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This thesis discusses the subject of men’s violence towards women present day Sweden. My primary information 
consists of a national report, including men’s violence against women. The purpose of this thesis is to examine how 
men’s violence towards women is argued in the above named national report. As method I have used discourse analysis 
and social constructionism. An essential conclusion of this thesis is, according to the national report, that both 
beaten women and perpetrators are offered different treatment and help from the police and judiciary. Further 
results that can be mentioned concern, firstly the fact that “experts” are given legitimacy to formulate and define the 
problem men’s violence towards women. Secondly, it is intricate to estimate some progresses, considering men’s violence 
towards women, on the grounds of two aspects. We can’t, for a certainty, know if some eventual progresses depends on 
different social actors work with these questions, or the fact that different kind of studies use disparate methods.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: våld, män, kvinnor, SOU-rapport, jämställdhet 

Keywords: violence, men, women, SOU-report, gender equality 
 
 
 



Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anna-Liisa Närvänen, för det stöd jag har erhållit 
under mitt arbete med magisteruppsatsen.   



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 4 
TIDIGARE FORSKNING 4 

DISKURSANALYS 5 

DISKURSTEORI OCH DESS ANVÄNDBARHET 6 
SOCIALKONSTRUKTIONISM 7 
REFLEKTIONER KRING ANALYSARBETET 11 

ANALYS 13 

DIFFUSA DEFINITIONER 16 
KVINNOFRIDSREFORMEN 18 
UTVECKLINGEN I SAMHÄLLET OCH EFFEKTER AV INSATSER 20 
POLIS OCH RÄTTSVÄSENDETS HANTERING AV VÅLDS – OCH SEXUALBROTT MOT KVINNOR 23 
GROV KVINNOFRIDSKRÄNKNING 25 
FÅ KVINNOR ANMÄLER ÖVERTRÄDELSER AV BESÖKSFÖRBUD 25 
POLISENS INSTÄLLNING OCH ATTITYD ÄR AVHÄNGIG OFFRENS EGENSKAPER 26 
ÅTALSMÖJLIGHETEN VID VÅLDTÄKT ÄR OCKSÅ BEROENDE AV OFFRENS EGENSKAPER 26 
VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ I DET FRAMTIDA ARBETET? 28 
VÅLDETS KARAKTÄR AV MAKT OCH KONTROLL KAN LEDA TILL SOCIALA PROBLEM 29 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 29 

ÅTERKOPPLINGAR TILL ANALYSEN 33 

SAMMANFATTNING 36 

LITTERATURFÖRTECKNING 37 



 1

Inledning 
Då denna uppsats behandlar ämnet mäns våld mot kvinnor, och eftersom vi genom historien bättre 
kan förstå vår samtid bedömer jag det relevant att redogöra för mäns våld mot kvinnor i ett 
historiskt sammanhang. Min bedömning grundar sig på att det kan underlätta förståelsen av 
ämnet mäns våld mot kvinnor i uppsatsens senare delar, då mäns våld mot kvinnor diskuteras i en 
samtida kontext. Vid diskussioner och resonemang kring våldsbegreppet är det viktigt att 
framhålla dess komplexitet. Det finns några spörsmål, vilka ingalunda kan negligeras, att förhålla 
sig till. För det första; vilka olika innebörder inrymmer begreppet våld? För det andra; vilken 
historisk, social och kulturell kontext är föremål för diskussionen kring våld? Oavsett om 
diskursen om mäns våld mot kvinnor berör 1800 – talets Sverige eller misshandlade kvinnor i 2000 – 
talets Sverige, måste diskussionen genomsyras av en förståelse, som tar hänsyn till den aktuella 
kontexten. I antologin, Våldets mening – Makt minne myt, betonas vikten av att sätta in våldet i dess 
historiska sammanhang. Genom historien kan vår samtid förstås i bättre dager. Nedan följer en 
passus som beskriver samspelet mellan familjens medlemmar i 1800 – talets Sverige: 

[…] Den äldre familjemodellen var extremt patriarkal. Ute i samhället upprätthölls lag och 
ordning men inom hushållet var den rättskipande makten delegerad till den enskilde mannen. 
Mannen bestämde över hustruns tid, arbetskraft, ekonomi, kropp och sexualitet. Han 
bestämde även som formellt ensam vårdnadshavare över barnen. Han hade rätt att använda 
våld i uppfostringssyfte och för att åstadkomma lydnad.1

 
I citatet ovan syns självklart väldiga skillnader jämfört med dagens svenska samhälle. För det 
första gjordes en åtskillnad mellan det offentliga och privata vad gäller lagstiftning. I hemmets 
sfär var det uteslutande mannen som styrde över övriga medlemmar i familjen. Citatet vittnar om 
att det, frånsett mannen i hushållet, inte var fråga om någon individuell självbestämmanderätt. 
För att få sin vilja igenom kunde mannen bruka våld mot hustrun och barnen med lagen på sin 
sida.  
 
Marie Lindstedt Cronberg, forskare vid Historiska institutionen vid Lunds universitet, 
accentuerar att den äldre diskursen kring hustrumisshandel är helt olik i jämförelse med idag: 

• Äktenskapet uppfattades i princip som livslångt och oupplösligt.  

• Lagen upptog inte misshandel som laga skäl för skilsmässa. 

• Mannens våld mot hustrun var inte generellt kriminaliserat. 2 

                                                 
1 Marie Lindstedt Cronberg, ”I husbondemaktens tid” i Våldets mening – makt, minne, myt, Eva Österberg & Marie 
Lindstedt Cronberg (red.), (Lund 2004), s. 88,89 
2 Ibid, s. 96 
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Av det ovan sagda märks stora skillnader, vad gäller en gift kvinnas livsvillkor, relaterat till 
rådande diskurser idag. Med tanke på att mäns våld mot kvinnor, i generell betydelse, varken var 
straffbart, eller att äktenskaplig misshandel inte gav kvinnor någon laglig rätt att lämna sina män, 
befann sig dessa kvinnor i en väldigt prekär och utsatt situation. Vidare ingick det i samhällets 
normer att gifta par skulle vara varandra trogna livet ut, vilket inte kan ha gjort misshandlade 
kvinnors vardag lättare. Samtidigt måste det påpekas att det finns forskning som visar på en del 
andra, i sammanhanget, intressanta uppgifter. Det som denna forskning vill lyfta fram är följande: 

Medan den moderna urbana familjen utmärks av just slutenhet och hemmet som en privat sfär, 
synliggörs att 1800 – talets rurala hem varken varit slutet eller privat i samma utsträckning […] 
Det har funnits en grannsamverkan och en närhet mellan människorna som sedan gått 
förlorad. Det ”privata våldet” blev därmed varken särskilt privat eller osynligt utan många 
kände till vad som utspelade sig i hemmet. Istället för kvinnohus, jourtelefoner och andra 
moderna säkerhetsinrättningar för våldsdrabbade kvinnor i ett anonymt urbant samhälle, fanns 
hjälp på nära håll. Omgivningen kunde ingripa och avvärja akut våld – samtidigt som det fanns 
små möjligheter att varaktigt undkomma ett liv i förtryck.3

Jämförelsen ovan mellan 1800 – talets familjeförhållanden med dagens är intressant. I citatet 
framställs situationen för de misshandlade kvinnorna i något ljusare dager än vad som har varit 
fallet i min tidigare diskussion. Den förmodade granngemenskapen kunde, åtminstone temporärt, 
ge misshandlade kvinnor en fristad. Samtidigt överskuggas denna optimism av, för denna tid, 
rådande strukturella förhållanden, vilka placerar in kvinnan under mannens ständiga överordning 
och förtryck.                
 
Att mäns våld mot kvinnor är ett aktuellt samhällsproblem och en angelägen och uppmärksammad 
fråga, framgår tydligt i nedanstående citat, vilket är hämtat ur mitt empiriska material, SOU-
rapporten Makt att forma samhället och sitt eget liv (SOU 2005:66): 

Frågan om mäns våld mot kvinnor har blivit allt mer uppmärksammad sedan början av 1990-
talet. En stark opinion har vuxit fram, frågan har fått stor medial uppmärksamhet och en allt mer 
framträdande plats i såväl regeringens politik som i regeringens målsättningar för att uppnå 
jämställdhet. En rad utredningar har presenterats, lagstiftningen har ändrats på åtskilliga punkter 
[…] berörda myndigheter har fått i uppdrag att utöka och skärpa sitt arbete på området […] 
sexualiserat våld är det jämställdhetspolitiska målområde där det finns en organiserad och 
särskilt aktiv kvinnorörelse.4

Citatet ovan visar att mäns våld mot kvinnor flitigt debatteras på olika nivåer i samhället. Såväl i 
media som i politiken är det en viktig och angelägen fråga. Vidare har också lagstiftningen skärpts 
och flera utredningar kring ämnet ifråga har publicerats. Det finns också en aktiv kvinnorörelse 
som behandlar dessa frågor. På regeringens uppdrag har det under 2005 gjorts en översyn över 

                                                 
3 Marie Lindstedt Cronberg, ”I husbondemaktens tid” i Våldets mening – makt, minne, myt, Eva Österberg & Marie 
Lindstedt Cronberg (red.), (Lund 2004), s. 110 
4 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 355-356 
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jämställdhetspolitiken i en SOU-rapport5, vilken kommer att utgöra grundmaterialet i min 
uppsats. Det område som jag kommer att diskutera kring är mäns våld mot kvinnor.  
 
Ett centralt begrepp i denna uppsats är jämställdhet. I SOU-rapporten Makt att forma samhället och 
sitt eget liv kan man läsa att åsikterna vad beträffar jämställdhetsfrågan varierar. En uppfattning är 
att inget hänt, medan en annan uppfattning är att jämställdheten gått för långt. Ännu en annan 
konception är att det redan gjorts stora framsteg på jämställdhetsområdet.6  Men vad åsyftas 
egentligen med detta begrepp och vari består jämställdheten? Gertrud Åström, särskild utredare 
för SOU 2005: 66, resonerar kring denna problematik: 

På jämställdhetsområdet finns också efterfrågan på en mer visionär blick. Eftersom vi aldrig 
haft ett jämställt samhälle är det onekligen intressant att fråga sig hur vi menar att ett sådant 
samhälle ska se ut. Att ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter är ju bra, men vad 
ska det leda till?7

Jag håller med om att ovanstående frågor är viktiga att ha i åtanke om det någonsin kan bli 
möjligt att tala om ett ”jämlikt samhälle”. Ett annat relevant begrepp som tas upp i Makt att forma 
samhället och sitt eget liv är det som kallas jämställdhetsintegrering. Hur kan då detta begrepp 
förstås? I SOU rapporten ges följande beskrivning: 

Jämställdhetsintegrering vilar på en förståelse av makt som innebär att den görs och 
upprätthålls överallt, i varje vardaglig handling, vilket innebär att den också kan göras 
annorlunda. Både kvinnor och män medverkar till att upprätthålla maktstrukturer och 
maktrelationer. Att makt görs överallt betyder dock inte att den görs på samma sätt överallt, 
utan den görs och upprätthålls på delvis olika sätt i olika sammanhang och verksamheter. Ett 
förändringsarbete måste därför ta hänsyn till det sammanhang och den verksamhet som det 
gäller för att bli framgångsrikt.8

Diskussionen om jämlikhet förutsätter, enligt min egen förståelse, även en diskussion om makt. 
Om förhållanden mellan vissa grupper i samhället, exempelvis kvinnor och män, anses vara 
asymmetriska, vad gäller inflytande och makt, tolkar jag det som att jämlikhet i sin tur är en 
önskan och en strävan att åstadkomma vissa förändringar i samhället. Men vilken inriktning bör 
då arbetet med jämställdhet ha i samhället? I den nu gällande propositionen, Delad makt delat 
ansvar, är just jämställdhetsintegrering den övergripande strategin för jämställdhetspolitiken: 

Mot bakgrund av bl.a. den moderna forskningen på området bör jämställdhetspolitiken 
framöver i ökad utsträckning inriktas på att förändra de strukturer i samhället som bidrar till 
eller förstärker det ojämna maktförhållandet mellan könen. Jämställdhet kan inte ses som en 

                                                 
5 Det är denna SOU rapport; Makt att forma samhället och sitt eget liv som utgör mitt empiriska material 
6 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 39 
7 Ibid, s. 41 
8 Ibid, s. 52 
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isolerad fråga. Inom i stort sett alla politikområden bör frågor om kvinnors och mäns skilda 
villkor analyseras för att kunna utgöra underlag för politikens utformning.9

Enligt citatet ovan är det således vissa strukturer i samhället som måste förändras för att 
undergräva det ojämlika maktförhållandet mellan könen. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att, i en SOU-rapport från 2005, granska vilken eller vilka diskurser 
som, av mig som forskare, kan lyftas fram gällande mäns våld mot kvinnor i Sverige. Det är alltså det 
specifika avsnittet om mäns våld mot kvinnor som utgör det empiriska materialet. Den övergripande 
frågeställningen är således; Hur formuleras och diskuteras ämnet mäns våld mot kvinnor i föreliggande SOU 
rapport? Jag har även två specifika frågeställningar och dessa är: 

• Hur beskrivs arbetet med mäns våld mot kvinnor? 
• Vilket bemötande erhåller våldsutsatta kvinnor av samhället, enligt rapporten?   

 

Tidigare forskning 
Hur ser forskningen10, kring ämnet mäns våld mot kvinnor, ut i dagsläget? 
 
