-statestik som visade på något som heter annat sexuellt 
ofredande och jämförde det med tillgången till Internet och såg en 
överensstämmande kurva. Kan det hänga ihop med sexuella kränkningar över 
nätet osv.? 
 
Ja, just det. Där är man ju skyddad på ett sätt. Man sitter ju anonymt och kan 
överskrida gränser, i sken av att det är anonymt. Samtidigt som det ju är åtkomligt, 
även om man tar bort det osv. Jag träffade just en ung man för några dagar sedan i 
fullständig kris. Som hade blivit kallad till förhör, och fått sin dator beslagtagen, men 
som inte var åtalad eller häktad ännu. Det är liksom så att hela livet slås i spillror och 
det blir en väldig kris. Och vad gör man då? Jag hade möjlighet att ta emot honom 
direkt. För det är ju stor suicidrisk. Samtidigt som det är en lättnad att bara få bort det 
här. Han vill då bara prata om detta, han vill absolut sluta med allt det här och ville 
bara prata, prata, prata för att få ur sig det. Ja, varför han har börjat med det? Ja, det 
är många som har börjat med ”tillåten” pornografi. Man skapar ett bibliotek som man 
kan förmedla till andra och så blir man liksom mätt på det. De använder det ju i och 
för sig också för att stimulera sig, att onanera. Men det räcker inte, utan då 
överskrider man mer och mer gränser och tillslut räcker det inte att kanske räcker det 
inte att bara titta på det här utan man agerar ut i verkligheten också. 
 
Hur påverkar alkoholkonsumtion sexualbrott? 
 
Man kan säga att alkohol är mer relaterat till annat våld än vad det är till våld i nära 



relationer och sexuellt våld. När det gäller sexuella övergrepp mot barn, så är det 
väldigt lite alkohol med. Men Gärningsmannen kan ibland använda sig av det som 
försvar. Man säger att man har varit alkoholpåverkad, så man vet inte vad som har 
hänt. Man tar bort ansvaret från sig själv, så man vet inte vad som har hänt. 
 
Fast han ljuger? 
 
Man ljuger för sig själv för det första. Det är inte så att det är en överrepresentation 
bland alkoholister, tvärtom. Det finns vissa typer av våldtäkt. Här i Stockholm har det 
varit en väldigt stor ökning av våldtäkter, även lite i Göteborg, som är väldigt 
krogrelaterat säger polisen. Där kan man väl tänka sig att man får sämre omdöme, 
men också att men även titta på dynamiken bakom, varför man just reagerar just så 
när man druckit. Men visst kan det vara en faktor för att gå över en gräns. Men det är 
väldigt farligt att skylla det sexuella våldet på alkohol. 
 
Vad det gäller utvecklingen i Stockholm, att den är krogrelaterad… 
 
Det var vad polisen sa i alla fall, så jag ska väl vara försiktig hur jag uttalar mig om 
det. Men man har sett att det är både yngre offer och yngre förövare och att det är 
relaterade till krogbesök. Men det är lite lösryckt vad jag har hört.  
 
Kan man se någon koppling till gärningsmän som utför sexuellt våld och 
misshandelsvåld? 
 
Ja, det finns ju i den grova kvinnofridskränkningen, det brottet som man lagstiftade 
om i slutet av 90-talet. Där finns också våldtäkt med. Det är en del av partnervåldet, 
att man använder sig av det sexuella våldet. Ibland kan dt handla om att mannen 
tycker att de då blir sams igen när man har sex. Men det är fortfarande ett led i det att 
han har kontroll över kvinnan. Det är också ett sätt att kränka förstås. Där i de 
sammanhangen samarbetar jag och min kollega här(pekar). Det kan vara så att man 
måste gå i två olika program. Det man säger är att det är viktigt att se de 
riskbeteenden som är lite specifika här. Det är några som sammanfaller med dem 
som gör det ”fysiska” våldet, framförallt med dem som gör både och. Det är ändå 
viktigt att man tar ansvar för det sexuella våldet för det är svårast att göra det. Det är 
svårast för kvinnan att ta upp det och det är svårast för mannen att ta upp och stå för. 
Vi gjorde på 80-talet en liten studie som ledde till en bok som hette Männen bakom 
kvinnovåldet, där vi tittade på behandling av misshandlande män och våldtäktsmän. 
Det som skiljde dem åt var att när det gällde erkännandet och att ta ansvar så 
förnekade inte misshandlarna detta, men de tyckte å andra sidan att de hade rätt att 
slå. Medan våldtäktsmannen hade ett våldsamt sjå att stå för en våldtäkt. Det 
sexuella våldet är så mycket mer skamfullt. Därför är det viktigt att lyfta upp det. Man 
får inte gå i det andra programmet om man har gjort en våldtäkt, om man inte har lyft 
upp det och tagit ansvar för att man har gjort den biten. För då sopar man det under 
mattan. Då ökar risken i stället. Man måste lyfta upp det, det här har faktiskt du också 
gjort. 
 
Det kan på sätt och vis vara lite kontroversiellt att tänka på männen som offer, 
hur ser du på det? 
 
Det tycker jag att jag möter väldigt ofta i arbetet, att det finns väldigt många 



kontrahenter mellan offer och förövare. Men det får aldrig, bara vägas i som ett 
faktum. Det får aldrig räknas som en ursäkt för mannens våld. Utan det är bara det 
att han har hanterat det på det här sättet. En problematik som är gemensam. 
Möjligtvis kan man se det som att det kan vara en positiv ingång då till att han kan 
jobba med den här problematiken. Att han kan hitta andra sätt att agera. Just det här 
att kvinnor ska gå ur en relation, de som har blivit misshandlade och utsatta för 
våldtäkter till exempel. Men vi ska också fråga männen, vilket vi också gör - Varför 
går inte du ur den här relationen? Man skyller väldigt mycket på kvinnan, varför går 
inte du ur den här relationen, varför tar inte du det ansvaret. Den här kvinnan är 
uppenbarligen inte bra för dig, varför går inte du ur. Det är likadant. Han säger då att 
- Det har jag inte tänkt på? Så det är relevanta frågor. Men i den här problematiken, 
så är det väldigt viktigt att både känna empati, för det här är ju brott som väcker 
väldigt starka känslor, att känna empati för mannen och hans problematik. Utan att 
för den skull förlora perspektivet på… att han har ett lidande, så blir det ett väldigt 
destruktivt utagerande av det lidandet (våldtäkten). Vi får ibland ett väldigt 
ifrågasättande för det är provocerande för allmänheten att vi behandlar våldtäktsmän. 
För behandling är något positivt. Det får man för att man är sjuk, eller far illa ut på 
något sätt. De här männen har ju sitt lidande, men dt tar sig ett fult uttryck. Därför blir 
det svårare att motivera. Men jag har gjort klart för mig för många år sedan. Att för att 
stå ut med att jobba med det här, för man blir också utsatt av projektioner, det väcks 
känslor i mig och som kan göra mig nästan… jag ska inte säga det, för då kommer 
det med på bandet. (Skratt) … så är det för att minska antalet offer som jag arbetar 
med det här. Inte enbart för att mannen ska må bra.  Det kan bli en sidoeffekt, men 
vägen dit till det innan att han mår bra, innebär att han känner mycket smärta, sorg 
och allt möjligt. Målet är inte att han ska må bra, utan målet är att han ska förändra 
sitt beteende så att han inte utsätter fler offer. Sedan kanske man behöver arbeta 
med offret också, så att hon inte går in i samma mönster. För det här handlar om att 
båda behöver hjälp, lite olika hjälp. Men man får inte bortse från att ge empati till 
förövaren, man får inte heller stanna vid det. Man måste processa kring det också. 
Om man inte själv får empati för det man tycker att man har blivit utsatta för, då är 
det omöjligt att också utveckla en empatisk förmåga för andra. Det med empati är ju 
också lite kontroversiellt. Kan man utveckla empati eller är det bara förknippat med 
den tidiga utvecklingen? Det här är också relativt. Man kan utveckla en empatisk 
förmåga, eller åtminstone bli bättre på det. Men för vissa personer är det svårare, 
vissa har sämre förutsättningar att bli empatiska. Det här är också kopplat till 
relationer förstås. Det är inte åtskiljt. Det här är ett relations och samhällsprogram 
som vi jobbar med nu där relations och intimitets brister är väldigt vanligt. Det gör ju 
också att man blir väldigt upptagen av sig själv, när man är osäker på sig själv i 
relationer, då är det svårare att känna empati med andra. Och man har svårare att 
känna empati med dem man utsätter förman är så upptagen av sin egen problematik. 
Man kompenserar sig för det man själv känner sig dålig för, men man kan öva och 
utveckla det. Men alla kan inte göra det lika mycket. 
 
 
 
Lars Jalmert 
 
Vad arbetar du med? 
 
Jag är docent i pedagogik på Stockholm Universitet. Kallas för mansforskare, vi är ett 



antal forskare i landet som har fokus på män. Men som jag egentligen tycker tittar på 
relationer mellan kvinnor och män.  Ja, jag har forskat och studerat på relationer 
mellan människor sedan mitten av 70-talet. 
 
Skulle det vara mer relevant att kallas genusforskare? 
 
