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Maskulinitet och våldsförebyggande arbete

Mäns våld är ett samhällsproblem

Män står för majoriteten av allt våld. Våld utövat
av män är ett samhälls- och folkhälsoproblem som
drabbar kvinnor, män och barn, både psykiskt och
fysiskt. Det leder till svåra konsekvenser för enskilda,
inte minst med ökad risk för psykisk ohälsa, och
orsakar stora kostnader för hela samhället.

Föreställningar om manlighet
och makt bidrar till våld

Våldsutövande har samband med normer för
manlighet och makt. Det finns också en koppling
mellan våldsutövande och mäns attityder till
jämställdhet. Genom att aktivt arbeta för att ändra
mansnormer och involvera män i jämställdhetsarbetet, inom bland annat skola, vård och
föräldrastöd, kan våldet minska.

Många barn upplever våld
i familjen. Cirka 150 000 barn
i Sverige lever tillsammans
med en förälder, oftast
mamman, som blivit misshandlad av den andra
föräldern, oftast pappan.

40

miljarder kronor

Särskilda förebyggande
insatser behövs

Ett brett, våldsförebyggande arbete behöver
utföras på många arenor, exempelvis i skolan,
på arbetsplatser, inom idrotten och inom vården.

Mäns våld mot kvinnor
kostar samhället uppemot
40 miljarder kronor om
året, direkta och indirekta
kostnader inräknat.

Källor: BRÅ, Socialdepartementet, Kriminalvården

MVP – Våldsprevention i skolan

Mentors in Violence Prevention bygger på en åskådaransats,
det vill säga att alla som bevittnar någon form av våld har
möjlighet att ingripa före, under eller efter händelsen. Alla
kan göra något för att förebygga våld. Det bygger också på att
våldet är kopplat till föreställningar om hur killar ska vara.

94%

av de intagna på
svenska anstalter
är män.

Vården kan upptäcka och förebygga våld
Mödrahälsovården, barnhälsovården och psykiatrin är delar av
vården som rutinmässigt bör fråga kvinnor och män om våldsutövande och våldsutsatthet
Rutiner för att fråga och fånga upp våldsutsatthet ökar markant
upptäckten av våld, och gör det möjligt att erbjuda hjälp och
stöd i tid.
Vårdens rutiner för att upptäcka våldsutsatthet och
våldsutövning behöver utvecklas och förstärkas.

Förändringsarbete med våldsutövande män
En viktig del i det förebyggande arbetet gäller förändringsarbetet
med män som har utövat våld mot kvinnor, som de har eller haft
en nära relation till. Våldet mäste upphöra. Ytterligare våld måste
förhindras.
För att höja kvaliteten i arbetet med våldsutövande män har SKL
tagit fram skriften ”Förändringsarbete med våldsutövande män –
Strategier för kvalitetsutveckling”.

Vill du veta mer?
Ta del av det våldspreventiva arbetet på skolor i Västerås
och Botkyrka, i SKL:s filmserie ”Röster om manlighet”.
På Youtube eller SKL.se/jamstalldhet.
Lär mer om SKL:s satsning på män, maskulinitet och
jämställdhet under SKL.se/jamstalldhet.

Hur ser det ut där du bor? Kolada.se ger dig statistiken för din kommun och ditt landsting.
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