Statsvetaren Maria Wendt Höjer konstaterar i sin avhandling, Rädslans politik, att mäns våld mot 
kvinnor, i ett historiskt perspektiv, inte alltid har betraktas som en politiskt legitim fråga. Studiens 
centrala teman belyser hur problemet mäns våld mot kvinnor har hanterats inom offentlig politik, 
från 1930 – talet till och med 1990 – talet.11 Sociologen Nea Mellberg har granskat befintlig 
svensk forskning, facklitteratur och offentliga publikationer kring ämnet mäns våld mot kvinnor. 
Mellberg presenterar några olika tolkningsperspektiv vad beträffar ämnet ifråga. I enlighet med 
vanmaktsperspektivet förklaras mäns våld mot kvinnor, som ett uttryck för vanmakt och frustration 
hos mannen. Gällande konfliktperspektivet sägs våldet emanera från en tvist mellan två jämbördiga 
parter. Enligt Mellberg kan kritik riktas mot båda ovanstående perspektiv, eftersom de visar 
ansatser till att ställa männen oansvariga för våldet. När det gäller socialt arv – perspektivet betraktas 
mannens våldshandlingar som ett tvångsmässigt upprepande mönster. De våldsbenägna männen 
växer inte sällan upp i en familj med sociala problem, där pojkar tar efter sin misshandlande 
fader. Flickorna, i de socialt belastade familjerna, löper också stor risk att själva misshandlas i 
vuxen ålder. I enlighet med detta perspektiv är Mellberg kritisk till att det skapar och 
upprätthåller föreställningar om att våld bara drabbar de ”onormala” i samhället, och inte de 
”normala”. I allt och intet – perspektivet kombineras olika förklaringsmodeller, som förklaringar till 
                                                 
9 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 48-49 (Se även Prop. 1993/93: 147, s. 22) 
10 Ibid, s. 403 ff. (Resonemangen nedan kring olika forskningsperspektiv är hämtade ur kapitlet Från 
”avvikelseförståelser till en könsmaktförståelse”) 
11 Ibid, s. 401 (Se även Wendt Höjer, Rädslans politik, genomgående resonemang) 
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mäns våld mot kvinnor. Ett exempel är att koppla samman könsmaktsteori med individuella 
faktorer (psykiska problem eller missbruk) och situationella faktorer (t.ex. ekonomisk eller social 
stress). När man har att göra med kombinationer av olika perspektiv framhåller Mellberg att det 
kan vara en intrikat uppgift ifall inte motsägelser mellan perspektiven diskuteras. Slutligen hävdar 
Mellberg att det enda perspektiv som gör det möjligt att förlägga ansvaret för våldet på männen 
är makt – och kontrollperspektivet. Med detta perspektiv förklaras mäns våld mot kvinnor i termer som 
samhällelig manlig dominans och kvinnlig underordning. En annan benämning på detta 
perspektiv är könsmaktsförståelse eller feministisk våldsforskning. 

 

Diskursanalys 
Varför är diskursanalys en bra metod i kvalitativ forskning?  
I Textens mening och makt beskrivs diskursanalys som ”[…] ett studium av samhällsfenomen där 
språket står i fokus […] Språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma den.”12 Enligt 
ovan nämnda citat formar också språket den verklighet vi lever i, och det går även hand i hand 
med ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Kvintessensen enligt socialkonstruktivismen är de facto, 
att allt i vår värld är socialt konstruerat. När det handlar om språkets betydelse i diskursanalys 
menar Norman Fairclough, enligt Bergström och Boréus, följande: 

Att använda språk är en social aktivitet. Språket formas i en social kontext. Men språket har 
också en formande eller konstituerande sida eftersom sociala fenomen som identiteter, 
relationer och olika trosuppfattningar i så hög grad formas av och genom språket. I enlighet 
med en konstruktivistisk syn blir språket en alldeles nödvändig grund både för vad vi tänker 
eller gör.13

Då språk, enligt citatet ovan, är en social aktivitet och formas i en social kontext har jag bedömt 
att diskursanalys är en relevant metod. Bergström och Boréus lyfter emellertid fram flera skäl till 
att diskursanalys lämpar sig väl som metod i kvalitativ forskning. De hävdar, till att börja med att, 
”om olika fenomen, till exempel politik, bättre kan beskrivas och förstås med hjälp av 
undersökningar på en språklig nivå”, då fungerar diskursanalys bra som metodologisk ram.14 Ett 
andra skäl som författarna anger handlar om diskursanalys och dess fokusering kring frågor om 
makt. Bergström och Boréus stöder sig dels på uppfattningen att makt är en av diskursanalysens 
utgångspunkter, dels hänvisar de till Ruth Wodak, som också resonerar kring detta. Författarna 
skriver: 

I grunden finns medvetenheten om de språkliga uttryckens tvingande karaktär. Inom 
statsvetenskap och sociologi finns en väl utvecklad tradition med inriktning på makt som också 
inkluderar olika konkurrerande synsätt […] Wodak vill visa hur relationen ser ut mellan diskurs 

                                                 
12 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2000), s. 221 
13 Ibid, 234. (Se också Fairclough, Critical Discourse Analysis, s. 55). 
14 Ibid, s. 255 
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och social makt, hur diskurs och maktrelationer interagerar och hur makt utövas i termer av 
språk […] makt ses som diskursiv kontroll. Vem får tala och vem får inte?15

Diskursanalysens fokus kring frågor om makt har kommit väl till användning i min uppsats. I 
citatets senare del talar Wodak om en relation mellan social makt och diskurs, och kvinnors och 
mäns förmodade asymmetri gällande jämlikhet i samhället, kan enligt mig, förstås i termer av 
”social makt”. Detta visar än en gång att diskursanalys är tillämpbar i min studie. Ytterligare en 
anledning, till diskursanalysens relevans i kvalitativ samhällsforskning, som Bergström och Boréus 
anger, handlar om följande: 

Ett tredje skäl är den mångvetenskapliga miljö som diskursanalysen finns i. Inom 
samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteter förekommer en mängd olika tekniker som 
diskursanalytiska verktyg. Därigenom bidrar diskursanalysen till skapandet av ett forum för 
innovationer som kan bidra till metodutveckling.16

 

Diskursteori och dess användbarhet 
Om diskursteori, vilken vanligen förknippas med de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe, går följande att läsa i Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips bok 
Diskursanalys – som teori och metod: 

Diskursteorin syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, där alla sociala 
fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska redskap […] Den överordnade 
tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga eller totala. 
Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för ständig social strid om definitioner av 
samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala konsekvenser.17

I citatet ovan framgår det att alla sociala fenomen, inom diskursteorin, kan granskas med hjälp av 
diskursanalytiska redskap. Laclau och Mouffe gör således ingen åtskillnad mellan det som är 
diskurs och det som inte är diskurs. Då ett visst begrepp, till exempel våld, aldrig kan ha en fast 
och entydig betydelse, innebär det att det får sociala konsekvenser beroende av vilken eller vilka 
definitioner av begreppet våld som förekommer i mitt empiriska material. Detta exempel får 
illustrera diskursteorins användbarhet i denna studie. Diskursanalysens syfte är att granska vilka 
diskurser, utsagor och begrepp, som framstår som självklara och naturliga, och inte minst, hur 
detta görs. Begreppet politik till exempel, innefattar enligt Winther Jørgensen och Phillips, hos 
Laclau och Mouffe inte bara partipolitik, utan är ett vidare begrepp som refererar till hur vi 
ständigt skapar eller formar det sociala på vissa bestämda sätt, och därigenom utesluter vissa 
andra betydelser av samhället.18  

                                                 
15 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 251, 252, 255. (Se också Ruth Wodak, 
Disorders of Discourse, s. 63-64). 
16 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2000), s. 256 
17 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 31 
18 Ibid, s. 43 
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En intressant fråga är hur man som forskare kan handskas med avgränsningen av diskurser. 
Winther Jørgensen och Phillips ger följande råd gällande detta:  

Om man ser avgränsningen av diskurser som en analytisk operation, betyder det att man 
uppfattar diskurser som något man som forskare konstruerar snarare än något som redan finns 
avgränsat i verkligheten och som man bara ska klarlägga […] Man kan börja inringningen med 
hjälp av sekundärlitteraturen som pekar ut bestämda diskurser, men arbetet fortsätter i 
analysen av det konkreta materialet.19

De diskurser som jag har identifierat under analysarbetet är förmodligen resultatet av något som 
jag som forskare ”konstruerar”. Inte minst är det också relevant att relatera till aktuell litteratur. 
Det är även viktigt att komma ihåg att det som är föremål för min analys i själva verket är ett 
resultat av tidigare tolkningar och samtal. De diskurser, som i texten kan tyckas vara givna på 
förhand, är också socialt konstruerade. Diskurser är med andra ord sociala produkter, skapade av 
oss själva. Att diskurser är grundläggande för det sociala kanske framgår ännu mer i nedanstående 
citat: 

Utgångspunkten är […] att diskurserna genom att framställa världen på ett sätt och inte på ett 
annat konstituerar objekt på bestämda sätt, skapar gränser mellan sant och falskt, och gör vissa 
typer av handlingar relevanta och andra otänkbara. I den meningen är diskursen konstitutiv för 
det sociala.20

Innehållet i diskurserna framställer således världen eller samhället på ett visst sätt. Det är inte så 
mycket frågan om vilken diskurs som dominerar, som är det intressanta, utan snarare hur olika 
utsagor framställs som självklara eller naturliga. Vilka konsekvenser detta får för analysarbetet är 
forskarens uppgift att nagelfara. 
 

Socialkonstruktionism 
När det gäller teoretiska överväganden i min uppsats intar socialkonstruktionismen en central 
plats. Eftersom socialkonstruktionismen21, enligt Winther Jørgensen och Phillips, är 
grundläggande i alla de diskursanalytiska riktningar de presenterar, är den även relevant för min 
studie, eftersom jag använder mig av just diskursanalys som metod. 
 
Ian Hacking skriver i boken Social konstruktion av vad? att användningen av socialkonstruktionism 
har höjt medvetenheten. Detta görs, dels på ett mer övergripande sätt, genom att vår värld bör 
betraktas som socialt konstruerad, dels på ett lokalt sätt, genom lokala teser av ett speciellt X. 

                                                 
19 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 137 
20 Ibid, s. 138 
21 Jørgensen & Phillips använder sig av beteckningen socialkonstruktionism, istället för socialkonstruktivism. Detta 
för att inte få positionen förväxlad med Piagets konstruktivistiska teori. Gemenligen används begreppet 
socialkonstruktivism. (min anm.)  
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Detta X skulle exempelvis kunna vara kvinnomisshandel. Poängen med lokala teser är att höja 
medvetenheten om något särskilt.22 Då det gäller kvinnomisshandel är det särskilt problemet med 
mäns våld mot kvinnor, som står i fokus.23 Relevanta spörsmål gällande mäns våld mot kvinnor kan till 
exempel vara följande; vilka faktorer ligger bakom det faktum att män slår? Varför, stannar 
kvinnor, våldet till trots, i misshandelsförhållanden? Ytterligare en intressant fråga är vilka 
faktorer som till sist leder till att kvinnor de facto lyckas komma ur, och lämna förhållanden med 
misshandlande män. Brottsoffermyndigheten menar att det är kutym att ställa frågan; varför går hon 
inte?24 En sådan formulering har vissa implikationer. Den lägger ansvaret för mäns våld mot 
kvinnor på offret och gör kvinnan till problemets orsak. Om vi omformulerar frågan till; varför 
låter han henne inte gå?, innebär det att vi kan se problemet ur ett annat perspektiv. 
Brottsoffermyndigheten lyfter även fram frågan, vid vilka andra brott man söker huvudorsaken 
hos offret.25

 
I materialet till min uppsats förklaras mäns våld mot kvinnor bland annat med utgångspunkt i det 
som kallas könsmaktsordning (en bland flera förekommande förklaringsmodeller).26 Enligt 
Hacking har teorier om ett visst X vissa beståndsdelar. Detta X sägs, för det första, inte vara 
oundvikligt, det vill säga X hade aldrig behövt uppkomma eller X kunde ha varit annorlunda. För 
det andra kan X betraktas som riktigt dåligt. Till sist kan syftet vara att radikalt förändra, eller 
göra sig av med X.27 Detsamma skulle kunna gälla idén om könsmaktsordning (representerar 
således ett visst X). Idén om könsmaktsordningen hade inte behövt uppkomma, och denna idé 
hade också kunnat uttryckas på ett annorlunda sätt. Vidare kan könsmaktsordningen som 
fenomen betraktas som riktigt dålig. Vissa skulle också kunna gå så långt att, antingen radikalt 
förändra könsmaktsordningen (exempelvis radikalfeminister), eller göra sig av med 
könsmaktsordningen helt och hållet. Till denna diskussion kan även Hackings tes om olika grader 
av engagemang, vad gäller socialkonstruktionismen, relateras. Här kan det vara relevant att nämna 
ironisk, reformistisk samt revolutionär konstruktionism. Ironikern menar, såsom beskrivits ovan, 
att X kunde ha varit annorlunda. Den reformerte vill göra X mindre dåligt än det redan är, medan 
revolutionärens syfte är att förändra världen, med avseende på X.28

 
Enligt Hacking är det särskilt viktigt, att man i talet om sociala konstruktioner, ställer frågan vad 
som är socialt konstruerat.29 Individer som genusförsedda, eller kategorin genus? Eller åsyftas 
kroppar, själar eller upplevelser? För att relatera detta spörsmål till min uppsats, kan det vara 

                                                 
22 Ian Hacking, Social konstruktion av vad?, (Stockholm 1999), s. 19 
23 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), (genomgående resonemang) 
24 Brottsoffermyndigheten, Kvinnofrid - Att förstå bakgrunden till mäns våld mot kvinnor och dess effekter, (Umeå 2001), s. 4 
25 Ibid, s. 17 
26 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), (genomgående resonemang) 
27 Ian Hacking, Social konstruktion av vad?, (Stockholm 1999), s. 20  
28 Ibid, s. 35-36 
29 Ibid, s. 23 (min kursiv.) 