Ja, jag är egentligen inte så helfrälst på genusbegreppet heller. Jag kallar det hellre 
könsmakt, för det är det handlar om. Det visar att kön och makt hänger ihop. Men 
javisst, genusforskare. Men helst skulle jag vilja kallas könsmaktsforskare. Det är mer 
begripligt också, jag menar genus är inte så många som vet vad det är. 
 
Hur skulle du beskriva mäns våld, 90 % av alla våldsbrott begås ju av män. 
Varför är det så? 
 
Jag har ju en bild som är ganska enkel. Det är ju det att i vårt samhälle, eller i världen 
skulle man kunna säga, så är det på det sättet att män är överordnade kvinnor. Vissa 
män är också överordnade andra män. Det är det här vi kallar könsmaktsordningen. 
Män då som utgår från att de ska ha makt över andra kvinnor eller andra män, om de 
upplever att de tas ifrån den makten kan de ofta reagera genom att försöka ta tillbaka 
den makten, som de då kanske inte har förlorat. Dom kanske inte har någon rätt att 
ha makt. Det kan de då ändå göra genom att använda våld. Därför att våld, är ett sätt 
att visa att man har makten. Där är ändamålet och medlet detsamma. Där kan vi 
också se att historiskt, även om. det är nästan onödigt att titta efter när det här 
började. För vi har massor av olika förklaringar. Men vi kan konstatera att vi har den 
här könsmaktordningen i samhället idag. Vi kan se att den har upprätthållits med 
utnyttjande av våld. Så att ha en större fysisk styrka kan ju alltid användas för att visa 
att det är mer värt. Det är en fruktansvärt obehaglig maktordning, för att man faktiskt 
bara är större. 
 
Tror du att det hade sett annorlunda ut om kvinnor och män hade haft samma 
muskelstyrka? 
 
Ja, det tror att det hade sett väldigt annorlunda ut. Jag har ju en bild, det är inte 
säkert att den är korrekt. Men, någon gång har män upptäckt att kvinnor faktiskt kan 
föda barn och det har förstås ett större existentiellt värde än vad större fysisk styrka 
har. I avundsjukan måste man då kompensera, det gör man då genom den fysiskt 
större styrkan. För att uttrycka det väldigt enkelt. Han slår för att visa vem som har 
makten. Genom att slå så har han makten också makten. Det är lite samma sak som 
händer när de utövar våld, att de temporärt har större makt. Det är naturligtvis så att 
den som slår ihjäl någon har makt. Det finns ju till och med de som säger att mörda 
någon är att likna med att vara gud. Man tar ifrån någon livet.  
 
Kan man säga att det är vissa manliga ideal som påverkar varför män är 
våldsamma? 
 
Idealet då, är att män ska ha makt. Att män ska vara överordnade andra män. 
Framförallt att de ska vara överordnade kvinnor. Det är det som är en slags bild av 
maskulinitet fortfarande. Den bilden är det då vissa som vill leva upp till.  
 
Många psykologer säger ju att de som slår eller som är våldsamma har 



påverkats i barndomen av olika saker, kanske våld. Hur ser du på det? 
 
Det kan vara så, men det är inte alltid så. Men det man möjligen kan säga är att de 
har fått en felaktig bild av vad som är en bra maskulinitet. Det kan också vara så att 
de har blivit kränkta, att de upplever sig som kränkta i sina roller som pojkar. Att de 
då ger igen på lång sikt, så att säga. Framförallt är det tydligt i de fall då män ger sig 
på främmande kvinnor. Där man kan spåra att de har ett förakt för kvinnor generellt. 
Det vanligaste är att han begår övergrepp mot henne som han har levt tillsammans 
med, eller den som han lever med. Men det förekommer ju både våldtäkter och 
misshandel av kvinnor där de inte känner varandra. Då blir det ganska tydligt att det 
handlar om ett slags generellt hat eller förakt av kvinnor som han uttrycker. Det kan 
ju vara så att det har han samlat på sig, så att säga, för att han har känt att han har 
blivit kränkt av kvinnor tidigare. Men det har ju också det här mönstret att, som man 
ska man prestera och konkurrera med andra män. Det gäller att inte bli betraktad 
som en mes av andra män. Du har den maktordningen män emellan också. 
 
Hänger det ihop med att män har svårare att hantera maktlöshetskänslor och 
att de inte får uttrycka vissa känslor i samma grad? 
 
Ja. Man ska inte vara maktlös. Man ska vara med, makt. Det är utgångsbudet så att 
säga. Jag tycker jag ser det i alla våldsdåd där män utövar våld. Det att män som 
utövar våld gör utgår från att de har makt, eller har rätt att ha makt. Det är så att de 
upplever det som att de har blivit kränkta. För vänder vi på det så är det säkert fler 
kvinnor som blir kränkta och andra som blivit djupare kränkta än männen som slår. 
Men kvinnor utgår inte från att de ska ha makt. Därför har de inget att ta tillbaks så att 
säga. Det tror jag är viktigt, det är själva utgångsläget att de män som tycker sig ha 
rätt att ha makt i egenskap av att vara män. Det är när de männen upplever sig som 
kränkta som de blir farliga. 
 
Vad ska man göra för att nå en förändring? 
 
Tulipanaros… lätt att säga. Men det handlar ju om att vi i alla nivåer i samhället och i 
alla olika organisationer och sammanhang måste arbeta för förändring. Det är lätt 
sagt som sagt. Men man ska akta sig för att säga att det måste börja i förskolan eller 
det måste börja i skolan, eller i familjen eller något sådant. Här handlar det om en hel 
samhällssyn som måste förändras. Det ska vi säga att kvinnor har försökt få till en 
förändring ganska länge. Det är ju den som är förtryckt eller underordnad som först 
ser den här underordningen och naturligtvis vill ändra på den. Jag tycker också det, 
att det börjar i alla fall börjar komma lite tecken på att det också finns män som vill 
vara med och åstadkomma den här förändringen. Det kan vi säga, att det såg vi inte 
skymten av för tjugo år sedan. Det är nu som det börjar synas, men det är ju inte så 
värst många.  
 
Du skrev ju boken Den svenske mannen, är 1984… 
 
Hm, ännu tidigare faktiskt… 
 
… jaha, okej. Känner du att det har förändrats något eller är det samma saker 
man jobbar med idag? 
 



Det är klart att det har förändrats. Vi har en långsam förändring i syn på barn till 
exempel. Och att man ska vara tillsammans med barnen. Det är positivt. Sedan kan 
man tycka att det skulle gå snabbare och så, men där har vi en alldeles klar 
förändring. Det går framåt, visst. Men det är lite som två steg framåt och ett steg 
bakåt. Vi har också en massa bakslag under resan. Sedan kan man väl säga att… 
Jag myntade ett begrepp för svenska män, i-princip-män, eftersom de tyckte att de 
skulle göra så mycket för jämställdheten och så, men att det inte funkade riktigt just 
för dem. Det där har vi kvar en hel del av, att det fortfarande är ganska många som 
pratar om det men som inte gör någonting åt det. Jag tror ändå att vi har kommit en 
bit på väg, i alla fall. 
 
Det finns ju olika slags manligheter, som har förändrats över tiden, genom 
historien och så. Manligheten har väl olika funktioner som tjänar samhället 
positivt. Hur skulle du beskriva dagens manligheter, vad är det som samhället 
vill av mannen idag? 
 
Ja, alltså, vi lever ju i den könsmaktsordning som vi har byggt upp. Den säger ju 
fortfarande att kvinnor och män har olika uppgifter i samhället. Där handlar det ju om 
att vi organiserar våra liv, våra privatliv… hur ska jag uttrycka det… att många går in i 
en maktobalans redan från start i en relation. Det är en maktobalans som tjänar 
honom. Vi har kvar mycket av det gamla, men förhoppningsvis har fått lite andra 
bilder. Det är faktiskt en bit på vägen om allt fler pratar om jämlikhet och om att vi 
sitter i de här systemen. Dom är väldigt tuffa att rå på. Men det första steget är att 
man har någon slags insikt om att vi är ganska styrda av könsmaktsordningen, så att 
man inte tror att det inte finns. Därför att den styr våra liv rätt hårt.  
 
Det har blivit en större sexualisering av det offentliga rummet i Sverige. Hur 
tror du att det påverkar män och manlighet? 
 
Jag ser det som att… från i mitten av nittiotalet och en bit in i tvåtusentalet så… jo, 
det har skett en sexualisering av det offentliga rummet. Frågan är vad den har för 
konsekvenser på lång sikt. Det är svårt att uttala sig om det. Det är en backlash, 
definitivt. Samtidigt så har vi gått framåt på en massa andra områden som jag 
nämnde tidigare. Om att vi har en mycket bättre inställning till barn och vem som ska 
leva med barnen osv. Sedan vet jag inte heller om den här sexualiseringen av det 
offentliga rummet, om den är en tillfällighet och om det kommer att fortsätta och vad 
det kommer att ha för konsekvenser. Vi kan titta på vår syn på homosexualitet, även 
om det är mycket kvar att göra och många har fördomar och så. Titta ändå på 
utvecklingen de senaste trettio åren. Det finns ändå en utveckling och en acceptans, 
som det inte fanns tillstymmelse av för trettio år sedan. Det är ju positivt då. Vi har 
genomfört en rad reformer som har främjat jämställdhet, som har stärkt kvinnor. Man 
ska inte förminska den här sexualiseringen av det offentliga rummet i betydelse. Men 
vi måste samtidigt se att vi det är många områden där vi har gått åt rätt håll. Och så 
ska man inte glorifiera det heller, för det är mycket kvar att göra. 
 