 9

relevant att tänka på hur kategorierna manligt och kvinnligt konstruerats och representerats 
genom historien. Enligt Hacking sker det en växelverkan mellan själva idén om manligt/kvinnligt, 
och de som kategoriseringarna syftar på, det vill säga människorna själva. Hackings poäng är att 
människorna påverkas av kategoriseringarna som görs om dem. Detta implicerar att samhälleliga 
föreställningar, om till exempel manliga våldsverkare, kan vara felaktiga då de som kategoriserats 
(männen själva) ändrat sitt beteende (på grund av kategoriseringen), eller med andra ord 
rekonstruerat sin identitet. En ytterligare konsekvens, av att dessa människor har förändrat sina 
beteenden, på grund av vad de tror om sig själva, är att nya kategoriseringar (av samhället) tvingas 
komma till stånd.30 Det handlar således om en dubbelriktad påverkan. Att den sociala 
konstruktionen av ett visst X är tvetydig, samt det faktum att olika sätt att kategorisera människor 
växelverkar med människorna själva, gör enligt Hacking, talet om sociala konstruktioner extra 
intressant.31 Relaterat till min uppsats, kan det vara intressant att diskutera mäns våld mot kvinnor, i 
ljuset av de kategoriseringar som gjorts beträffande könen i ett historiskt perspektiv. Vivien Burr 
diskuterar vad det specifikt feminina kan tänkas representera. Burr beskriver nedan vad sådana 
diskurser kan konstitueras av: 

Prevailing discourses of femininity often construct women as, say, nurturant, close to nature, 
emotional, negatively affected by their hormones, emphatic and vulnerable. From this it is only 
a short step to the recommendations that women are particularly able to care for young 
children, and that they should do so, that they are unsuited to careers in top management or 
positions of responsibility […] Prevailing discourses of the individual paint a picture of human 
beings as separate, disconnected units naturally differing from each other in terms of their 
motivation, talents, intelligence, determination […].32

I citatet ovan framträder en diskurs som förutsätter att män och kvinnor av naturen är olika och 
har olika egenskaper. Dessa förmenta egenskaper, hos både män och kvinnor, riktar också 
praktiska rekommendationer om vad som är lämpligt för respektive kön att syssla med. Kvinnor 
beskrivs som empatiska, sårbara och bör också åläggas ansvar för barns uppfostran. Vidare är 
kvinnor icke lämpliga på höga poster i företag, och kvinnorna bör heller inte ha det ansvar som 
en sådan tjänst och position kräver. Mäns egenskaper (det maskulina) beskrivs inte explicit i 
citatet utan män förväntas ha allt det som kvinnor inte har. Vad gäller detta kommer Maria 
Wendt Höjer med vissa intressanta invändningar. Wendt Höjer skriver i sin avhandling, Rädslans 
politik, att skillnader inom en och samma grupp måste beaktas. Kvinnors förmenta ”gemensamma 
erfarenheter” är ingenting annat än skapandet av en enhetlig kategori, vilken ingalunda kan 
betraktas som universellt giltig, eftersom det inte finns någon stabil grund för ett sådant 
påstående.33 Hur kan man hävda att manlighet respektive kvinnlighet är enhetliga och homogena 
kategorier, då män och kvinnors erfarenheter de facto skiljer sig markant åt, med avseende på och 

                                                 
30 Ian Hacking, Social konstruktion av vad?, (Stockholm 1999), s. 52, 84, 142 
31 Ibid, s. 24-25, 44-45 
32 Vivien Burr, Social Constructionism, (London 2003), s. 75 
33 Maria Wendt Höjer, Rädslans Politik, (Malmö 2002), s. 182 
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i relation till variabler som ålder, etnicitet, klass et cetera. I boken Social constructionism menar 
Vivien Burr att vår konstruerade värld korrelerar med maktrelationer i samhället. Burr hävdar 
således följande: 

Descriptions or constructions of the world […] sustain some patterns of social action and 
exclude others. Our constructions of the world is therefore bound up with power relations 
because they have implications for what it is permissible for different people to do, and for 
how they may treat others.34

Enligt Burr är vår sociala värld intimt sammankopplad med maktrelationer. Den makt en viss 
grupp (exempelvis män) förfogar över bestämmer vad som kan, och inte kan sägas och göras i 
vissa situationer. Detta medför, såsom jag tolkat Burr, att en viss grupps handlingsutrymme står i 
proportion till just den makt, eller brist på makt gruppen har, i en viss bestämd social kontext. Ett 
exempel får tydliggöra vilka implikationer detta kan ha i praktiken. Maria Wendt Höjer diskuterar 
i Rädslans politik hur diskursen kring mäns våld mot kvinnor har hanterats i offentligt tryck sedan 
början av 1930 - talet. I Wendt Höjers avhandling utgjordes diskursen kring mäns våld mot kvinnor, 
ända in på 1960 – talet, av acceptans för ett visst mått av våld mot kvinnor i nära relationer. Mäns 
våld mot kvinnor betraktades av statsmakten, som en privat och naturlig aspekt av livet. I så 
motto detta formulerades som ett problem, skulle det lösas inom familjen. Mäns våld mot 
kvinnor betraktades, i enlighet med rådande diskurser, inte som ett samhällsproblem.35  
 

Antag att en gift kvinna misshandlats av sin man (låt säga på 1950 –talet). Vilka handlingar kan ha 
varit möjliga för henne i en sådan situation? Jag tror att denna kvinnas handlingsutrymme, i 
rådande kontext, var mycket begränsad. Eftersom synen på mäns våld mot kvinnor betraktades som 
ett individuellt och familjärt problem, tror jag inte att varken staten eller samhället kunde erbjuda 
så mycket hjälp. Synen på våldtäkt är särskilt intressant ur ett historiskt perspektiv, eftersom 
straffet för detta brott, fram till 1799 var döden, men inom äktenskapet tilläts ända fram till 
1965.36 Uppenbarligen har inte misshandlade kvinnor haft samma juridiska rättigheter som idag. 
Vidare tror jag att misshandlade kvinnor ifråga, svårligen skulle vilja (eller rent av kunde) lämna 
sina män, då många kvinnor var ekonomiskt beroende av sina män. Mannen hade också länge 
ensam vårdnadsrätt om barnen, varför hot mot kvinnan att tysta ner våldet kunde komma via 
barnen. I det ovan nämnda Kvinnofrid, hävdas det att lagen i formell mening är könsneutral, men 
samtidigt att den är motsägelsefull, med avseende jämställdhetsfrågan. Lagens progressiva 
komponent handlar om att män och kvinnor i laglig bemärkelse är lika, medan lagens reaktiva del 
är reaktionär, med andra ord; vad som betraktas som det lika härrör från det manliga. 
Konsekvensen härav, enligt Kvinnofrid, är att kvinnors rättsskydd är avhängig deras val av 
beteende. Ju mer traditionellt manligt beteende, desto bättre skydd.37 Vidare skulle jag också vilja 
                                                 
34 Vivien Burr, Social Constructionism, (London 2003), s. 5 
35 Maria Wendt Höjer, Rädslans Politik, (Malmö 2002), genomgående resonemang för boken i sin helhet 
36 Brottsoffermyndigheten, Kvinnofrid - Att förstå bakgrunden till mäns våld mot kvinnor och dess effekter, (Umeå 2001), s. 9 
37 Ibid, s. 8 
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diskutera begreppet kön, relaterat till sociala konstruktioner. I Kvinnofrid förs en diskussion kring 
varför kön är en viktig kategori i dagens samhälle.38 Följande exempel tas upp; antag att du är 
osäker inför någons könstillhörighet. Hur skall du då bemöta denna person? Medge att det 
infinner sig en viss osäkerhet. Kön har, således också en stor betydelse, inte bara för en själv, utan 
också omgivningen. I Kvinnofrid noteras också att konstruktionerna gällande kön förstärks när 
gränserna mellan traditionellt manligt och kvinnligt överskrids. Exempelvis, får våld, orsakad av 
en kvinna, andra reaktioner än våld, orsakad av en man. 
 

Till sist har jag tänkt sammanfatta mina tidigare resonemang, relaterat till sociala konstruktioner. 
När det gäller problemet mäns våld mot kvinnor, hoppas jag att exemplen, både i Wendt Höjers 
avhandling och i Kvinnofrid, påvisat att rådande diskurser och valet av problemformuleringar 
faktiskt får konsekvenser för hur man i praktiken åtgärdar olika samhällsfrågor och problem. Som 
jag tidigare nämnt, kan vi betrakta mäns våld mot kvinnor ur ett nytt perspektiv, om vi istället för 
att säga; varför går hon inte?, ställer frågan; varför låter han henne inte gå? 
 
Andra exempel på sociala konstruktioners komplexitet, för att relatera till Hacking, handlar om att 
inte ta för givet vad det är som är socialt konstruerat, samt att kategoriseringar av olika grupper står 
i ett dialektiskt förhållande till människorna som kategoriseringarna syftar på. Med andra ord 
påverkar inte bara samhället olika människor (genom kategoriseringar), utan våra beteenden kan 
rekonstrueras, och i sin tur leda till kategoriseringar ånyo av samhället. En annan aspekt, som är 
värd att framhålla, är Wendt Höjers varnande ord gällande just kategoriseringar av olika 
samhällsgrupper. Om vi skärskådar kategorierna män och kvinnor, förutsätter vi inte bara att dessa 
grupper har gemensamma erfarenheter, utan vi exkluderar även vissa andra, om än viktiga variabler. 
Hur skulle vi, förutsatt manligt och kvinnligt som enhetliga kategorier, till exempel förklara en 
lesbisk, funktionshindrad invandrarkvinnas upplevelse av våldtäkt? Vad jag vill ha sagt, såsom jag 
tolkat Wendt Höjer, är att det inte är särskilt fruktbart att utgå från så enhetliga kategorier som 
manligt och kvinnligt, vilka inom respektive grupp, postuleras ha gemensamma erfarenheter. 

 

Reflektioner kring analysarbetet 
En första aspekt handlar om vilken betydelse hermeneutik (tolkningslära) kan ha i kvalitativ 
forskning. Författarna Nils Gilje och Harald Grimen hävdar att man som forskare måste ha en 
viss förförståelse vad gäller tolkning kring olika fenomen. De skriver: 

Karakteristiskt för meningsfulla fenomen är att de måste kunna tolkas för att kunna förstås […] 
Men ofta kan ett fenomens mening vara oklar för oss, vilket kräver speciella ansträngningar 
och vissa metodologiska angreppssätt för att meningen klart ska komma fram […] inte så 
sällan är det mer fundamentala förhållanden som ligger bakom när vi inte förstår något, att vi 

                                                 
38 Brottsoffermyndigheten, Kvinnofrid - Att förstå bakgrunden till mäns våld mot kvinnor och dess effekter, (Umeå 2001), s. 20 
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exempelvis inte delar tillräckligt många förutsättningar med författaren för att kunna förstå vad 
han vill uttrycka.39

Av citatet att döma underlättar det om man som forskare har en viss kunskap gällande den 
kontext som texten refererar till. Om vi applicerar denna problematik på min uppsats tror jag 
emellertid att det inte kommer att orsaka några större problem. Men det, i citatet, ovan nämnda 
får ingalunda ignoreras. Visserligen har jag inte att göra med några intrikata historiska texter, där 
kontexten kan antas ha ännu större betydelse, men denna omständighet är ändå värd att 
uppmärksamma. En annan viktig aspekt, vilket är en utvidgning av ovanstående resonemang, 
handlar om vad vi egentligen avser när vi frågar om textens mening. Således bör man ha i åtanke 
om det är författarens mening man som forskare är ute efter, eller om det istället handlar om det 
som läsaren kan tänkas få ut av en viss text.40

 
Ett annat dilemma, att förhålla sig till i kvalitativ forskning, har att göra med det som kallas den 
hermeneutiska cirkeln. I korthet går denna cirkel ut på att, hur delarna av en text ska tolkas är 
beroende av hur helheten tolkas. Samtidigt är en tolkning av helheten avhängig tolkningen av 
delarna i texten.41 En intressant och relevant fråga är vad en enskild studie egentligen kan bidraga 
med? Winter  Jørgensen och Phillips tangerar denna fråga och hävdar: 

En enskild undersökning omfattar ju bara en rätt begränsad mängd konkreta diskursiva 
uttryck, och för att säga något meningsfullt om dem, till exempel om de bidrar till reproduktion 
eller förändring, måste man ställa dem mot en eller annan bakgrund. Man måste alltså ha en idé 
om vad det är som den konkreta praktiken reproducerar eller förändrar […].42

I enlighet med citatet ovan är det således forskarens uppgift, att i analysarbetet urskönja om det 
empiriska materialet reproducerar eller förändrar någon samhällelig aspekt. Om detta nu 
föreligger, är det även viktigt att påvisa vad eller vilka aspekter som är föremål för reproduktion 
eller förändring. Det som i ovanstående citat beskrivs som ”bakgrund” syftar, enligt min tolkning, 
på relevanta teorier, vilka materialet ska kopplas till. 
 
I boken, När kvalitativa studier blir text, resonerar Anna-Liisa Närvänen vad forskning kan bidraga 
med: 

Originalitet i vetenskapliga sammanhang handlar inte om att tänka något som ingen annan har 
tänkt, utan framförallt att tillföra något nytt till det som andra redan forskat om […] Sättet att 
formulera problemställningen och ställa frågor till sitt material kan visa nytänkande […] 
Originalitet kan också handla om sättet att utföra analysarbetet och användandet av litteratur.43

                                                 
39 Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, (Göteborg 2003), s. 175 
40 Ibid, s. 176 
41 Ibid, s. 191 
42 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 133 
43 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text, (Lund 1999), s. 23 



 13

Som Närvänen visar, finns det således många olika sätt att bidra med nyskapande vetenskaplig 
forskning. 

 

Analys  
Ett intressant begrepp, relaterat till diskussionen om mäns våld mot kvinnor, är sexualiserat våld, 
vilket är ett samlingsbegrepp som används i feministisk våldsforskning. Kopplingen till kön 
tydliggörs av att prefixet sexualiserat förbinds till våldsbegreppet. I denna definition ingår våld och 
övergrepp mot vuxna kvinnor och sexuella övergrepp mot barn.44 Även om fokus i min uppsats 
är mäns våld mot kvinnor kan en tolkning av ovanstående definition vara att våld mot män (av både 
kvinnor och män) inte kan förklaras i termer av kön eller sexualitet. Eller snarare, hur skulle 
kvinnors våld mot män förklaras i, bland annat, offentliga publikationer? Även om jag tror att 
långt fler kvinnor än män utsätts för våld och övergrepp, är det viktigt att påpeka att även män 
kan falla offer för våld, och våld av sexuell art. Vad gäller möjliga tolkningar av begreppet 
sexualiserat våld är det viktigt att ha i åtanke att detta begrepp, precis som begreppet sexuella 
trakasserier, är en direkt översättning av engelskans sexual violence och sexual harassment. I det 
engelska språket avser ordet sexual både köns – och maktaspekten medan begreppet sexualiserat, 
fortfarande i allmänhet, i Sverige enbart förknippas med sexuella övergrepp.45  
 
I diskussionen kring mäns våld mot kvinnor är det viktigt att tänka på att statistik inte ger någon 
heltäckande och rättvisande bild av den reella problematiken. Enligt Brottsförebyggande Rådet 
(BRÅ) utgörs visserligen 80 procent av polisanmälda misshandelsfall i Sverige av misshandel av 
bekant. Även om statistik säger en del, är det viktigt att, förutom stora mörkertal, ha i åtanke att 
olika brottsofferundersökningar mäter våldet på olika sätt och utgår från olika definitioner av 
våld.46 Det faktum att BRÅ, såsom det framställs i SOU-rapporten, inte delar upp sin statistik 
över sexualbrott efter offrets kön47, tolkar jag som att det finns en implicit samhällelig 
föreställning om att män skulle vara mer våldsamma än kvinnor. I antologin Våldsutsatta kvinnor – 
samhällets ansvar skriver Mona Eliasson att det är viktigt att förstå våldet i relation till de inte sällan 
omedvetna och kulturellt givna reglerna för manlighet och kvinnlighet, regler som är 
grundläggande för vår identitet: 

Att använda våld mot andra är inget små pojkar är födda med, de måste lära sig att det är 
godkänt under vissa omständigheter […] Varför är våldshandlingar så strängt uppdelade på 
kön? […] Att fokusera enbart på en grupp individer och deras personliga egenskaper eller 
abnormiteter krymper diskussionen och hindrar en verklig förståelse av könets betydelse för 

                                                 
44 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 355 
45 Ibid, s. 417 
46 Ibid, s. 356-357 
47 Ibid, s. 358 
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våld. Det ger också en dålig grund för preventivt arbete. Varje person har sin egen historia, 
personlighet, temperament osv. , och visar sig för omvärlden som unik. Men samtidigt ingår 
varje människa alltid i större sociala strukturer och organisationer som talar om för oss hur 
kvinnor och män ska uppträda i olika sammanhang.48

Enligt Mona Eliasson bör förståelsen av våldet i större utsträckning förklaras med hänsyn till 
individuella faktorer. Min förståelse av Eliassons diskussion är att kopplingar mellan våld och kön 
är komplicerad. Parallellt med alla individuella variationer hos män och kvinnor, florerar, enligt 
Eliasson, samhälleliga normer för hur kvinnor respektive män bör bete sig i olika sammanhang. 
Avviker man sedan från dessa föreställningar uppfattas man inte längre som en trovärdig man 
eller kvinna.49   
 
I boken Att göra kön betonar också Helene Thomsson att kvinnligt respektive manligt inte är 
något som bara finns, utan kategorierna uppstår i relationer mellan människor. Thomsson skriver: 

Kategorierna kvinnlighet och manlighet är skapade produkter eller abstraktioner. Det finns inte 
något som är kvinnligt eller manligt från början […] De här abstraktionerna fungerar som 
mallar för hur kvinnor och män ska och framförallt kan eller tillåts vara inför varandra. 
Kategorierna kvinnlighet och manlighet är mycket centrala och genomsyrar i stort sett allt vi är 
med om, allt vi gör och förhåller oss till. Även saker och intresseområden kategoriseras som 
kvinnliga respektive manliga.50

Thomsson menar således att i princip alla aktiviteter i vår vardag relateras till olika förståelser och 
kopplingar till respektive kön. Som ovan nämnts, kan det vara problematiskt att enbart förklara 
olika handlingar utifrån en förståelse av könen.   
   
I misshandelsstatistiken gällande mäns våld mot kvinnor används vanligen kategorierna, förövaren 
bekant eller obekant med kvinnan. Enligt rapporten är det förvisso möjligt, att i dylika statistiska 
undersökningar, använda sig av kategorier som, gift eller ogift, sambo eller särbo et cetera. Samtidigt 
hävdas det i rapporten att kategorier som bekant eller obekant inte är tillämpbara om man avser att 
beskriva det våld som kvinnor utsätts för i nära relationer. Rapporten menar, att även om 
förövaren skulle vara bekant med kvinnan, är den nära relationsaspekten ett alltför trubbigt mått i 
statistiska undersökningar. Att förövaren är bekant med kvinnan kan inte med nödvändighet 
förutsätta att de har, eller har haft, en nära relation.51

 
En annan omständighet, som lyfts fram i SOU-rapporten, är att det enligt undersökningar 
sammanställda av Statistiska Centralbyrån, nästan är fyra gånger så vanligt att kvinnor rapporterar 

                                                 
48 Mona Eliasson, ”Att förstå mäns våld mot kvinnor”, i Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, Gun Heimer, Barbro 
Posse (red.), (Lund 2003), s. 34  
49 Ibid, s. 34 
50 Helene Thomsson, Att göra kön, (Stockholm 2003), s. 22-23 
51 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 357 
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om våld, eller hot om våld, som utövas av en nära bekant.52 En intressant fråga, relaterat till detta, 
är i vilken utsträckning män underrapporterar våld och hot om våld, där förövaren är en kvinna, 
med tanke på vilka föreställningar och förväntningar som råder i samhället beträffande manlighet 
och kvinnlighet. Om det stämmer att män underrapporterar det våld eller hot om våld, som de 
utsätts för innebär det att vi har att göra med stora mörkertal, beträffande det faktiska våld eller 
hot om våld, som drabbar män.53 I SOU-rapporten finns det även flera exempel på kvinnors 
obenägenhet att anmäla våld, eller hot om våld. Bland annat framgår det i en enkätundersökning 
av BRÅ, gällande fysiskt våld i nära relationer54, att ingen av de utsatta kvinnorna polisanmält 
våldet.55 Dessa uppgifter kan relateras till en diskussion om föreställningar kring kvinnor och 
rädsla för mäns våld. Längre fram i mitt material uppger kvinnor att de väsentligen oftare än män, 
avstått från att gå ut på kvällen av rädsla för våld.56 Denna omständighet är ytterst intressant 
eftersom statistiska uppgifter visar att män i många fall utsätts för våld på allmänna platser, 
samtidigt som de inte i särskilt hög grad säger sig vara rädda för att vistas i denna miljö. För 
kvinnor sker det mesta våldet i bostadslägenheter, det vill säga privata miljöer, samtidigt som 
kvinnor, i stor utsträckning är rädda för att vistas i det offentliga rummet. 57

 
En annan aspekt av denna diskussion handlar om olika grupper som vistas i det offentliga och 
privata rummet. En möjlig tolkning skulle kunna vara att män förmodas vara de som i större 
utsträckning än kvinnor vistas i det offentliga rummet, medan kvinnornas sfär, fortfarande i stor 
grad är hemmet. Uppgifter som stöder en sådan tolkning kan vara det Wendt Höjer skriver i 
Rädslans politik; ”Många kvinnor uttrycker obehag inför att vistas i det offentliga rummet. 
Kvinnor är rädda för sexuella övergrepp, för våld och för sexuella trakasserier”.58 Detta är som 
sagt intressant eftersom en stor del av mäns våld mot kvinnor sker i hemmiljö. Den hittills största 
nationella undersökningen, vad beträffar mäns våld mot kvinnor, heter Slagen dam, sammanställd 
av några olika forskare, och som används som underlag i SOU-rapporten.59 Här exemplifieras 
också mäns våld mot män, och kvinnors våld mot kvinnor. Kategorin kvinnors våld mot män, 
däremot, verkar inte ens existera som analyskategori och jämförelseobjekt överhuvudtaget. 

                                                 
52 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 360 
53 Lägg märke till att det är mycket svårt att avgöra huruvida mäns (faktiska) ringa rapporteringsbenägenhet kring 
våldshändelser överensstämmer med de föreställningar som inrymmer en diskurs om män och underrapportering, 
vad beträffar våld eller hot om våld (mina noteringar).  
54 I undersökningen deltog drygt 3300 kvinnor.  
55 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 359 
56 Ibid, s. 361, Då drygt 25 procent av kvinnorna uppgett detta (enligt ULF- undersökningen), men endast 7-8 
procent bland männen, ser vi att det är tre gånger så vanligt att en kvinna, jämfört med en man, uttryckligen anger 
rädsla som orsak till att inte gå ut på kvällen (mina noteringar).   
57 Ibid, s. 361 (Uppgifterna gäller både egen och annans bostad). 
58 Maria Wendt Höjer, Rädslans politik, (Lund 2002), s. 9 
59 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 362 
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Diffusa definitioner  
En annan aspekt, som är värd att nämna är, enligt SOU-rapporten, undersökningen Slagen dams 
breda definition av begreppet våld. Fysiskt våld, till exempel, inrymmer allt ifrån en knuff, eller att 
få ett föremål kastat mot sig, till att bli knivskuren eller skjuten.60 Vad som kan vara problematiskt 
med en så bred definition av fysiskt våld är de stora skillnaderna av fysiskt våld som inkluderas i 
definitionen. Detta kan ge en missvisande bild av våldet och dess skillnader i grovhet, utifrån 
kvinnornas upplevelser. En annan bristfällighet som är värd att ta upp är att det, enligt SOU-
rapporten, finns studier, gällande mäns våld mot kvinnor, där våldet mäts utan att ta hänsyn till dess 
omfattning, grovhet och innebörd för offret. I denna typ av studier kan man till exempel tillskriva 
en enda örfil, som inte orsakar någon fysisk skada eller rädsla hos offret, samma värde som 
upprepade allvarliga våldshändelser som innebär att offret får omfattande fysiska skador och 
lever i ständig skräck. Gärningsmannen karakteriseras som lika våldsam i båda fallen och de stora 
skillnaderna framgår inte.61

 
Det finns även andra intressanta spörsmål, vilka är behäftade med undersökningens val av 
definitioner. Frågor, relaterade till kontrollerande beteenden och sexuella trakasserier62, har 
vidgats så att det gäller andra sociala arenor än arbetsplatser. Samtidigt exkluderar dessa begrepp 
män som kvinnor har, eller har haft sexuella relationer med. Detta tycker jag är märkligt eftersom 
det kan antas att många kvinnor hotas och trakasseras av just män, som de har eller har haft 
sexuella erfarenheter med. Något som också kan problematiseras är att kategorierna arbetskamrater 
och vänner, såsom det framställs, faller utanför män som kvinnor har, eller har haft sexuella 
relationer med. Är det inte snarare så att en hel del sexuella band, initieras med människor just på 
arbetet? Och vad beträffar kategorin vänner kan inte det sexuella elementet uteslutas. Att sex inte 
skulle utgöra en del av en vänskapsrelation är inte oundvikligt. Vidare var, enligt Slagen dam, det 
sexuella våldet vanligast, då mannen och kvinnan inte haft en sexuell relation. Fysiskt våld var 
vanligast, utövat av nuvarande eller tidigare make.63 Enligt Slagen dam var det sexuella våldet den 
typen av våld, som kvinnorna anmält i minst utsträckning.64 Orsakerna till låg 
anmälningsbenägenhet uppges av kvinnorna vara; en för obetydlig händelse, ovilja att blanda in 
polisen samt rädsla för vedergällning från förövaren.65 Den största farhågan verkar vara kvinnors 
föreställningar om hämnd från förövaren, då kvinnorna förminskar betydelsen av det inträffade 
och dessutom drar sig för att blanda in polisen. 
 