Du har skrivit om en objektsteori… 
 
Ja, en objektsrelationsteori… 
 
… hur funkar den? 



 
Den är så komplicerad. Det var ett försök att markera att vi har moderna 
psykologiska teorier, som i viss mån kan hjälpa till att förklara varför flickor och pojkar 
går så stenhårt in i olika fållor, så att säga. Men idag ser jag mycket mer till 
strukturerna i samhället än jag tittar på de individualpsykologiska teorierna. De måste 
säkert till dem också. Men jag tycker att för mig är det viktigt att se att vi har stora 
tunga strukturer som skär genom våra dagliga liv. Kanske är det där vi måste hitta de 
tunga förklaringarna, men också de stora förändringarna. 
 
Hur ser du på de olika teorierna om män och våld, konkurrerar de med 
varandra, eller? 
 
Det finns ju dels teorier om att det här handlar om avvikande män, alkoholiserade, 
invandrargrupper. Olika stigmatiserade grupper osv. Jag vill ju hellre se det tunga 
mönstret just i könsmaktsordningen, som berör oss alla. Jag menar det är ju så 
enkelt. Om man ser att det är så stor del av våldet som sker i världen som utförs av 
män, måste vi fundera vad är det för något i mansbilden som vi måste göra något åt. 
Inte säga att det är alkoholiserade män som står för det här. Då kan man säga så 
här. Muslimer som inte dricker alkohol, varför är det männen som också utövar våld. 
Jag tycker att den tunga faktorn är att det är män som utövar våld. Då måste man 
börja analysera, det bästa sättet är då att använda sig av könsmaktsordningen och 
de begreppen. Använda sig av de som analytiska begrepp och se vad det här 
kommer sig av. 
 
Olika teorier behöver inte heller gå i konflikt med varandra, de kan gå parallellt 
också? 
 
Ja, som en gång när jag uttalade mig om att våldet berodde på strukturer så var det 
en psykiatriker som tog kontakt med mig. Han sa då att det handlade om 
impulsgenombrott. Då kan naturligtvis säga, som jag då också sa, att hur långa 
impulser tillåter vi då? När vi vet att en hel del av våldet är planerat och avsiktligt? 
Men det är klart att man kan säga att det ibland handlar om impulsgenombrott. Men 
det är fortfarande männen som har de här impulserna. Det är klart att man måste 
kombinera, man måste se olika sorters faktorer. Men kan naturligtvis säga samma 
sak om alkohol. Okej, det är män som är våldsamma och det kan förstärkas av dem 
befinner sig i en situation där det finns alkohol. 
 
Våld som logik, som språk är någonting som män ofta relaterar till. Hur hänger 
det ihop liksom? 
 
Det är väl för att… med ett fysiskt våld, med den fysiska styrkan, har man kunnat 
sätta sig i en maktsituation. Sedan om det är en makt som inte är en speciellt 
konstruktiv, det har man ju inte brytt sig om. Utan det är tillfälligt som man vill uppnå 
den där makten och känna att man har makt. Att man bestämmer så att säga. Våld 
som uttryck, utryck för den fysiska styrkan har varit ett medel för att nå målet, 
nämligen att ha makt.  Det har ju blivit så att eftersom män har större fysisk styrka än 
vad kvinnor har, det gäller ju inte alla, men som grupp så har vi det. Så har män 
använt det mot kvinnor och även mot andra män. Det låter så fattigt… men det har 
blivit utslagsgivande. Det har gett den här mannen, att han har makt. Den känslan är 
ju naturligtvis positiv för honom. På långsikt är det ju säkert förödande för honom 



också. 
 
Hur skulle du vilja att diskussionen om mäns våld samhället fördes? 
 
Vi kan säga såhär, att om vi fick bort mäns våld, då skulle det få väldigt positiva 
konsekvenser för män också. Men naturligtvis i första hand för kvinnor, men för män 
också. För det skulle ju innebära att vi kunde leva på ett bättre sätt tillsammans med 
andra människor. Än genom att slå ihjäl varandra, eller att skada varandra eller så. 
Framförallt tror Jag att många män skulle leva bättre tillsammans med kvinnor. Det är 
väl en jättevinst? Men då måste man ju få den insikten, på något sätt. Inte tro att det 
handlar om att det är den som är starkast som också får makt. För på lång sikt 
befrämjar det inga relationer. Men igen, det är lätt att säga så. Det gäller att 
åstadkomma det. Det handlar väl om att fler män måste få den här insikten och jobba 
aktivt för det så kommer vi ytterligare några steg på vägen. 
 
 
Lars Naumburg  
 
Lars Naumburg är beteendevetare arbetar på i socialförvaltningen i Norrtälje och 
projektledare i ett projekt mot mäns våld mot kvinnor. 
 
Kan du lite kort berätta om vad du gör här? 
 
Jag är projektledare här för att få ihop en samverkande strategi mellan 
socialtjänstens olika sektioner, polis, sjukvård, när det gäller bemötande av 
våldsutsatta kvinnor och män som använder våld i en nära relation. 
 
Är det vad man kallar det ekologiska tänkandet, eller det ekologiska systemet? 
(ett sätt att samordna och se på behandligsproblematiken ur ett bredare perspektiv) 
 
Ja, så kan man kalla det. Om man ska arbeta med våldsutsatta kvinnor så är det så 
många olika delar av systemet som påverkas. Om man inte jobbar samverkande, inte 
har samma analys i botten, (till exempel i frågor som) vad är mäns våld mot kvinnor? 
Hur reagerar offren? Vad behöver man för insatser och så vidare? Om man inte har 
samma analys och samma strategi, så kommer man att motverka varandra. 
Det finns något som kallas för Turfing, som är organisationers konkurrens. 
Som handlar om att tillexempel sjukvården försvarar sin position, polisen försvarar 
sin, socialtjänsten försvarar sin och olika sektioner inom socialtjänsten, försvarar sina 
revir. De arbetar då för organisationens bästa och inte för klientens bästa. Ett 
ekologiskt synsätt är ett arbetssätt som ska motverka turfingprocesser och i stället få 
fram en likformig aktion som står i centrum för klientens intresse, inte 
organisationens. 
 
Men då jobbar du inte själv med behandling? 
 
Jo, jag jobbar både med män och med kvinnor. Det är dels individuella 
behandlingsinsatser för män som kanske inte riktigt vill berätta att de använder 
psykiska och fysiska övergrepp i relationerna, men som vi tror gör det. Då handlar 
det att hitta en metod för att få de här männen att titta på sina egna beteenden utan 
att de känner sig hotade, för att försöka hjälpa de att på sikt hitta bättre sätt att lösa 



sina konflikter på. Sedan jobbar vi också med kvinnorna, att göra riskbedömning, 
säkerhetsplanering och ge coachning, så att säga. De befinner sig ofta i ett 
chocktrauma eller motsvarande som de behöver bli av med. De har då ett svårt 
skadat självförtroende och en självtillit som är negativt för deras förmåga att 
återhämta sig och bygga sitt eget liv. 
 
Vad skulle du säga är orsakerna är till mäns våld?  
 
Ja, det finns en grundläggande mekanik som heter fight and flight. Att slåss eller fly. 
Män använder när de kommer i situationer som väcker starkt obehag, rädsla eller 
ångest, då finns det två grundvägar. Antingen går de till attack eller så flyr de. De 
upplever sig som hotade, det är i regel vad som händer i våldsrelationer, att de här 
männen känner sig hotade av kvinnan de har levt tillsammans med, och då slår de.  
 
Hur kommer det sig att männen känner att de har så få val att lösa sin konflikt 
på? 
 
Jo, men det här är en sådan grundläggande mekanism, blir man rädd så slåss man 
eller flyr, det gör alla även kvinnor. Nu är det så att man måste fundera över varför 
blir män så rädd för starka kvinnor då? Vålsutsatta kvinnor är, tvärtemot vad myten 
säger, är som regel, starka kvinnor som utmanar de här männen. Utmanar männens 
föreställning om olika föreställningar. Om (t ex) vad rollen är i en relation, vilka deras 
rättigheter är. Eller att de ställer de här männen inför en situation som dom har 
tidigare obehagliga minnen av. Det är så att två tredjedelar av alla män som 
använder våld i nära relation har själva varit utsatta för våld eller bevittnat våld i nära 
relationer.  Här ser vi en ren koppling. När jag diskuterar med de här männen om vad 
är det för känslor som föregår deras övergrepp? Så är det nästan alltid så att de 
rapporterar om att ha haft känslor av att vara utanför, att de känt sig förminskade, 
oförstådda, avslöjade, förnedrade, kränkta, osäkra, avvisade, den typen av känslor. 
Du ser att det finns en slags röd tråd i de här känslorna. Om man då som barn har 
varit utsatt för övergrepp eller sett övergrepp, då har man upplevt de här känslorna. 
Antingen sett det utspela sig framför sig eller själv upplevt det. Det här har varit en 
djupt obehaglig upplevelse, en upplevelse som han förknippar med djup fara. Det har 
skett en betingning av den här typen av känslor och ett mycket, mycket starkt 
obehag. När de sedan möter de här känslorna i vuxen ålder, med kvinnor som de 
lever tillsammans med. Då väcks samma grad av obehag till liv igen, genom en 
betingning. Då startar den här mekaniken eftersom han har upplevt en djup fara. Då 
kommer fight eller flight, som nästan är en instinktsmekanik hos oss människor för att 
hantera fara. 
 