                                                 
60 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 362 
61 Ibid, s. 418 
62 Ibid, s. 362 (Detta gäller intervjufrågor ställda i ULF – undersökning i Slagen dam 2001) 
63 Ibid, s. 362-363 
64 Ibid, s. 363 
65 Ibid, s. 363 
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En annan intressant aspekt i undersökningen är att de kvinnor som utsatts för hot angav fysiska 
och psykiska problem i större utsträckning än de kvinnor, som fallit offer för fysiskt eller sexuellt 
våld.66 Att i vardagen leva i ständig ovisshet inför vad som skulle kunna inträffa, genom 
exempelvis hotelser av skilda slag, verkar ha mer smärtsamma effekter än själva det fysiska eller 
sexuella våldet för kvinnorna. Wendt Höjer skriver att kvinnor lägger mycket kraft och energi åt 
att finna strategier för att känna sig trygga gentemot män. Wendt Höjer67 ger några sådana 
exempel nedan: 

Det kan handla om att noga planera sin färdväg, att se till att alltid ha sällskap eller att ha vassa 
nycklar, ett paraply, en pepparburk, tårgas eller andra ting som kan fungera som vapen, lätt 
åtkomligt. Eller att klä sig i könsneutrala, döljande kläder och uppföra sig på ett sätt som inte 
väcker uppmärksamhet. Att undvika ögonkontakt, eller att anta ett manligt kroppsspråk: ”[…] 
händerna i fickorna, gömma håret innanför jackan, öka på stegen, lunka […]”.68

I citatet ovan ges flera exempel på faktorer som på ett eller annat sätt påvisar att kvinnor i många 
vardagliga situationer känner sig tvungna att tillämpa olika anpassningsstrategier av rädsla för det 
presumtiva våldet från män, som de kan utsättas för. Två aspekter i citatet, som enligt mig kan 
problematiseras, är dels naturaliseringen av förekomsten av ett manligt kroppsspråk, dels utsagan 
att ”gömma håret innanför jackan”. På något självklart sätt finns det med andra ord en 
föreställning att man kan skilja på manligt respektive kvinnligt kroppsspråk. Vidare syftar den 
senare utsagan till en implicit föreställning om att kvinnor ekvivaleras med långt hår, och män 
därmed med kort hår.  
 
Vad gäller trakasserier, baserade på till exempel kön eller av sexuell art, betraktas dessa i 
jämställdhetslagen som två separata företeelser, samtidigt som de i lagen, begränsas äga giltighet 
inom arbetslivet.69 Till detta kan kritik riktas. Jag menar, det är inte oundvikligt att trakasserier av 
ovannämnda slag, kan uppträda på andra sociala arenor än i arbetslivet. Hur skall man till 
exempel komma tillrätta med trakasserier som sker på platser som inte inkluderas i 
jämställdhetslagen? Idrotten är ett bra exempel. En annan kritik, vilken kan relateras till 
ovanstående diskussion, är att sexuella trakasserier tenderar att uppvisa vida och breda 
definitioner. Två olika betydelser framhålls, och dessa framgår i citatet nedan: 

Den ena är ”ovälkomna närmanden eller kränkande anspelningar kring sådant man i allmänhet 
förknippar med sex” […] Den andra betydelsen […] är ”andra handlingar som grundas på ditt 
kön och som kränker din integritet eller är nedvärderande […] t.ex. nedsättande eller 
förlöjligande omdömen om kvinnor eller män i allmänhet eller i ditt yrke” […].70

                                                 
66 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 363 
67 Wendt Höjer hänvisar, gällande detta, till Birgitta Andersson, Rädslans rum – trygghetens rum – ett forskningsprojekt om 
kvinnors vistelse i trafikrummet, Vinnova Rapport VR 2001: 32. 
68 Maria Wendt Höjer, Rädslans politik, (Lund 2002), s. 9 
69 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 363-364 
70 Ibid, s. 364 
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Vad kan då kritiseras? I den ena betydelsen framhålls sådant man i allmänhet förknippar med sex vilket 
lämnar utrymme för en strid om definitioner, omgärdat av olika subjektiva tolkningar, med 
inblandning av polis, rättsväsende och självklart målsägande och svarande parter. I den andra 
betydelsen är det inte alldeles lätt att avgöra vad som kan definieras och legitimeras som 
nedsättande eller förlöjligande omdömen. Även den andra betydelsen öppnar upp för en kamp om olika 
definitioner och tolkningar. 
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är också mäns våld mot kvinnor en börda för samhället. I SOU-
rapporten framhålls emellertid att det är mycket svårt att uppskatta de totala kostnaderna för 
mäns våld mot kvinnor, då immateriella och långsiktiga skador är svåra att mäta rent 
kvantitativt.71 Att mäns våld mot kvinnor betraktades som ett viktigt och angeläget samhällsproblem 
att lösa visar regeringens satsning i form av 41 miljoner kronor på Kvinnofridsreformen.72       
 

Kvinnofridsreformen 
Rubriken ovan syftar till det program av åtgärder som kom till stånd i samband med 
propositionen Kvinnofrid från 1997, och som även utgör ett underlag till SOU-rapporten. 
Problemen med mäns våld mot kvinnor skulle bekämpas utifrån tre centrala utgångspunkter: 
ändringar i lagstiftning, förebyggande åtgärder och bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor.73 
Den sista utgångspunkten, den om bemötandet av kvinnor, diskuteras i senare delar av 
uppsatsen. Om vi börjar med lagstiftningen infördes en ny bestämmelse i brottsbalken, nämligen 
grov fridskränkning samt grov kvinnofridskränkning.74 En fråga som anmäler sig är dock hur den 
senare bestämmelsen kan tolkas. Handlingar och dylikt som kränker just kvinnor kan å ena sidan 
betraktas som ett speciellt och primärt problem, i kraft av det införande supplementet till lagen om 
grov fridskränkning. Å andra sidan kan också införandet av ett särskilt tillägg, förbehållet kvinnor, 
betraktas som en andrahandsåtgärd, väsensskild från män, som utsätts för dylika kränkningar. Ur 
detta perspektiv kan problemet istället ses som en sekundär åtgärd för de drabbade kvinnorna.  
 
Ifråga om förbudet mot köp, eller försök till köp av sexuella tjänster, finns en del att diskutera i 
enlighet med regeringens formuleringar kring denna problematik. SOU-rapporten formulerar sig 
som följer; ”Regeringens skäl för en kriminalisering är att prostitutionen medför allvarliga skador 
både för de enskilda och för samhället”.75 En tolkning av ovanstående utsaga är att det i första hand 
är individer, det vill säga både män och kvinnor, och samhället i stort är de som drabbas ifall lagen 
inte skulle införas. I följande citat framgår valet av vissa formuleringar ännu tydligare: 

                                                 
71, SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 365 
72 Ibid, s. 367 
73 Ibid, s. 367 
74 Ibid, s. 367 (min kursiv.) 
75 Ibid, s. 368 (mina kursiv.) 
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Regeringen avvisade prostitutionsutredarens förslag att kriminalisera både köparen och säljaren 
med hänvisning till att det inte är rimligt att också kriminalisera den som, åtminstone i flertalet 
fall, är den svagare parten som utnyttjas av andra. Att de som säljer sexuella tjänster inte riskerar 
någon påföljd är också viktigt för att motivera dem att söka hjälp för att komma bort från 
prostitutionen, enligt regeringen.76

Det är inte så mycket diskussionen om vilka som skall kriminaliseras, med hänvisning till 
prostitutionen, som det flertalet intressanta ordval, i ovanstående citat, som är det intressanta. 
Kvintessensen är att både män och kvinnor osynliggörs i citatet ovan. Kategorierna män och 
kvinnor, döljs, dels i alternativa beskrivningar som köparen och säljaren, dels i beskrivningar som de 
som säljer sexuella tjänster och de andra. Jag kan ha förståelse för valet av alternativa beskrivningar då 
det inte är givet eller självklart vilka som köper eller säljer sexuella tjänster. Samtidigt kan det ur 
ett jämställdhetspolitiskt perspektiv, med avseende på beskrivningarna ovan, vara svårt att 
synliggöra mäns förmodade makt över kvinnor, då det inte är ovanligt att män är köpare och 
kvinnor säljare av sexuella tjänster. Samtidigt är det viktigt att framhålla att även heterosexuella, 
lesbiska kvinnor och homosexuella män tar del av prostitutionen som sådan. Att kvinnor 
överhuvudtaget erhållit ett bättre rättsskydd, än tidigare, exemplifieras av att kvinnor, dels inte 
kan straffas om de säljer sexuella tjänster, dels genom att våldtäktsbegreppet utvidgats. Den nya 
förändringen, när det gäller våldtäktsbrottet, bestod i att det inte längre var nödvändigt med 
påtvingat samlag, för att en gärning skulle bedömas som våldtäkt.77  
 
Då det gäller förebyggande åtgärder, med avseende mäns våld mot kvinnor framhålls behovet av 
ökad samverkan mellan olika berörda myndigheter, i enlighet med Kvinnofridsreformen. 
Rikspolisstyrelsen och alla polismyndigheter, Riksåklagaren och alla åklagarmyndigheter, 
Brottsförebyggande rådet, Kriminalvårdsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, 
länsstyrelserna samt vissa delar av Domstolsverket, fick alla direktiv, av regeringen, att vidta vissa 
åtgärder.78 Inte minst är det av vikt att kvinno- och brottsofferjourer har ett bra samarbete, eller 
med andra ord; det är snarare en förutsättning för att utsatta kvinnor skall få den hjälp de 
behöver.79 Vidare accentueras, i Kvinnofridsreformen, vidareutbildning och förbättrad 
yrkesutbildning, för personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso – och sjukvården från 
central till lokal nivå.80 Efter Kvinnofridsreformen 1997 inrättades bland annat ett Nationellt råd 
för kvinnofrid år 2000.81 Syftet med denna instans var att lyfta fram olika frågor som inte tagits 

                                                 
76 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 368 (mina kursiv.) 
77 Ibid, s. 368 (förändringarna gäller från 1997) 
78 Ibid, s. 369 (exempel på sådana åtgärder var en särskild brottsofferundersökning, utvärdera behandlingsmetoder 
för förövare, förbättringar av statistiken samt inventering av polisens rutiner och metoder) 
79 Ibid, s. 369 
80 Ibid, s. 369 
81 Ibid, s. 370 
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upp i Kvinnofridspropositionen i önskad utsträckning.82 En bristfällighet som kan tas upp är att 
SOU-rapporten inte anger några skäl till varför Nationellt råd för kvinnofrid, inte längre finns 
sedan 2003. Vad har egentligen hänt? 

 

Utvecklingen i samhället och effekter av insatser 
En fråga som tas upp i SOU-rapporten är hur vi kan veta om vi kommit närmare det 
jämställdhetspolitiska delmålet, frihet från sexualiserat våld sedan 1994. För att undersöka detta 
kan vi, enligt SOU-rapporten, se på två typer av frågor; dels huruvida kvinnors utsatthet för mäns 
våld har ökat eller minskat, dels granska i vilken utsträckning olika berörda myndigheter och 
samhällsinstanser på ett ansvarsfullt sätt hållit fast vid sina uppdrag.83 Då olika undersökningar 
sällan använt sig av samma metodik, är det en intrikat uppgift att avgöra om olika samhällsaktörer 
förbättrat sitt arbete eller inte, eller om det är avhängigt olika mätmetoder i undersökningarna.84 
SOU-rapporten framhåller också på ett tydligt sätt att även om mycket av mäns våld mot kvinnor 
har motarbetats, implicerar inte detta att ännu tillräckligt har gjorts, eller på rätt sätt. Emellertid 
accentueras att såväl kritik från feministiskt håll, som större massmedial uppmärksamhet och ett 
större opinionstryck, medfört politiska prioriteringar, i riktning mot ökad jämställdhet. Även en 
större påverkan att få kvinnor att anmäla och berätta om olika våldshändelser betonas.85 Man får 
heller inte glömma att det finns många faktorer som påverkar utvecklingen i samhället, 
oberoende av regeringens politik.86

 
En annan aspekt, som kan diskuteras, är vart kvinnor vänder sig när de blivit utsatta för våld av 
män. I Slagen dam finns några intressanta uppgifter att ta fasta på: 

I enkätundersökningen Slagen dam uppgav endast 15 procent att de anmälde den senaste 
våldshändelsen till polisen. En tredjedel av kvinnorna som lever eller har levt med en 
våldsutövande man uppgav att de har sökt sig till någon annan hjälpinstans än polisen […] De 
flesta av dessa kvinnor vände sig till sjukvården och här var också andelen som var nöjda med 
hjälpen störst. Förhållandevis få kvinnor vände sig till en kvinnojour. Förutom hälso – och 
sjukvården var kvinnorna mest nöjda med advokater och kvinno – och brottsofferjourer. 
Kvinnorna var minst nöjda med socialtjänsten.87

                                                 
82 Exempel på sådana frågor var; kommunernas ansvar, kvinnojourernas arbete, män som misshandlar, 
hedersrelaterat våld, samt våld mot särskilda grupper av kvinnor (bland annat funktionshindrade, missbrukare och 
kvinnor med utländsk bakgrund) 
83 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 371 
84 Ibid, s. 372 
85 Ibid, s. 371 
86 Ibid, s. 371 
87 Ibid, s. 373 
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Formuleringen att endast 15 procent av kvinnorna vänt sig till polisen vittnar om en implicit 
samhällelig föreställning och förväntan om att personer som utsätts för våld, i första hand tar 
kontakt med polisen. En fråga som kan lyftas fram vad gäller kvinnojourer är vilka önskemål 
kvinnor har som söker sig till kvinnojourerna? I statsvetaren Amy Elmans båda enkätstudier från 
1990 och 1999, som också refereras i SOU-rapporten, framgår det att det främsta önskemålet var 
att få hjälp med nytt boende.88 Nästan lika många kvinnor uppgav att de ville ha hjälp med att 
lämna den misshandlande mannen. En annan intressant iakttagelse från Elmans undersökning är 
att det finns en överrepresentation av invandrarkvinnor hos kvinnojourerna.89 Enligt Elman är 
det bristen på ekonomiska resurser och sociala nätverk som hindrar kvinnorna från att lämna de 
våldsamma männen.90 I Elmans enkätstudier finns det ytterligare intressanta aspekter att 
diskutera. Enligt enkätstudien från 1990 betraktade polisen, enligt kvinnorna, misshandel av 
kvinnor sällan som ett brott, och polisen var även ovillig till att vidta åtgärder.91 I Elmans 
undersökning från 1999 framträder dock en annan bild. Bland de män som brukar våld beslutar 
polisen att dubbelt så många ska anhållas, och fem gånger så ofta när det gäller ansökan om 
besöksförbud.92 Vad kan denna förändring bero på? Att problemet mäns våld mot kvinnor under 
1990-talet åtnjutit större politisk legitimitet? Eller att diskursen kring mäns våld mot kvinnor 
uppmärksammats i allt större grad i massmedia? 
 
Betänkandet Slag i luften, som också refereras i SOU-rapporten, har utvärderat 
kvinnofridsuppdragen och ställer sig kritiska till berörda myndigheters arbete, ifråga om mäns våld 
mot kvinnor. Några av de brister som framhålls är att myndigheterna inte genomfört sina uppdrag, 
bristfälliga resurser, ej tillräcklig kunskap och för dålig förståelse, vad gäller problemet med mäns 
våld mot kvinnor. Hos myndigheter på central nivå, finns det inte några handlingsplaner för hur 
arbetet med mäns våld mot kvinnor ska utföras. Betänkandet Slag i luften konstaterar att 
myndigheternas arbete med mäns våld mot kvinnor är ett lågprioriterat och förminskat 
samhällsproblem.93 Enligt Slag i luften har problemet mäns våld mot kvinnor uppenbarligen inte 
erhållit tillräcklig prioritet och politisk legitimitet. Ett exempel som visar att problemet med mäns 
våld mot kvinnor har låg prioritet är att de flesta kommuner lägger ansvarsbördan på ideella 
kvinnojourer.94 Av Sveriges 29095 kommuner saknar 137 kvinnojour.96 En tiondel av de 122 
kommuner, som under 2004 uppgett att de inte givit något verksamhetsbidrag till de ideella 

                                                 
88 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 374 (60-70 procent av de tillfrågade 
kvinnorna uppgav detta). 
89 Ibid, s. 374 
90 Ibid, s. 374 
91 Ibid, s. 375 
92 Ibid, s. 375 
93 Ibid, s. 376 (mina kursiv.) 
94 Ibid, s. 377 
95 http://www.sverige.se/sverige/templates/EntrancePage____6032.aspx, 2006-05-02 
96 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 377 
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kvinnojourerna, saknar också egna kvinnojourer. Dessa kommuner hänvisar kvinnor som fallit 
offer för mäns våld till grannkommunerna.97 Att nästan hälften av Sveriges kommuner saknar 
kvinnojour, betyder att våldsutsatta kvinnor inte kan erbjudas likvärdig hjälp. Den hjälp och det 
stöd som misshandlade kvinnor behöver är således avhängig kvinnornas geografiska placering i 
landet. Särskilt i glesbygdsområden torde situationen, för misshandlade kvinnor i behov av hjälp, 
vara som mest bekymmersam. Socialminister Morgan Johansson föreslog i april 2006 att alla 
kvinnor ska ha tillgång till en kvinnojour i sin egen kommun. Morgan Johansson sade till ekot att 
oavsett var man bor i landet skall man ha rätt till att få hjälp och stöd om man blir slagen, samt 
rätt till skyddat boende.98 Då det också råder stora skillnader, vad gäller ekonomiska bidrag till 
kvinnojourer, mellan olika kommuner, har de lokala kvinnojourerna helt olika förutsättningar för 
hur deras arbete kan bedrivas.99 En konklusion av ovanstående diskussion om kvinnojourer är, 
enligt SOU-rapporten, att de nationella målen inte infrias på lokal eller kommunal nivå.100 En 
annan intressant aspekt av denna problematik är att det finns många misshandlade kvinnor som 
är i behov av särskilt stöd. I mitt empiriska material formuleras detta på följande sätt: 

De utsätts många gånger för dubbel diskriminering. Dels diskrimineras de utifrån kön, dels utifrån 
faktorer som funktionshinder, etnicitet, missbruk, psykisk sjukdom och sexuell läggning. Detta kan 
innebära att dessa grupper har särskilt svårt för att söka hjälp och att den hjälp som finns inte 
är anpassad för deras behov. Att överhuvudtaget få kännedom om vart man kan vända sig är 
en förutsättning för att få hjälp. Amnestys undersökning visar att endast 38 av 141 kommuner 
hade något informationsmaterial om var en våldsutsatt kvinna kan söka hjälp och endast 12 
kommuner hade även material på andra språk än svenska.101

I citatet ovan framgår det än en gång att problemet mäns våld mot kvinnor inte ges särskilt hög 
prioritet i kommunerna. Mindre än var tionde kvinnojour kan erbjuda material på andra språk än 
svenska. Endast drygt en fjärdedel av kommunerna har informationsmaterial överhuvudtaget. 
Både Amnesty och Nationella rådet för kvinnofrid observerar att kvinnojourerna inte har 
möjlighet att ta emot grupper med särskilda behov, som utsätts för våldet.102 Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna hävdar, vilket lyfts fram i SOU-rapporten, att den så kallade kvinnofridsparagrafen 
inte implementerats i socialtjänstens arbete, trots att resultat från Socialstyrelsen har visat att 
lagändringen är väl känd bland kommunerna. Få kommuner hade särskilda insatser för 
misshandlade kvinnor, utan ansvaret lades på kvinnojourerna istället.103 En annan intressant 
aspekt, ifråga om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, framgår i nedanstående citat: 

                                                 
97 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 377 
98 http://www.sktftidningen.nu/zino.aspx?articleID=6663, (2006-05-04), Om förslaget ifråga går igenom införs det 
troligen vid årsskiftet 2006/2007.   
99 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 378 
100 Ibid, s. 377 
101 Ibid, s. 379 (mina kursiv.) 
102 Ibid, s. 379 
103 Ibid, s. 380 



 23

I den mån socialtjänstens arbete har förändrats har det mest handlat om åtgärder för kvinnor 
som utsätts för misshandel i hemmet och deras barn, inte övriga våldsoffer. I många kommuner är 
denna grupp prioriterad eller den enda som har möjlighet att få vissa insatser som hjälp med 
bostad och jourlägenhet, praktisk hjälp vid rättegång, polisanmälan, läkarundersökning och 
kontaktperson.104

En fråga jag ställer mig är varför just misshandlade kvinnor med barn prioriteras framför vissa 
andra grupper? Jag menar; vad finns det för skäl att inte ge ensamstående misshandlade kvinnor, 
eller sammanboende kvinnor utan barn, samma hjälp? Vidare är det fullt möjligt att kvinnor 
riskerar att falla offer för mäns våld på andra ställen än just hemmet. Även dessa kvinnor borde 
ha rätt till samma hjälp, ifall våldet hemsöker dem. Även polisen brister i samarbetet med 
socialtjänsten, enligt Socialstyrelsens undersökningar: 

De lämnar inte information till socialtjänsten om vilka brottsoffer som behöver hjälp och stöd 
och brister i sin skyldighet att ge information till brottsoffer om att de kan få hjälp av 
socialtjänsten, något som har påtalats flera gånger tidigare.105

Som synes i citatet ovan brister kommunikationen någonstans mellan polisen och socialtjänsten. 
Polisen tycks inte visa någon märkbar lyhördhet ifråga om förpliktelser i det vardagliga arbetet. 
 

Polis och rättsväsendets hantering av vålds – och sexualbrott mot 
kvinnor 
Enligt Amnestys statistik och undersökningar, såsom återges i SOU-rapporten, polisanmäls 
endast 20-25 procent av det egentliga våldet mot kvinnor.106 Amnesty konstaterar, med siffrorna 
ovan i åtanke, också följande: 

En mindre andel av anmälningarna om misshandel av kvinna, grov kvinnofridskränkning, 
överträdelser av besöksförbud och våldtäkt leder till åtal. Ännu färre leder till lagföring. 
Andelen åtal för misshandel mot kvinnor minskade generellt sett under 1990 – talet, trots 
åtgärder för att förenkla och underlätta för kvinnor i den rättsliga processen.107

För det första kan det förhållandevis låga antalet polisanmälda brott, åtminstone delvis, relateras 
till den tidigare diskussionen om kvinnors rädsla inför att anmäla våldsamma män.108 I citatet 
ovan är det, för det andra, tydligt att Amnesty är kritiska till polisens hantering och arbete med 
mäns våld mot kvinnor. Eftersom jämförelsevis få våldsbrott och dylikt mot kvinnor, leder till 

                                                 
104 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm), s. 381 (mina kursiv.) 
105 Ibid, s. 381 
106 Ibid, s. 383 
107 Ibid, s. 383 
108 Givetvis kan det också vara så att polisanmälan görs av andra personer, till exempel närstående till den 
misshandlade kvinnan (min anm.) 
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åtal, och ännu färre resulterar i lagföring109, är det inte svårt att inse att många av de manliga 
våldsverkarna fortfarande kan gå fria där ute i samhället. I citatet ovan framgår det emellertid inte 
vilka faktorer eller insatser som gjorts för att underlätta för kvinnor i rättsliga processer. Om det 
föreligger intresse i att avgöra om kvaliteten i polisens och åklagarnas arbete, har förbättrats eller 
inte, kan man se hur antalet lagföringsbeslut utvecklas i jämförelse med antalet nedlagda 
brottsmisstankar.110 Ett mått på denna kvalitet är andelen lagföringsbeslut av alla beslut som 
åklagarna fattar, något som kan kallas för lagföringsprocent.111 Statistik har visat att 
lagföringsprocenten är synnerligen låg för våldtäkt, i jämförelse med andra brottstyper som 
misshandel av kvinna, grov kvinnofridskränkning samt överträdelser av besöksförbud.112  
 
I mitt empiriska material framhålls tre möjliga orsaker till att det är svårare att få våldtäktsmän 
dömda för de brott som begås, jämfört med de andra brottstyperna. För det första är 
gärningsmannen i större utsträckning okänd för offret. För det andra är det inte uteslutet att polis 
och åklagare brister i handläggningen av våldtäktsbrott. En tredje förklaring, enligt SOU-
rapporten, skulle kunna vara att den våldtagna kvinnan gör anmälan först långt efter själva 
våldtäkten, vilket kan komplicera utredningen.113 Vad gäller överträdelsen grov 
kvinnofridskränkning, är det inskrivet i själva brottsrubriceringen att gärningen som sådan 
hänvisar till en man, som kvinnan är eller har varit gift med, alternativt bott med under 
äktenskapsliknande förhållanden.114 Enligt Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren lades hälften av 
ärendena ner, vid en polismyndighet, som handlade om mäns våld mot kvinnor, vilket lyfts fram i 
SOU-rapporten. Exempel på brister som identifierades var begränsade och summariska förhör, 
ingen dokumentering om eventuella skador samt långa perioder innan målsäganden kallades till 
förhör.115 Bristerna ovan pekar på att mäns våld mot kvinnor hos polis och åklagare, betraktas som 
ett förminskat samhällsproblem. Amnesty framhäver emellertid att polisen faktiskt blivit bättre på 
att hantera dessa brott. Varannan polismyndighet i landet har så kallade familjevåldsenheter. Vid 
dessa är syftet att utreda våld mot kvinnor.116

 

                                                 
109 Begreppet lagföring innebär förenklat att en person har förklarats skyldig till ett brott, 
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=6&module_instance=10, 2006-05-12 
110 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 384 
111 Ibid, s. 384 
112 Ibid, s. 383-384 (Statistik sammanställd av BRÅ och åklagarmyndigheterna). 
113 Ibid, s. 384 
114 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=186353&i_word=grov%20kvinnofridskr%e4nkning, 2006-04-
26 
115 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 384 
116 Ibid, s. 385 
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Grov kvinnofridskränkning 
I diskursen gällande grov kvinnofridskränkning framträder en komplex bild. Å ena sidan har en 
modifierad tolkning117 i domstolen gett upphov till att fler män kunnat dömas för grov 
kvinnofridskränkning. Den tidigare tolkningen innefattade kravet att de män som varit misstänkta 
för grov kvinnofridskränkning måste ha dömts för andra våldsbrott. I enlighet med den 
modifierade tolkningen är det således möjligt att, tidigare ostraffade män, kunnat dömas för grov 
kvinnofridskränkning.118 Å andra sidan har det visat sig att de flesta av de män som faktiskt varit 
misstänkta, och sedermera dömts, för grov kvinnofridskränkning, redan tidigare begått relativt 
grova brott. Tillämpningen av den nya lagen, hade enligt detta synsätt, inte erhållit särskilt stor 
genomslagskraft, då syftet varit att anmäla tidigare ostraffade män i större utsträckning.119 I 
diskursen kring grov kvinnofridskränkning är det vissa formuleringar som förutsätts ha ett givet 
innehåll. Till exempel utbredd kriminalitet och andra sociala problem skulle kunna fyllas med många 
olika beskrivningar. I SOU-rapporten förklaras eller problematiseras inte ovanstående 
formuleringar överhuvudtaget. Jag menar att det finns många personer som kan ha sociala 
problem, men det implicerar inte att dessa personer nödvändigtvis måste begå brott eller vara 
våldsamma mot kvinnor. Å andra sidan är det fullt möjligt att personer utför brottsliga gärningar 
eller är våldsamma mot kvinnor, utan att för den skull ha andra sociala problem. 