Men hur kommer det sig, jag menar kvinnor känner ju också de här känslorna, 
men de reagerar ju inte på samma sätt? 
 
Både ja och nej. Jag vet inte vad folk har för föreställningar om kvinnor. Tänk dig att 
kvinnor inte skulle kunna ha stark vrede eller kunna använda skällsord osv. Jag 
menar kvinnor är inte änglar.  
Det är bara det att när män klipper till så blir det hårdare. Det blir större skador, det är 
ett sätt att se på det. Ett annat sätt att se på det är att, vad är det som väcker en 
mans känsla av att vara utanför? Ja, det kan ju vara hans föreställning om sig själv, 
att det krävs att han ska vara beundrad! För att han ska känna att han är innanför. 



Känner han sig inte beundrad, så är det något fel. Det vill säga att han lägger ribban 
rätt högt, alltså. Så det är av kulturella skäl, social inlärning, könsrollsinlärning och 
den typen av traditionellt könrollstänkande. 
 
Varför gör mannen det då? 
 
Varför? Det handlar om social inlärning, precis som jag sa. Alltså våld mot kvinnor 
har en massa olika perspektiv. Det är som olika påfyllnads-rör skulle man kunna 
säga. Ett av dem är naturligtvis den sociala inlärningen. Vad ser vi för bilder framför 
oss? Jo, för att vara lite grov nu men, stor man, mindre kvinna, kvinnan tittar 
beundrande på mannen och den typen av idylliserande. Och det ser förstås behagligt 
ut för mannen, men det är den sociala inlärningen som gör att han, helt enkelt 
förväntar sig en högre status. Det är också en social inlärningsprocedur. Det här är 
enligt sociologen Banduras sätt att se på hur inlärning fungerar. Sedan kan man se 
det ur ett genderprespektiv istället, det vill säga om vi har en feministisk analysmodell 
av samhället, så är det helt enkelt inlärda förväntningar av makt. Den analysmodellen 
är också riktig. Sedan har du anknytningsteorin, det vill säga att barnens 
anknytningsförmåga har blivit störd, genom att de har varit utsatta för våld eller att 
det har varit våld i familjen tidigare. Då kommer de inte att ha en normal 
anknytningsförmåga när de blir äldre, i ett kärleksförhållande till exempel. Så där 
kommer ytterligare en förklaring. Det finns en mängd olika förklaringsmodeller, och 
ingen ensam kan göra anspråk på att förklara hela sanningen. 
De är aktiva alltihopa, samtidigt. Sedan har vi, en rent kognitiv, beteendeterapeutisk 
analytisk modell, att det är betingning av staka känslor kopplade till starka obehag. 
Obehaget hanteras med flykt eller undvikande och flykt och undvikande beteendena 
består av aggressiva beteenden som regel. Konsekvensen blir, att om hon är 
provocerande mot honom och han säger håll käften och hon gör det, så går 
obehaget bort. Han blir lugn, så enkelt är det. 
 
Det finns en engelsk forskare som har forskat om kvinnors våld, som heter 
Motz någonting. Hon säger att kvinnor också använder våld men att de ofta 
vänder det mot sig själva, så kallade självskadebeteenden och att männen i 
stället reagerar utåt istället för inåt mot sig själv. Vad tror du om den teorin? 
 
Jag vågar inte uttala mig om det. Det låter lite märkligt, men jag vet inte. I det här 
sammanhanget, när man forskar på våld i nära relation, så är männens våld oerhört 
mycket kraftfullare, allvarligare och ofta mer förekommande än kvinnornas våld är. 
Det är vad som kommit fram i de undersökningar som har gjorts hittills. Men jag tror 
att beteendena har samma funktion. Vad har beteendet för funktion? Ja, det är ju 
hela tiden att slippa olika typer av obehag.  
 
Det sättet att undvika obehag hur hänger det ihop ned manlighet? 
 
Om du går ut med en kvinna på en restaurang eller liknande, eller tillsammans med 
kamraterna. Hon dricker och blir flörtig, då kommer den här mannen att känna sig 
obehagligt berörd av det och blir rädd för vad de andra ska tycka. Vad har jag för en 
kvinna, vad är jag för en man som inte kan hålla ordning på min kvinna. Varför är inte 
hon vid min sida? Det är ett obehag, ett annat skäl är svartsjuka. Det väcker helt 
enkelt en mängd obehag och vad gör han? Jo, i en paus, drar han in henne på 
muggen, ger henne en allvarlig åthutning, nu skärper du dig. Nu får du fan ta dig 



samman! Och spänner ögonen i henne. Då blir han av med sitt obehag, han har 
återfått kontrollen.  
Nu vet jag inte vad jag pratar om. Jag kommer inte ihåg din fråga? 
 
Alltså, varför män löser obehagskänslor på det viset, hur berör det manlighet? 
 
Ja men, det är liksom en kulturell uppfostran. Det är ju det vi har lärt oss! Man kan ju 
inte använda andra metoder än de man har lärt sig i den kulturella traditionen eller 
manliga uppfostran. I förebilder, etc. så ingår ju våldet. Det ingår ”säga till på 
skarpen” beteenden, hävda sitt revir beteenden. Där ingår psykiska och fysiska 
beteenden. Det är ju det vi har lärt oss. Jag hörde på radio igår att de fortfarande 
håller på och ska göra pojkgrupper, att pojkar ska lära sig att prata med varandra. 
Det höll jag på med för en jävla massa år sedan och folk före mig har hållit på med 
sånt också. Det är fortfarande så att det inte är normalt för en grupp pojkar att samlas 
och prata. Det är ett onormalt beteende, för pojkar har inte lärt sig det än. Känslor är 
fortfarande något som betraktas som omanligt, så det här är kulturell inlärning. Ett 
socialt och kulturellt inlärningsproblem. 
 
Om män skulle tillåtas att uttrycka fler känslor och hade tillgång till det i större 
grad, så att säga, borde inte det hjälpa rätt mycket mot mäns våld? Alltså jag 
tänker på sådant som inte är typiskt manligt, sorg och så? 
 
Jag tror att en ombetingning, att lära sig att man faktiskt kan prata. En nyinlärning 
alltså, att slå eller kriga sig ur ett underläge på det emotionella planet, det fungerar 
inte. Det genererar i längden ett ännu starkare underläge. Det är ju det som är den 
ganska grymma paradoxen, att när männen slår sig ur sina obehag, försvinner 
obehaget på den korta sikten men ökar ju på längre sikt. Vilket också gör att våldet 
kommer att öka. 
 
Systematisk inlärning för pojkar, ja, absolut. Jag tror inte på att man bara ska försöka 
inlära pojkar. Könsblandade grupper, absolut! De här könsdelade grupperna, 
killgrupper, tjejgrupper, tror jag är dåliga. Jag tror att det är fel att tänka så. Det är 
mycket, mycket viktigare att arbeta med könsblandade grupper. Alla typer av 
perspektiv, om vi nu ska ta in resten av de här perspektiven som man brukar göra 
när man pratar om de här debatterna, HBT-problematiken, etnicitet, så måste man se 
att vi alla människor har ungefär samma ångest. Vi är alla rädda att bli utanför, och vi 
känner oss alla små. Alla vill känna sig uppskattade och alla lider av att de har en för 
lång, eller för kort näsa, fel ögonbryn, eller vad det nu är. Eller en finne på snoken 
som jag fortfarande har, eller något sådant. Alla lider och har samma problem. Det är 
det som borde komma fram istället. Jag menar att man i skolan, i dagis, överallt ska 
går in systematiskt och visa att det är ofarligt att prata om känslor. Att det tvärtom är 
attraktivt att prata om känslor.  
 
I din bok Över gränsen, om kvinnomisshandel, som du skrev år 1998, skriver 
du om ett exempel på hur man skulle kunna gå till väga i en skola för att 
förändra detta. Tror du att det skulle vara möjligt att förändra könsrollerna på 
riktigt, att kunna ställa om tänkandet både hos lärare, elever vad det gäller 
köns och genustänkande? 
 
Ja, är det inte på tiden liksom(skratt). Det är sjukt att det ska ställas som en fråga 



liksom. ”Är det möjligt att gå in och ifrågasätta könsrollstänkandet i skolan liksom?” 
Ja, det borde både vara nödvändigt och rimligt, högst rimligt. Ingen vinner ju på 
detta, på att hålla könen isär, att köra in könen i olika fack, att skapa motsättningar, 
eller att öka på de motsättningar som finns. Ingen vinner på att man inte vågar prata 
med varandra. Jag körde ett projekt som heter Youth relationship project, liknande 
det som jag skriver om i boken. Men det var med både pojkar och flickor tillsammans. 
Det var sjuan, åttan och nian, vi hade samtalsgrupper och pratade om pojkar och 
flickors problem. Om könsproblematik, våld, makt och underordning och överordning 
och att vara utanför, att vara med, mobbing och allt, på ett väldigt metodiskt sätt. 
Pojkar och flickor gemensamt, vi hade en manlig och en kvinnlig handledare, det 
funkade hur bra som helst. Dom gillade verkligen detta, för killarna är nyfikna på hur 
flickor tänker och flickorna är nyfikna på hur pojkar tänker. Att öppna upp ett 
samtalsforum, ett ofarligt samtalsforum, där barnen sätter upp sina egna regler för 
hur man ska hantera saker, att man inte ska prata skit och så. Att man bygger upp en 
trygg miljö tillsammans med barn. Dom tyckte det var underbart alltså och det var 
otroligt kul och ungarna var fantastiskt kloka. Så om det är möjligt, absolut. 
 