 

Få kvinnor anmäler överträdelser av besöksförbud 
I diskussionen kring besöksförbud framhålls i SOU-rapporten i stort sett bara brister. En 
intervjustudie, med utsatta kvinnor, visar att kvinnorna utsatts för brott under tiden då 
besöksförbudet varit aktuellt. Detta har fått till följd att många kvinnor slutat anmäla 
överträdelser, och om de anmäler så rör det sig endast om grova fall. Kvinnorna upplever i dessa 
fall att de inte får något gensvar hos rättsväsendet.120 Vidare kan det riktas kritik mot lagens 
utformning, relaterat till ansökan om besöksförbud. För att en anmälan om besöksförbud i 
praktiken ska beviljas eller gå igenom, måste den som ansökan gäller, redan ha anmälts för brott 
som går att styrka.121 Tolkningen och tillämpningen av lagen kan alltså innebära fortsatt stor risk 
för kvinnor att utsättas för framtida brott. I en utvärdering, av Brottsförebyggande rådet, som 
SOU-rapporten refererar till, hävdas det att många polismyndigheter inte arbetar aktivt med 
besöksförbuden, utan agerar först när dylika brott anmäls. Här finns således en avsaknad av 

                                                 
117 Den tidigare formuleringen att ”gärningarna ska ha utgjort ett led i en upprepad kränkning” modifierades till att 
”om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning” (mina noteringar och kursiveringar.)  
118 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 386 
119 Ibid, s. 385 
120 Ibid, s. 386-387 
121 Ibid, s. 387 
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förebyggande åtgärder, för kvinnornas bästa.122 Ovanstående diskussion visar alltså en rad brister 
i arbetet med besöksförbuden. 

 

Polisens inställning och attityd är avhängig offrens egenskaper 
Vad gäller polisens hantering och arbete med våldsutsatta kvinnor framträder en bild i mitt 
material där polisens inställningar och attityder varierar beroende av vilken typ av offer det är 
fråga om. I praktiken handlar det således om mer eller mindre typiska fall, relaterat till vissa typer 
av offer.123 I nedanstående citat framgår det på ett tydligt sätt vad det är frågan om: 

Polisens försök att få kvinnor att anmäla är inte lika energiska när det gäller t.ex. missbrukande 
och kriminella kvinnor eftersom de ses som olämpliga målsäganden och inte överensstämmer med 
bilden av det oskyldiga offret. Kvinnor med invandrarbakgrund ansågs däremot överensstämma 
med denna bild i högre utsträckning än svenskfödda kvinnor.124

Då kvinnor som missbrukar, eller är kriminella på annat sätt inte stämmer överens med bilden av 
det oskyldiga offret, uppmanas dessa grupper, av polis, i mindre utsträckning än andra, till 
exempel invandrarkvinnor, att anmäla de begångna brotten. I följande citat beskriver SOU-
rapporten polisens värderingar av kvinnliga målsäganden på ett frapperande sätt: 

Dessa föreställningar innebär att mindre typiska fall, som inte uppvisar de attribut hos offer och 
förövare som anses göra ett misshandelsfall trovärdigt, riskerar att inte utredas och prövas på 
samma sätt som de typiska fallen. Kvinnor med olika funktionshinder, särskilt unga kvinnor med 
utvecklingsstörning, är andra grupper som anses vara ”olämpliga målsäganden” och som därmed 
riskerar sämre bemötande och skydd, enligt Nationellt råd för kvinnofrid.125

Ovanstående citat kan tolkas som att det handlar om dubbel diskriminering från polisens sida. 
Beroende av den trovärdighet polisen tillskriver kvinnorna, gör att de betraktas som mer eller 
mindre typiska fall. På en nivå kan man tala om diskriminering av kvinnorna just bara därför att 
de råkar vara kvinnor. På en annan nivå kan man istället skönja en diskriminering på grund av 
andra beroende variabler såsom, ålder, funktionshinder, missbruk, kriminalitet, etnicitet et cetera.  

 

Åtalsmöjligheten vid våldtäkt är också beroende av offrens 
egenskaper 
I diskussionen kring våldtäkt framträder, i mitt material, en liknande diskurs som den ovan om 
våldsutsatta kvinnor. Christian Diesen, professor i juridik, som refereras till SOU-rapporten, 
                                                 
122 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 387 
123 Ibid, s. 388-389 
124 Ibid, s. 388 
125 Ibid, s. 389 
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hävdar att det är förlegade föreställningar och attityder som styr möjligheten till åtal vid våldtäkt 
och sexuellt utnyttjande.126 Åtalsmöjligheten är, avhängig förövarnas och offrens egenskaper.127 
Detta märks även ifråga om domstolarnas beslut vid dylika fall: 

Vid en våldtäkt där det saknas vittnen eller entydiga skador ökar möjligheten att anmälan går 
vidare till åtal om kvinnan är ett ”lämpligt offer” och som sådant bedöms ha hög trovärdighet, 
vilket utmärks av hög social status, nykter, inte alltför ung och utan relation till mannen. För en 
kvinna som är utmanande klädd, har haft många sexpartners och var berusad saknas 
förutsättningar för att driva ärendet till åtal.128

I ovanstående citat framgår det tydligt att möjligheterna till åtal, även vid våldtäktsfall, är 
beroende av offrens egenskaper. Hög trovärdighet likställs med begrepp, som enligt mig är alltför 
vaga. Begrepp som status, nykterhet, ålder, och nära relation eller brist på dito, står alltid i relation 
till något eller någon. Resonemanget ovan är, enligt mig en förenkling av problematiken. Vad 
händer till exempel om vi har att göra med en våldtagen kvinna som både har hög social status 
och är utmanande klädd och haft många sexpartners? Vilka egenskaper ges då företräde, med 
förutsättningen att egenskaperna styr möjligheterna till åtal? Problematiken ovan är alltför 
komplex för att, som ovan, låta vissa fasta och bestämda egenskaper determinera möjligheterna 
till åtal eller åtalsunderlåtelse. Diesen framhåller vidare att skulle kvinnan vara prostituerad, 
hemlös, narkoman eller psykiskt störd saknar hon i princip stöd i lagenlig mening.129  
 
Vilka faktorer determinerar då åtalsrisken vad gäller män? Diesen, som citeras i SOU-rapporten, 
fortsätter: 

För männen hänger åtalsrisken främst på hur socialt anpassade de är: ”En utslagen, arbetslös, 
en missbrukare eller tidigare kriminell riskerar åtal, medan en man med fast arbete, tidigare 
ostraffad och av svensk härkomst knappast behöver riskera någon rättegång om han blir 
anklagad för våldtäkt och situationen är sådan att han kan hävda att kvinnan samtyckte” […] 
Åtalsrisken är alltså störst om en lågstatusman förgripit sig på en högstatuskvinna […] Om 
övergreppet sker inom en relation eller efter en ”uppraggning” är åtalsrisken mycket mindre.130

Beroende av variabler som nationell tillhörighet, aktuell arbetssituation, straffad eller ostraffad 
samt benägenheten till droger eller andra former av missbruk, stipuleras riskerna för åtal. 
Skötsamma ”svenska män” löper minimal risk att åtalas, vid fall av våldtäkt. Det kan, enligt mig, 
verkligen problematiseras hur man kan definiera gruppen ”svenska män”, vilken förutsätts vara 
en homogen grupp. 

                                                 
126 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 389 (Se även Christian Diesen, ”Helfalsk 
polisstatistik om våldtäkter”, DN – Debatt 10 mars, 2004)  
127 Ibid, s. 389 
128 Ibid, s. 389 
129 Ibid, s. 389 
130 Ibid, s. 390 
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Vad är viktigt att tänka på i det framtida arbetet? 
I det kommande arbetet att motverka förekomsten av mäns våld mot kvinnor framgår det i mitt 
empiriska material att kritik riktas mot utredningen av Kvinnofridsuppdragen, i vilken hävdas att 
om vi ska komma tillrätta med problemet mäns våld mot kvinnor, bör vi endast utgå från en 
könsmaktsteoretisk förståelse.131 Den kritik som riktas mot utredningen av 
Kvinnofridsuppdragen handlar om att orsakerna till våldet svårligen kan förklaras ur ett enda 
perspektiv: 

Sambanden mellan mäns våld mot kvinnor och olika faktorer som möjliggör eller utlöser 
våldet är istället på många sätt komplicerade och svårfångade. Förklaringar måste sökas på 
individualpsykologiska liksom socialpsykologiska och strukturella nivåer, men våldet måste 
också ses ur ett könsmaktperspektiv […] Det finns fog att fråga om inte den hållbara vägen 
framåt i arbetet med mäns våld mot kvinnor är att öppet erkänna frågans komplexitet och 
bristen på systematisk kunskap, inte att slå fast en enda förståelse eller perspektiv som den 
enda förklaringen till mäns våld mot kvinnor som utesluter alla andra förklaringar.  132

Istället för att betrakta problemet mäns våld mot kvinnor ur endast ett könsmaktperspektiv, bör det, 
enligt SOU-rapporten, vara fruktbart att i framtiden kombinera olika kunskaper och teoretiska 
perspektiv. Ovanstående resonemang kanske framgår än mer tydligt i nedanstående citat: 

Alla kvinnor lever inte under samma villkor och en ensidig betoning på ojämlikheten mellan 
könen döljer andra former av förtryck. Många fenomen i samhället som drabbar kvinnor kan 
inte enbart förklaras som ett uttryck för könsmakt utan att man även måste fråga sig hur kön 
samvarierar med andra maktordningar baserade på t.ex. klass, sexualitet, nationalitet och 
etnicitet.133

Den feministiske våldsforskaren Margareta Hydén betonar att mäns våld mot kvinnor måste 
granskas ur ett tvärvetenskapligt perspektiv: 

Våld mot kvinnor är inte ett enda kompetensområde, utan ett verksamhetsfält med flera 
aktörer, och den kunskap dessa behöver skall sökas brett inom ett tvärvetenskapligt fält. Om vi 
försöker driva det därhän att vi tänker oss att våld mot kvinnor skall bli ett eget 
kompetensområde med en enda specifik kunskap, kommer vi att hamna i strid om vem som 
skall definiera denna kunskap. En sådan strid är precis vad det nödvändiga samarbetet inte 
behöver.134

I det framtida arbetet med mäns våld mot kvinnor understryker Hydén vikten av att lyfta fram olika 
forskares bidrag, med sinsemellan olika kunskaper och perspektiv på området. Problemet mäns 
våld mot kvinnor kan inte motverkas om en enda specifik kunskap skall ges företräde i det politiska 

                                                 
131 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 407 
132 Ibid, s. 407-408 
133 Ibid, s. 408 
134 Ibid, s. 409 
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arbetet. Denna förståelse av problematiken med mäns våld mot kvinnor framgår även i senare 
passager i mitt material. Citatet nedan vittnar om att ett könsmaktsteoretiskt perspektiv inte är 
tillräckligt: 

Ett sådant renodlat perspektiv som utesluter möjligheten av att kompletteras med andra 
perspektiv och förklaringsmodeller riskerar att bli kontraproduktivt. Att utvärdera och 
förbättra olika verksamheters resultat när det gäller att minska mäns våld mot kvinnor och 
lindra dess skadeverkningar är viktigare än att anlägga ”rätt” teoretiskt perspektiv […] Våld är 
en tvärsektoriell fråga i regeringens politik.135

Återigen framträder en diskurs om behovet av att förena olika kunskaper och teoretiska 
perspektiv i frågan om hur arbetet skall bedrivas gällande mäns våld mot kvinnor. Detta framhålls 
även i regeringens politiska arbete i frågan.  
 

Våldets karaktär av makt och kontroll kan leda till sociala problem 
Ett annat tema, som enligt SOU-rapporten, är relevant att ta upp är tänkbara effekter av det våld 
som män utsätter kvinnor för. En intressant fråga är om välfärdsproblem av olika slag leder till 
ökad våldsutsatthet, eller om våldsutsatthet leder till välfärdsproblem?136 I SOU-rapporten 
framhålls att det senare är skäligen givet, vilket kan förstås genom Socialstyrelsens yttrande nedan: 

[…] Våldets karaktär av makt och kontroll gör att den misshandlade kan drabbas av svåra 
sociala problem som social isolering, bristande ekonomisk frihet, akuta bostadsproblem, 
sjukskrivning, arbetslöshet eller svårigheter att upprätthålla normala arbetsrelationer och 
ekonomiska problem.137 Till detta kommer de fysiska och psykiska hälsoproblem som utsatta 
kvinnor uppger att våldet orsakat dem.138

Som framgår i ovanstående citat kan mäns våld mot kvinnor innebära oerhörda negativa effekter för 
misshandlade kvinnor i det framtida livet. Självklart är det inte givet att alla misshandlade kvinnor 
med nödvändighet har, eller kommer att drabbas av alla, i citatet, ovanstående problem. Men jag 
tror att riskerna är tämligen stora att många av problemen ovan hemsöker misshandlade kvinnor. 