Varför tror du då att vi har kvar de här skarpa gränserna mellan manligt och 
kvinnligt, stereotypa roller, jag menar, är det bara något ont? Samhället vill ju 
ha det här, är det någon slags sjukdom eller hur ska man säga? 
 
Ja, när skillnaderna byggs upp på makt, alltså ojämställda maktrelationer, då blir det 
sjukt. Men när skillnaderna byggs upp på olikheter, kompletterande olikheter eller 
spännande olikheter, nyfikenhetsväckande olikheter. Så är väl det bara att bejaka. 
Likformighet har en förmåga att bli ganska tråkigt.  
 
Jag håller på att läsa en bok om missbruk, där tar författaren upp det att det 
finns ideal i samhället som bidrar till missbrukarens tänkande. Det gäller 
kontroll, perfektion och några andra ideal, de är ganska starka i samhället. Jag 
kan tänka mig att samhället faktiskt vill ha de här personerna som lever efter de 
här idealen, så att säga. Att samhället tjänar på det, pengar eller vad det nu är? 
 
Jo, men det är klart. Det kommersiella samhället vill ha vad som helst som det går att 
tjäna pengar på. Och gör pengar på det som finns och det kanske inte är något fel att 
de gör det, det vet jag inte. Men jag tror ingen tjänar på ojämställda maktrelationer. 
Jag tror faktiskt ingen tjänar något på det. Jag här inte träffat någon än som är en 
genuin skitstövel. Det är inte så ofta jag stöter på de, även fast jag jobbar med 
genuina skitstövlar, höll jag på att säga. Dom beter sig som genuina skitstövlar 
emellanåt dock. Jag tror inte på det där med ondska. Jag tror mera på en bristande 
inlärning. Att människan lurar sig själv rätt mycket. De kortsiktiga vinsterna, att vi är 
fast i den kortsiktiga vinstens tänk och att det hela tiden genererar en långsiktig 
förlust. Jag kan inte se vad vi har att vinna på ojämställda relationer.  
 
En annan sak som jag har tänkt på är att samhällsklimatet in Sverige har 
förändrats ganska mycket de senaste tio, femton åren. Hur tror du att det 
påverkar mäns agerande, mäns våld? 
 
Då får du vara lite mer precis i din fråga, jag förstår inte riktigt din fråga. 
 
Ja, jo att, jag har uppfattat att det är en ökad press i samhället, vad det gäller 



att man ska prestera mer jobbmässigt och så och att trygghetssystemet har 
blivit svagare, det är min tolkning. Påverkar det? 
 
Ja, om det är som du säger. Det är klart att ju räddare råttorna är desto fortare 
springer de, desto mer våld blir det. Det är klart när man ser det så. När buren är 
trång så blir kampen hårdare. Om man ser katastrofen i vitögat så slåss man tuffare, 
ja, det tror jag. Om det är som du säger, det vet inte jag. Jag vet inte om det är så att 
folk jobbar längre eller vad det är, om det är hårdare, eller om folk bara värdesätter 
onödiga grunkor mer. Att det är det som gör att de jobbar i onödan, att de 
konsumerar bort sina tillgångar istället för att leva livet. Jag vet faktiskt inte. 
 
En annan fråga, en våldsagerande man kan man se som ett offer för sin 
barndom som han behöver komma till bukt med, för att mannen ska kunna 
sluta slå, hur ser du på det begreppet? 
 
Jag gillar inte det begreppet. Tanken att människor är offer, det gillar jag inte. Jag 
tycker nog att vi alla är ansvariga för vår situation. Även om det nu är så som jag 
förklarade tidigare, att mannen har levt i en familj där han har upplevt mycket våld, 
där risken att mannen ska använda våld i framtiden är mycket större. Men det tar 
liksom inte bort hans ansvar. Så, nej, jag gillar inte offertanken. Den har en tendens 
att göra en ansvarsfri. Tar man bort människors ansvar, då gör man de till offer. Så 
det är egentligen en fascistisk tanke.  
 
Jag har tänkt på en annan sak om beteendeterapi. När man nämner det man 
ska göra för att förändra mäns beteende så pratar man om behandling. Är det 
ett medvetet val att man kallar det behandling istället för vård? 
 
Egentligen är jag inte så tänd på ordet behandling heller, snarare intervention. Eller 
att mannen går in i en nyinlärning, att man erbjuder ett nyinlärningstillfälle. Man går in 
med ett erbjudande för de här männen att förbättra sin situation. Man motiverar de 
här männen att förbättra sin situation, sen ska man ha klart för sig, att det man gör, 
rent etiskt, måste man ha klart för sig vem som är den egentliga klienten, nämligen 
den våldsutsatta kvinnan. Det är kvinnan och barnen som är klienterna. Det är deras 
intresse man jobbar för. Sedan jobbar man med männen, men det är för att ta bort 
våldet.  
 
Den behandling, eller interventionerna som du använder mot männen, gör de 
nytta? 
 
Ja, det var en bra fråga. Gör den nytta, gör den det. Om den sker i ett ekologiskt 
sammanhang. Om den görs ihop med en kontinuerlig riskbedömning och 
säkerhetsplanering tillsammans med kvinnan och barnen. Det är hennes intresse, 
eller hennes rätt att leva fri från våld, det är den grundläggande motorn i detta. Om 
det finns tydliga konsekvenser, tydliga konsekvenser kopplade till mannen, i hans 
inlärningsprogram. Då finns det rätt goda förutsättningar för att få till en 
beteendeförändring. Men vi påstår aldrig det. För risken finns att det inte sker någon 
beteende förändring hos mannen. Vi utgår alltid att det inte gör det. Det säger vi alltid 
till kvinnan, att han visserligen går in i det här programmet, han gör det frivilligt, han 
säger att han vill och har en ärlig intention, men vi rekommenderar henne att inte ta 
det som en intäkt för att det sker en beteendeförändring. Utan att hon fortfarande bör 



ha beredskap för förnyade övergrepp. Egentligen är det egentligen så här att om han 
under programmets tid påbörjar en positiv förändring, det vill säga att han upphör 
med sina fysiska och psykiska övergrepp under hela programtiden, som då är under 
arton veckors tid. Om de här positiva beteendeförändringarna kvarstår sex månader 
efter avslutat program och om det sker i samma miljö, det vill säga om han befinner 
sig under samma ”provokationsgrad”, att han är exponerad för samma situationer där 
han tidigare övergrep, då, kan man säga att sannolikheten har ökat väsentligt för en 
varaktig förändring. Det är många parametrar som måste uppfyllas. Så det är ingen 
idé att säga, två av tio eller si och så många procent. Det är oerhört svårt att göra 
den bedömningen. Det är väldigt, väldigt svårt att göra den typen av utfallsforskning. 
För hur ska vi veta att det är samma typ av exponeringsgrad till det som mannen 
tidigare upplevde som provokativt, har den kvarstått eller inte? Vem ska vi fråga 
honom, ska vi fråga henne? Ja, hon kan ju vara en bra källa, men hon kan också ha 
intresse för att av massa olika typer av skäl, beskriva situationen som att den är 
bättre än vad den är. Eller så kan de ju ha skiljt på sig, de flesta skiljer ju på sig. Vem 
ska man fråga? Hur ska det gå till, hur ska mätningen gå till? 
 
Vad tycker du själv? 
 
Jo, jag jobbar ju med det. Mitt intryck är att situationen förbättras av den här typen av 
interventioner. Vi drev ju ett program som heter Verktygsguiden inom kriminalvården, 
ett psykopedagogiskt behandlingsprogram. Då hade vi sammanlagt hundra män som 
gick in i det programmet under tre års tid, och än så länge är det färre än tio av dem 
som har återkommit till kriminalvården för samma brott. Det kanske är en framgång, 
jag vet inte. Jag vet inte om det är det. Det kanske bara betyder att kriminalvården är 
kass på att uppdaga återfallsbrott. Eller att de här männen har blivit skickligare på att 
dölja sina övergrepp, det vet jag inte. 
 
Jag har den uppfattningen att vården, behandlingen eller interventionen för att 
stoppa mäns våld inte är så utvecklad i Sverige, stämmer det? 
 
Det har du alldeles rätt i, den är fortfarande i sin linda. Vi har ingen forskning om det. 
Vi får förlita oss framförallt på Kanadensisk, engelsk och amerikansk forskning som 
ju har hållit på sedan i början av åttiotalet. Det har inte varit rumsrent här att arbeta 
med männen.  
 
Varför är det så? 
 
För att man har ansett att kvinnojourerna har haft alldeles för lite resurser. Så man 
tycker att man ska prioritera offrens situation. Det är en inställning som jag kan förstå.  
Även om jag inte tycker att den är produktiv i det långa loppet. Det är bättre att gå på 
gärningsmännen. För de kommer ju ut igen, hur hårt de än döms och träffar en ny 
kvinna, eller lever tillsammans med samma kvinna. Om man inte slår ihjäl de eller 
låser in de i en cell och slänger nyckeln i ån. Dom finns ju där och kommer att inleda 
nya relationer.  
 
Håller det här på att förändras eller? 
 
Ja, nu har det skett ett trendbrott. Nu börjar man fråga efter behandling. Nu börjar det 
växa upp och då är problemet det, att man har inga verktyg! Utan man säger att, vi 



måste ta tag i männen. Så kommer det en massa folk, som inte har någon kunskap, 
som sätter sig i samtal med de här männen. Det kan bli kontraproduktivt, om man 
inte har en tydlig metod, som vilar på forskning och där rutinerna är utprovade och 
man vet att de här sker till brottsoffrets bästa. Om man börjar köra allmänna samtal 
med de här männen då är man torsk. 
 
Jag tänker på mansjourerna som sedan tidigare har fått ett ganska dåligt 
ryckte. Håller det också på att ändras? 
 
Det vet jag inte. Men jag kan bara säga det, att jag tror att det är bättre att inte tala 
alls med de här männen. Bara rikta in sig på att förstärka kvinnans situation, bara 
jobba med säkerhetsplanering och riskbedömning, med de här kvinnorna och deras 
barn, före dess att man har en metod. För det är oerhört lätt att det bara ökar risken 
för kvinnan. De här männen är ofta oerhört skickliga att lägga fram sin situation och 
sina behov. Har en oerhört sofistikerad apparat för att förneka, förminska, rätt färdiga 
och skylla ifrån sig för sina övergrepp. De har en övertygande argumentation och kan 
framlägga sin sak så att man verkligen tycker synd om dem.  De säger att de har 
väldigt stora problem och att den här kvinnan de har råkat ut för, är rätt jobbig. Att 
börja gå in och stödja honom, var hamnar vi någonstans då? Det är direkt farligt att 
göra det.  
 
Kriminalvården heter ju kriminalvård, finns det någon vård i kriminalvården? 
 
Ja, det gör det ju nu. Man har ju köpt in ett program från England nu som kallas 
IDAP. (se intervju med Kwarnmark.) 
 
När då? 
 
Ja, det var drygt ett år sedan. Det är ett försök att starta upp ett nationellt program i 
Sverige för män som är dömda för kvinnofridskränkning. Dom ska kunna få 
behandling inom ramen för skyddstillsyn med särskilda föreskrifter till exempel. Det är 
ett bra program som man har plockat hem från England, med säkerhetstänkande och 
partnerkontakt och alltihopa. Jag har haft förmånen att ha ganska bra insyn i det 
programmet så jag vet att det vilar på bra forskning och goda ambitioner. Sedan hur 
lång tid det tar för dem för att utveckla det programmet innan det börjar verka, det vet 
jag inte. Det tar förmodligen längre tid än de hade tänkt sig. Än så länge finns det 
bara i Stockholm, Göteborg och några andra ställen. Men man ska ha klart för sig att 
de män som kommer till kriminalvården, som döms till kvinnofridskränkning, är bara 
en liten, liten, liten bråkdel av alla de som utövar våld i nära relationer. Jag tror att det 
ligger någonstans på, ja, jag ska inte hålla på att köra siffror. Men den absolut största 
delen av kvinnofridsbrotten sker utan att den ens leder till fällande dom. För varje 
anmält övergrepp så ligger det i regel minst 30 fysiska övergrepp. Den stora 
utmaningen är för socialtjänsten, det är socialtjänsten som har en chans att komma 
in före dess.  
 
Hur stark är socialtjänsten i de här frågorna, hur bra lyckas de eller inte? 
 
Det är ju här i socialtjänsten som de nya impulserna att börja behandla män kommer 
upp. För här träffar man ju de här kvinnorna, det är ju till socialtjänsten som de 
kommer. Det är inte bara till kvinnojourerna utan det är till soc de kommer. Barnens 



situation är ju socialtjänstens ansvar. Så det är soc som kan bli den stora 
infångningstratten in i goda interventioner och hjälpinsatser.  
 
Jag hade länge bilden av att socialtjänsten mest var stället dit man gick för att 
få socialbidrag liksom? 
 
Hm, men du vet, dit anmäler man oro för barn, att till exempel far illa. Där har 
socialtjänsten en lagstadgad skyldighet att ingripa och våld i hemmet är en förbannat 
bra anledning att ingripa. 
 
Tycker du att socialtjänsten fungerar tillräckligt bra? 
 
Det gör den väl aldrig, men här där just jag jobbar, görs det ett seriöst försök att bli 
bättre. Just Norrtälje har ju jobbat länge med de här frågorna och försökt hantera de 
efter de resurser och möjligheter som man har haft. Nu har man ju satt igång det här 
projektet, säkerhetsprogrammet för våldsutsatta kvinnor som är en ganska seriös 
satsning, där man tar in ny forskning och där man försöker göra en konsekvent 
metodutveckling med utvärdering.  
 
Hur kommer det sig att Norrtälje ändå ser vikten av de här problemen? 
 
Jag tror att det handlar att det är personer som är drivande. Människor som har ett 
socialt brinnande intresse, som känner att vi vill göra någonting. Så är det väl med 
allt förändringsarbete, det hänger på individerna. 
 
Finns det så att säga, tillräckligt med resurser för behandling och 
skyddsåtgärder och så? Är det ett problem, finns den politiska viljan? 
 
Ja, det skulle vara skitenkelt för mig att säga ”nej det finns inga resurser, vi måste ha 
mera resurser”. Det är klart att om man tittar på vad kostar med mäns våld mot 
kvinnor, så är det enorma kostnader och de resurser som tillsätts för att förebygga 
och minska, är mikroskopiska i förhållande till kostnaderna. 
 
Vad är det som kostar då? 
 
Sjukfrånvaro, belastning på sjukvården, socialtjänst, alltså bidrag av olika slag. Sänkt 
produktivitet för både man och kvinna. Frånvarofrekvensen som sagt var. Framförallt 
tror jag att kostnaderna för både kort- och långtidssjukvaro är väldigt höga. 
Sjukvårdskostnaderna för långvariga depressioner är ju enormt höga. 
Produktivitetsbortfallet är ju enormt alltså. Sedan problemen som uppstår för 
ungdomarna, barnen alltså, belastningen på skolsystemet.  Också en total sänkning 
av personers kapacitet att leva fullt ut och utnyttja sin förmåga. Det är astronomiska 
pengar. Som drabbar olika kassor och det är ett problem, om vi ska snacka om 
ekologi. Det drabbar väldigt många olika kassor och ingen av de här kassorna vill 
ensamt ta på sig ansvaret att göra det förebyggande arbetet. Så egentligen skulle 
sjukvården, rättsväsendet för att inte tala om vad det kostar för övrigt, och skolan och 
vården och socialtjänsten och företagslivet, alla så att säga, borde gå samman och 
lägga pengar i fonder. Dessa skulle kunna gå till metodutvecklande arbete, till 
utvärderingar, till att bygga upp systematisk kunskap. Vi har för fasen inte ens en 
universitetsutbildning här som handlar om mans våld mot kvinnor, det är ju löjligt. Det 



är rena analfabetstadiet här, så är det. 
 
Det verkar som om man har kommit längre i Norge till exempel. Är det så? 
 
Kanske det.  
 
Jag tänker på den här ATV? 
 
Men det är ju bara ett ställe som heter Alternativ Till Våld, som är pipstället för oss i 
Sverige nu. Och så säger man Norge, det är ju bara ett ställe i, Oslo. Jag tror att de 
har en filial som ligger i Bergen. Jättebra, de jobbar jättebra. Men vi talar om ett 
problem som finns i vart enda småstadshåla, i hela landet. Vi måste alltså tänka oss 
att vi bygger upp ett system för hela landet där alla kvinnor har tillgång till den här 
typen av service. Där det kan göras interventioner och där man kan få ihop grupper 
av män osv. Det behöver göras överallt. Fram till dess att de förebyggande 
insatserna i skola och daghem börjar göra effekt. För om vi inte samtidigt går in och 
förebygger, så har vi bara en maskin som snurrar runt, runt. Det här problemet 
fortsätter att kosta så länge vi inte gör något åt det. 
 
Däremot kan jag berätta att i Kanada, så har man kunnat mäta att mäns våld mot 
kvinnor har minskat sedan de började göra de första mätningarna år 1992. Det beror 
med största sannolikhet på en multi-system-intervention som är gjord medvetet. Där 
man har intervenerat på många olika nivåer, men med ungefär samma 
psykopedagogiska instrument. Så ska vi tala om föregångsland ska vi tala om 
Kanada. 
 
 
Echart Kühlhorn 
Sociologiprofessor på Stockholms universitet. Frågorna som ställdes berör externa 
orsaker som leder till mäns våld, så som alkohol till exempel. Echart Kühlhorn är 
specialist på alkoholfrågor men har också gjort statistiska undersökningar om våld i 
samhället, som han bland annat har gjort för BRÅ, Brottsförebyggande rådet. 
 
Vad arbetar du med? 
 
Jag forskar om alkohol och droger. Just nu gör jag en större undersökning om 
sambandet mellan alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och brottslighet. Dessutom 
har jag en annan undersökning på gång, där jag tittar på moderna hem där man tar 
hand om ungdomar som har dömts för brott och kollar hur många återfall det är 
jämfört med den formen som tidigare fanns, nämligen fängelse. Det är de två stora 
undersökningarna som jag jobbar med, men sedan har jag också en del 
småundersökningar, håller på just nu, med en undersökning om utvecklingen av 
våldet i Stockholms län. Då tittar jag bara på de våldsoffer som skadats ordentligt. 
Nämligen de som har kommit in på en klinik, antingen har de kommit in på den öppna 
vården eller på den slutna. 
 
Du jobbar också för Brottsförebyggande rådet, BRÅ? Vad gör du där? 
 
Ja, det är precis det här jobbet, den här mindre undersökningen som jag pratade om, 
där jag kollar utvecklingen av våld mellan 1997 0ch 2004 på grundval av 



sjukhusdata, alltså offer som har kommit in på sjukhus. 
 
Jag håller ju på med ett projekt som handlar om män och våld, då tittar jag 
även på sådana eventuella externa orsaker som påverkar våldet i samhället. En 
fråga då är hur stor kopplingen är mellan till exempel alkohol och misshandel? 
 
Den är väldigt stark och förklarar i viss mån våldsökningen. Man brukar räkna med 
att en liter alkohol i befolkningen, alltså 15 år och äldre, per kapita, att den, ökar 
frekvensen av anmälda misshandelsbrott med 9 %. Nu har vi haft en ökning som vi 
inte har haft på de senaste hundra åren, nämligen från 8 liter per år 1996, till 10,5 
liter förra året 2004. Den här profetian har alltså inträffat. Vi har fått en mycket kraftig 
ökning av misshandeln. 
 
Men den kurvan som gäller för misshandelsbrott kan den också gälla 
sexualbrott? 
 
Nu är det ju räknat på misshandel. Men det som händer med misshandel det händer 
också med rån och sexualbrott som också i viss mån är våldsbrott. Så det vet vi att 
det har ökat också. Sedan finns det mindre våldstendenser som inte är så beroende 
av det, till exempel motstånd mot poliser och liknande. Det hänger mer ihop med 
händelser, som de i Göteborg till exempel. Det är en berg och dalbana som inte 
riktigt hänger med den allmänna utvecklingen. 
 
I och med att vi gick med i EU så har ju vår alkoholkonsumtion förändrats det 
stämmer väl? 
 
Det stämmer och då vet man inte riktigt vad som har påverkat våldsfrekvensen mest 
egentligen. Hela den här ökningen har ju två olika orsaker. Den första och utlösande 
faktorn är att Sverige blev medlem i EU. Då försvann införselkvoterna. Det att vi är 
med i EU och att folk köper alkohol utomlands gör att man inte kunde höja priserna 
här i Sverige, så priserna har stått stilla under många år och till och med sänkts på 
starköl. Nu föreligger det ju ett förslag om att sänka priserna för att Systembolaget 
ska överleva. Hälften av ökningen består just av uteblivna prishöjningar och den 
andra hälften är att resenärerna tar med sig alkohol från andra EU-länder. 
 
Man har ju sagt att svenskar har en dålig alkoholkultur och att den kommer att 
förbättras med tiden även fast vi får tillgång till billig alkohol. Finns det någon 
forskning om det? 
 
Nej, det har jag också trott i 40-50 år. Men studerar man den utländska statistiken 
ordentligt så har Sverige varit ett land med väldigt låga alkoholskador. Det är det 
första. Jag vet inte hur den här föreställningen, att Sverige skulle ha en dålig 
alkoholkultur har kommit till. Men man kan säga så här, Sverige har skiljt sig från 
andra länder på det viset att drickandet är koncentrerat till fredagar och lördagar, på 
söndagar brukar det avta igen. Medan de andra länderna har det mera jämnt 
fördelat, men de dricker också mera på fredagar och lördagar. Andra länder dricker 
också, på tisdag onsdag och torsdag. De vanorna håller vi också på att få. Det håller 
på att bli en tilläggskonsumtion. Nackdelen med den här tilläggskonsumtionen är 
framförallt trafikonykterheten, alltså rattfylleri, skadorna som är knutna till rattfylleriet. 
Dom är faktiskt värre än de skador som är knutna till våldsbrottsligheten. Om man tar 



till exempel rattfylleri där föraren dör så är det mer än 200 fall där alkoholen spelar en 
roll. Det är fler än de som dör i våldsbrott överhuvudtaget, det dör bara 100 per år. 
Den stora nackdelen med de här europeiska alkoholvanorna som vi håller på att få 
är, just rattfylleriet. 
 
Skulle man kunna säga att alkohol har en nyckelroll i problemet med våld i 
samhället, t ex. misshandel? 
 
Tar man alkohol överhuvudtaget som någon slags skadeorsak, så ligger de största 
effekterna på det medicinska området, att folka blir sjuka och dör tidigare. Till det 
kommer även de här olycksfallsriskerna, rattfylleriet, våld och självmord givetvis. Det 
är svårt att precisera det så noga, men om alkoholen skulle försvinna ur vårt 
samhälle så skulle de här skadorna som ofta drabbar andra än de själva, vara 
rattfylleriet. Den minskningen skulle betyda oerhört mycket. 
 
Skulle man kunna säga att det blev en förändring i fråga om antalet 
misshandlar? 
 
Det skulle bli en rejäl förändring. Hur pass mycket det skulle gå ner det vet vi inte. 
Man kan se att det våld som utförs här i Sverige, det kännetecknas av väldigt stor 
irrationalitet. Det är meningslöst våld som inte ger någonting. Man brukar ju prata om 
våld som är riktat för att få någonting, vid rån till exempel. Alkohol spelar stor roll för 
det irrationella våldet. Det skulle gå ner ordentligt. Men sedan får vi tänka på att 
alkohol inte räcker till för att begå våld. Det är väldigt många situationer med 
berusning, man räknar med att det är cirka 10 miljoner fall i Sverige per år. Det är 
ändå relativt få fall som leder till våldsbrott. Det är vissa personer, under vissa 
situationer begår våldsbrott. Men alkoholen som sådan är ju inte någon orsak till våld. 
Det måste till en viss situation och person. 
 
Det finns ju statistik som visar på en minskning av priset för droger, känner du 
till någonting om det? 
 
Den statistik jag har sett i alla fall, visar dels att andelen personer med drogproblem 
är väldigt överrepresenterade bland dem som begår våldsbrott. Då gäller ju det 
personer som har åkt fast för våldsbrott, det är ju ett väldigt stort mörkertal. Sedan 
har man har ju kollat i olika undersökningar och sett att personer som dör som offer 
för våld, liknar i viss mån gärningsmännen. Där har man kunnat konstatera att 
andelen personer med narkotika i blodet har vuxit väldigt kraftigt de senaste2 
årtionden. Kanske kan man litegrann se, att de som för tjugo, trettio år sedan blev 
alkoholister och som hamnade i kategorin våldsbrottslingar, att de är inte bara 
alkoholister idag utan även narkotikamissbrukare. Det är vad jag kan se i de 
undersökningar jag har sett. 
 
Hur kommer det sig att det finns en tendens till mer droganvändande? 
 
Det kan också vara lite gran EU. Om du tittar på brottsutvecklingen så kan du se en 
väldigt kraftig minskning av kategorin egendomsbrott. Sedan har du en klar ökning av 
våldsbrotten. Då frågar man sig hur kan det här hänga ihop? Det är inte uteslutet att 
narkotikan är orsaken till det här trendbrottet. På så sätt att narkotikan har blivit 
betydligt billigare i vårt land. Det beror på att det är lättare att komma med narkotika 



över gränserna, Schengenavtalet och EU. Även de här reglerna, befogenheterna 
som tullen har, har ju minskat. Då är narkotika billigare, det betyder att de personer 
som är beroende av narkotika behöver inte göra lika många egendomsbrott för att 
finansiera sitt missbruk. Samtidigt blir då missbruksgruppen större. Då blir det mera 
våldsbrott. Det är ingen som vet eftersom igen har tittat noggrant på det här, det är 
ett antagande som jag har. Säkert är att andelen narkotikamissbrukare är väldigt stor 
bland dem som blir dömda för våldsbrott. 
Men de är sällan narkotika missbrukare och nykterister på alkohol, utan brukar också 
alkohol. 
 
Vad det gäller folkhälsan i Sverige, kan man se någon förändring på den? 
 
Det har inte slagit igenom ännu, nej. Det finns studier som antyder att det är en ökad 
alkoholrelaterad dödlighet. Man vet inte riktigt hur gränshandeln har slagit igenom. 
Kanske kan man säga att först och främst har de som rest mycket som tillgodo gjort 
sig och packat bilen full med alkohol. Den gruppen har kanske inte varit speciellt 
sårbar när det gäller alkohol. Sedan har den alkoholen som tagits in spridits, det kan 
vara via restauranger, illegal försäljning osv. Och har nått den delen av den allmänna 
befolkningen som eljest har druckit mycket. Det genombrottet har kanske först 
kommit år 2000. Så de allmänna skadorna på folkhälsan har inte haft sitt genombrott 
ännu, i det avseendet. Vi räknar med att de kommer de närmsta åren och det finns 
tendenser att man märker det i statistiken. Men man måste vara försiktig, det finns en 
viss variation från år till år. Det måste finnas statistik på en 4-5 år för att man ska 
kunna säga att det är en reell ökning och att man kan ta den på allvar, i statistisk 
mening. 
 
Om man kan se en förändring i folkhälsan, kan det ge något utslag vad det 
gäller våldsbrotten? Hur hänger det ihop? 
 
Du menar att först kommer en försämrad folkhälsa, och det leder till att folk gör fler 
brott? 
Jag har inte systematiskt tittat på den frågan, än. Men det är inte något som man har 
uppmärksammat speciellt. Däremot har man i Amerika uppmärksammat att det 
allvarliga våldet har ökat kraftigt. Däremot det våld som leder offren till döden har 
minskat. Det märker vi här i Sverige också att våldet som leder till att man hamnar på 
sjukhus är mer brutalt idag än tidigare. Medan man har relativt säkra tecken på att 
det våld som leder till döden står stilla eller är till och med mindre. Men det beror på 
förbättringar i sjukhusväsendet, snabbare transporter och bättre 
intensivvårdsutrustningar och nu har det också gjorts stora framsteg i hjärtkirurgin. 
Får man till exempel en kniv i hjärtat så är det mycket större chanser i dag att rädda 
vederbörande. Så de medicinska framstegen har en positiv betydelse. Åtminstone för 
de som drabbar av det dödliga våldet. Att kunna hjälpa folk i en livshotande situation, 
det vet jag. Däremot den allmänna folkhälsan och brott, vet jag inte. Låt oss säga så 
här. Om folkhälsan blir bättre brukar det leda till att folk blir äldre. Det brukar ju inte 
ge mer brott eftersom de här gamlingarna begår inga brott. Blir man äldre så blir 
också folkhälsan bättre. Så det spelar inte heller så stor roll, förmodligen är 
sambandet åt det hållet inte så stort. 
 
Det finns statistik som säger att det finns en ökad ångest och oro i samhället, 
vad beror det på? 



 
Ja, det är rätt. Det finns två faktorer, dels har våldet ökat i samhället, då förändras 
också vår syn på det här. Sedan har det varit mycket uppmärksamhet i pressen och i 
den allmänna debatten, om de här riskerna som svaga grupper utsätts för. Det gör att 
man oroar sig mer. Det gäller inte minst kvinnor, det gäller barn. Det gäller också 
speciella grupper av kvinnor. Den faktiska risken för att bli offer för våld eller att 
drabbas av allvarliga hot om våld som ensamstående mamma med barn är 40 %. 
Det är väldigt höga risker. Så för vissa grupper finns det all anledning att vara lite 
oroliga och försiktiga. Det har positiva konsekvenser, är man försiktig så är risken för 
att man blir föremål för våld, mindre. 
 
Antalet självmord har ju gått ner ganska kraftigt, men den psykiska ohälsan har 
ju gått upp. Det skulle ju kunna betyda att folk inte tar livet av sig i samma 
grad, men de finns i livet och mår dåligt så att säga? 
 
Ja, precis. Det har nog att göra med medicinutvecklingen på det området. Man har 
nu mycket effektiva medel som blockerar depressioner osv. Men folk blir ju för den 
skull inte speciellt lyckligare när de är fullpumpade med läkemedel, det vill jag säga. 
Men sedan vet vi ju inte hur länge det håller sig med de lägre självmorden. Om det 
slår igenom med den här överkonsumtionen av alkohol, då kan det ändra sig. 
Själmord och alkohol har ett starkt samband. 
 
Om vi ser att en sådan sak som att alkoholkonsumtionen ökar, och vi vet varför 
och att det innebär fler våldsbrott. Borde inte någon ha ett ansvar för det? 
 
Jag tycker givetvis det. Jag tycker att någon borde ta ansvar. Som enkel medborgare 
tycker jag att det är befogat att belöna goda beteenden.  Om ett företag går riktigt bra 
så tycker jag inte att det är fel att de som har ansvar för det företaget får en positiv 
bonus. Men då måste det också finnas åt andra hållet. Och då vet jag precis vilka 
som skulle få en negativ bonus bland beslutsfattarna. Det är framförallt de som har 
förhandlat om Sveriges EU-inträde. De har ju inte varit tillräckligt hårdnackade om de 
här införselkvoterna. Jag vill inte precisera det, men de har faktiskt kostat hundratals 
människor livet per år och har negativ effekt på folkhälsan för folket. Då tycker jag att 
man skulle dra ifrån lite pengar från deras lön. Det är klart att det finns ett ansvar, 
men det är ingen som kräver ut det här av någon. För det var ju inte okänt, det hade 
varit annorlunda om det hade varit en överraskning. Det har det inte varit. Alla visste 
om att det här skulle komma. 
 
Hur påverkar en sådan sak som arbetslöshet folkhälsan? 
 
Det är ju inte bra va, det är klart. Det har säkert en negativ effekt. Folk mår ju inte 
särskilt bra om de inte har jobb. När det gäller invandrare och ungdomar som har 
speciella svårigheter, så kan ju arbetslöshet vara en av de faktorer som leder dem på 
avvägar. Det är ju inte bra. När det gäller alkohol så är det främst prissättningen som 
gäller. De här arbetslösa, är ganska försiktiga med alkohol, de har helt enkelt inte råd 
att dricka alkohol. 
 
Vissa säger ju att klyftorna har ökat i samhället? 
Ja, och det är ju inte bra. Det tror jag ligger mycket i att ungdomar har det svårare. 
Det finns etablerade som inte har varit berörda alls av den här konjunktursvackan, 



som inte har varit med om enda dag av arbetslöshet och så vidare, de sitter säkert 
till. När jag tog min akademiska examen i mitten av 60-talet var det bara att välja 
mellan jobben. Du behövde inte var en dag arbetslös ens. Nu är det en helt annan 
situation.  
 
Det verkar som att vi påverkas ganska mycket av hur Sveriges ekonomi går? 
 
Ja, det gör vi. Därför borde vi, om vi pratar om positiva och negativa bonusar, ha varit 
betydligt försiktigare vid de här EU-förhandlingarna. Det måste ju vara så att de 
länder som tidigare inte har haft någon bra ekonomi, såsom Kina osv. att de kommer 
att knacka på dörren, vad det gäller konkurrensen. Det är väl i vis mån negativt för 
oss om det är på det viset. För om man utgår från en global jämställdhet, går det inte 
att alla är rikast. Utan om det kommer ny på marknaden, blir vi lite fattigare som är 
etablerade. Då borde man ju ha sett de här stora kostnaderna på hälsoområdet vad 
det gäller alkoholen. Det är liksom lite förvånande att de här politikerna har varit så 
blåögda som de har varit. Det har varit en eufori runt EU. Det är riktigt att man måste 
samarbeta internationellt, men det har funnits alternativa lösningar. 
 
Vad jag har förstått så finns det olika uppfattningar om huruvida våldet har 
ökat i samhället eller inte. Det kanske inte spelar så stor roll om det gör det 
eller inte, för man måste ju ändå agera för det som är. Är det en viktig fråga? 
 
Ja, det är en viktig fråga givetvis. Våld är en ikon för allt negativt. För när våldet ökar, 
då tycker man att samhället går i fel riktning. Den är lite av den naturen. Även fast det 
inte förekommer väldigt mycket våld, så är det ett riktmärke för bedömningen av 
samhällsutvecklingen. Därför är det nog en viktig fråga. Sedan har du ju rent konkret, 
du nämnde ju själv att det finns en oro för våld i befolkningen. Ökar det faktiska 
våldet, ökar också oron för våld. Exempelvis att kvinnor inte vågar gå ut på kvällen, 
att de tar taxi när de åker hem på kvällen till exempel. Då har det en reell betydelse, 
det har en större betydelse än om det handlar om ett egendomsbrott. Även om 
egendomsbrott är en kränkning så ligger det inte på samma nivå som våldsbrott. 
 
En annan förklaring som jag har hört är att de som tidigare utsattes för brott 
utsätts nu ännu mera det, och de som inte påverkades av brott påverkas än 
mindre idag. Vad tror du om en sådan förklaring? 
 
Jag skulle tro att det är bättre att precisera det lite mera. Om man nu tittar på 
våldsbrott, så pratar man gärna om händelser. Så kan man ju också titta på offer, 
sådana som blir offer under ett år. Då kan man se att våldshändelser har ökat 
betydligt mer än antalet offer, vilket innebär att offret oftare blir utsatta för våld än 
tidigare. Antalet nya offer har inte ökat så kraftigt. Det kan man lugnt säga. Men det 
betyder inte att det blir färre nya offer.  Jag tror att det är samma sak med 
egendomsbrott, det är nog riktigt att det är vissa grupper, vissa förorter där våldet 
koncentreras mycket mera. Men det betyder inte att de har det bättre på Östermalm 
eller i de stadsdelarna där våldet är mera sällsynt. De märker inte så mycket av den 
här ökningen, så skulle jag vilja säga. Det är klart att det trots allt, förstärker klyftorna 
i vårt samhälle. Det är inte en bra utveckling. 
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