 

Avslutande reflektioner 
Under arbetet med analysen har en rad intressanta frågor kring SOU rapporten uppkommit. En 
sådan fråga kan relateras till det Mats Börjesson tar upp i boken Diskurser och konstruktioner. 
                                                 
135 SOU 2005: 66, Makt att forma samhället och sitt eget liv, (Stockholm 2005), s. 420-421 
136 Ibid, s. 414 (Se även Walby & Allen, Domestic violence, sexual assault and stalking: Findings from the British Crime Survey, 
2004) 
137 Ibid, s. 414-415 (Se även Socialstyrelsen, Myndighetsgemensamma uppdrag om våld mot kvinnor. Slutredovisning, 2002). 
138 Ibid, s. 415 (Se även Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski, Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda 
Sverige – en omfångsundersökning. Brottsoffermyndigheten & Uppsala universitet, 2001). 
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Börjesson hävdar följande; ”Den offentliga utredningen förväntas vara mera korrekt, mera sann 
och ligga närmare verkligheten än artikeln i veckopressen”.139 Vad beträffar mitt empiriska 
material har jag under analysens gång alltmer upplevt SOU rapporten som politiskt korrekt och 
tillrättalagd. Istället för olika och konkurrerande diskurser, utgörs det empiriska materialet av en 
diskurs som fylls med ett visst innehåll. Att det finns en dominerande diskurs överensstämmer 
med Bergström och Boréus tolkning av Foucault att; ”man betonar det sammanhållna och 
gemensamma i diskursen snarare än dess motsättningar”.140 Iver B. Neumann skriver också att 
diskurser är mer eller mindre politiska, där det politiska elementet önskar låsa fast diskursen för 
att nå önskvärd effekt. Det politiska handlar också om en strid om vad som är betydelsefullt att 
ha med, till exempel i offentligt material som SOU-rapporter.141 Enligt mig harmonierar viljan att 
”låsa fast en viss diskurs” med tanken om, det ovan nämnda, sammanhållna perspektivet. Den 
sammanhållna diskursen, vilken berör centrala aspekter av mäns våld mot kvinnor, är också 
strukturerad på ett bestämt sätt. Argumentationen och de olika resonemangen i SOU-rapporten 
finner genomgående stöd i statistik, rapporter och olika utredningar. Börjesson fortsätter på detta 
tema och skriver: 

Vem får tolkningsföreträde, vem innehar privilegiet att formulera vilka problem som är 
angelägna och vad problemen egentligen består av? Tanken här är att […] de grupper som för 
fram dem har en stark social position. Den profession eller annan grupp som lyckas lansera sin 
problemdefinition har rätten att skilja sann kunskap från falsk, vetenskap från 
lekmannaomdömen, objektiv kunskap från subjektiva upplevelser […].142

Innan jag kommenterar citatet ovan, framhåller Börjesson vidare att: 

För att ett fenomen ska kvalificera sig som ett socialt problem behöver det formuleras på […] 
ett visst sätt och bäras fram av rätt grupperingar i samhället. Tidigare studier kring hur sociala 
problem formuleras, lanseras och realiseras i handlings – och åtgärdsprogram har talat om 
sådana processer som ”claims – making”. I detta ligger att det sker kraftmätningar mellan olika 
aktörer, vars utfall är beroende av den sociala prestige som aktörerna besitter, snarare än vilka 
sociala problem som på en faktisk nivå är mest bekymmersamma.143

Ovanstående frågor i citaten är ytterst intressanta med hänvisning till mitt empiriska material. 
Eftersom SOU-rapporter i allmänhet är skrivna på uppdrag av regeringen, implicerar det att 
uppdragsgivaren (d.v.s. regeringen) har ett intresse i att rätt grupper och aktörer får komma till 
tals i den aktuella rapporten. Dessa aktörer har, i kraft av sina positioner, inte bara privilegiet att 
definiera vad problemen består i, utan ges även legitimitet att presentera alternativa lösningar 
kring en viss problematik, som till exempel mäns våld mot kvinnor. Bergström och Boréus menar att 
diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och 
som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.144 Relaterat till SOU-rapporten, är 
det uppenbart att ”experter” av olika slag, får mer eller mindre utrymme att uttala sig. I 
                                                 
139 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, (Lund 2003), s. 16 
140 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2000), s. 226 
141 Iver B. Neumann, Mening, materialitet, makt, (Lund 2003), s. 147-148 
142 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, (Lund 2003), s. 51 
143 Ibid, s. 52 (min kursiv.) 
144 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2000), s. 225 
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varierande utsträckning kan således dessa grupper av expertis legitimera vissa 
problemformuleringar, gällande mäns våld mot kvinnor, och samtidigt utesluta andra. Vilka lösningar 
som blir aktuella är således avhängiga hur problemen formuleras. Jonathan Potter menar att 
aktörer ideligen försöker bygga upp en trovärdighetsstatus kring den egna positionen och de 
verklighetsbilder som finns i den aktuella diskursen.145 Med andra ord är det främst, enligt min 
tolkning, en viss aktörs position, som gör att aktören har rätten att definiera och resonera kring 
ett problem eller tema på ett bestämt sätt, inom en viss diskurs. 
 
Iver B. Neumann hävdar i boken Mening, materialitet, makt, att det är en diskursiv insikt att vem 
som säger något inte sällan är viktigare än vad som sägs, hur det sägs et cetera.146  Bergström och 
Boréus hänvisar också till Eva Haldén, som menar följande; ”Diskurser säger således något om 
vad som kan sägas, vem som får säga det och varifrån, d.v.s. från vilka positioner något sägs och hur 
något sägs”.147 Det väsentliga, om vi har mitt empiriska material i åtanke, är att en viss experts 
status determinerar vad som är möjligt att säga och hur det kan sägas i en viss kontext. Med andra 
ord har de så kallade experterna, vilka kommer till tals i SOU-rapporten, att göra med både 
begränsningar och möjligheter, gällande utsagor i offentligt publicerat material. Detta tolkar jag 
som att författarna av offentliga publikationer, inte bara har en viss makt, i och med att de 
legitimerar sina resonemang genom otaliga hänvisningar till forskning och expertis. De har också 
att göra med vissa begränsningar, eftersom, enligt mig, vissa bestämda problem eller 
målformuleringar (gällande SOU) inte låter sig förenas med alltför disparata perspektiv. Det kan 
således inte finnas utrymme för motsägelser mellan olika teoretiska perspektiv, i de avseenden då 
ändamålet är ett sammanhållet perspektiv. En annan aspekt att ta hänsyn till är relationen mellan 
diskurs och sanning. I Diskursanalys – som teori och metod tar Winther Jørgensen och Phillips upp 
Foucault och i enlighet med författarnas tolkningar menar Foucault följande:  

Sanningen är en diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och 
vad som är falskt. Foucaults syfte är således att klarlägga strukturen i de olika 
kunskapsregimerna, det vill säga dels reglerna för vad som över huvud taget kan sägas och vad 
som är helt otänkbart, och dels reglerna för vad som betraktas som sant och falskt […] Det 
finns otaliga utsagor som man inte alls skulle få för sig att framföra – och som heller inte skulle 
bli accepterade som meningsfulla.148

Om vi relaterar diskussionen i ovanstående citat till mitt empiriska material finns en del att 
klargöra. Eftersom SOU-rapporten är framtagen i regeringens intresse är det inte svårt att tänka 
sig att det får implikationer för vad som kan tänkas utgöra innehållet i rapporten. Eller snarare; 
utifrån en viss intressent (i detta fall regeringen), följer enligt min förståelse av SOU-rapporten, 

                                                 
145 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, (Lund 2003), s. 152 (Se även Jonathan Potter, Representing Reality. 
Discourse, Rhetoric and Social Construction, 1996). 
146 Iver B. Neumann, Mening, materialitet, makt, (Lund 2003), s. 105 
147 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2000), s. 226 (mina kursiv.), Se även Eva 
Haldén, Den föreställda förvaltningen, (Stockholm 1997), s. 19 
148 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 19 (Se även Michel 
Foucault, Vetandets arkeologi, 1992, s. 133). 
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vissa önskningar eller preferenser. Olika forskare eller experter, olika utredningar eller 
avhandlingar, olika undersökningar och statistiska uppgifter; alla är de avhängiga regeringens 
kunskapsintressen. De olika sanningar och kunskaper om ämnet mäns våld mot kvinnor, som 
framkommer i rapporten, är enligt min tolkning starkt beroende av regeringens mål och intressen. 
Bergström och Boréus hävdar att olika diskurser har olika kriterier, och vad som är sant eller 
falskt kan bara avgöras inom diskurserna.149

                                                 
149 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2000), s. 258 
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Återkopplingar till analysen 
I denna del av mina avslutande reflektioner diskuterar jag tre relevanta teman,150 vad gäller 
innehållet i analysen. I denna avslutande del sker inga direkta hänvisningar till fotnoter, eftersom 
de aspekter som tas upp i slutdiskussionen, redan refererats till relevanta källor. Mina tre olika 
teman är Problem med begrepp och definitioner, Olika våldsbrott och kvinnors rädsla för män, samt Har 
arbetet med mäns våld mot kvinnor förbättrats? Dessa teman diskuteras nedan i ovannämnda 
turordning. Jag tar mig friheten att i denna diskussion också uttrycka hur jag själv förhåller mig till 
sakfrågor kring dessa teman. 
 
Till att börja med kan innehållet i begreppet sexualiserat våld problematiseras. Definitionen 
utesluter våldskategorin våld mot män (av både kvinnor och män). En tolkning är att denna typ av 
våld inte kan förklaras i termer av kön eller sexualitet. Vad jag menar är att män borde ha lika stor 
rätt till kroppslig integritet som kvinnor. Vidare är det relevant att ta upp frågan hur kvinnors våld 
mot män skulle kunna formuleras i offentliga publikationer. Jag har inget svar på denna fråga men 
spörsmålet är värt att tänka på. 
 
Begreppet våld, med undersökningen Slagen dams breda definition i åtanke, kan också kritiseras. 
Enligt mig ger det en missvisande bild av problemen med våld i samhället om, som Slagen dam 
anger, fysiskt våld kan inbegripa allt från en knuff till att bli skjuten. En annan bristfällighet när det 
gäller detta handlar om hur våldet mäts. Det finns studier som inte gör någon större skillnad på 
ringa våldsbrott och våld av allvarligare slag151, vilket får konsekvensen att gärningsmannen inte 
klassificeras som lika våldsam i dessa fall. Dessutom, och minst lika alarmerande enligt mig, 
framgår inte våldets egentliga innebörder för offret ifråga. Att uppmärksamma dessa skillnader är, 
enligt mig viktigt för det framtida arbetet med mäns våld mot kvinnor, och våld i samhället 
överhuvudtaget. Om redan våldsproblematiken ger en missvisande bild av kunskapsläget, hur 
skall det då kunna bedrivas ett fruktbart arbete i framtiden? 
 
När det gäller begreppet sexuella trakasserier hänvisar SOU-rapporten till undersökningen Slagen 
dams definition. Definitionen som sådan exkluderar vissa kategorier, vilka baseras utifrån en 
relationsaspekt.152 Det är inte bara män, som kvinnorna har eller har haft sexuella relationer med, 
som utesluts, utan detta gäller även arbetskamrater och vänner, till kvinnorna. Jag anser att detta 
är märkligt eftersom det, dels inte kan uteslutas att sexuella band uppstår på just arbetet och 
bland vänner, dels är det inte oundvikligt att kvinnor kan utsättas för sexuella trakasserier, av män 
(eller kvinnor), som de haft tidigare sexuella erfarenheter med. Enligt min mening är det inte 

                                                 
150 Mitt val att dela in slutdiskussionen i tre olika teman skall inte förväxlas med rubriksättningarna i analysen. 
151 I SOU-rapporten anges som ringa våldsbrott, en örfil. Allvarligare våld är sådant våld som leder till allvarliga 
fysiska och psykiska skador hos offret. Rapporten hänvisar inte till någon specifik studie (mina noteringar.) 
152 Uppgifterna baserade på intervjuer i Slagen dam 2001 (min notering.) 
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omöjligt att kvinnor riskerar att trakasseras sexuellt av både nuvarande och tidigare pojkvänner, 
och män som kvinnorna haft tillfälliga sexuella förbindelser med. Av ovannämnda anledningar 
menar jag att det är viktigt att olika undersökningar, vad gäller mäns våld mot kvinnor, i det framtida 
arbetet ser över valet av dylika kategorier. Vad beträffar sexuella trakasserier och trakasserier 
baserade på kön, exkluderas i jämställdhetslagen trakasserier som sker på andra sociala arenor än i 
arbetslivet. Jämställdhetslagens definition av sexuella och könsrelaterade trakasserier utgår, till 
skillnad från Slagen dam, från vilka samhällsarenor trakasserierna sker på. Att jämställdhetslagen 
bara innefattar trakasserier inom arbetslivet verkar enligt mig konstigt eftersom, vilket jag tidigare 
varit inne på, det dels är möjligt att trakasserier mycket väl kan ske på andra sociala arenor, som 
till exempel inom idrotten. Dels uppstår problemet med hur man skall hantera trakasserier vilka 
sker på platser som inte ingår i jämställdhetslagen. Detta är enligt mig inte ett steg i rätt riktning 
mot ökad jämställdhet mellan könen.153

 
När det gäller mäns våldsbrott mot kvinnor framkom det i analysen att förhållandevis få av dessa 
leder till åtal eller att gärningsmännen blir dömda. Detta konstaterande är inte bra ur 
jämställdhetssynpunkt, då många män med brott på sitt samvete, och därmed potentiella att begå 
nya brott, huserar fritt därute i vårt svenska samhälle. För kvinnor kan ovanstående fakta göra att 
de känner sig ännu mer osäkra i sin vardag, vilket inte kan betraktas som ett steg i rätt riktning 
mot ökad jämställdhet. I diskussionen kring besöksförbud finns också en del att uppmärksamma. 
Vad som är mest illavarslande är enligt mig att flertalet kvinnor utsatts för brott, under tiden då 
besöksförbuden varit aktuella, vilket medfört att kvinnorna i stor utsträckning underlåtit att 
anmäla överträdelser av dylika slag. Vidare kan kritik riktas mot lagens utformning. För att bevilja 
en anmälan om besöksförbud krävs det att, den som ansökan gäller, tidigare måste ha anmälts för 
brott som går att styrka. Detta är väldigt illa enligt mig på grund av två orsaker. Dels kan det inte 
uteslutas att även ostraffade män skulle kunna begå brott, dels innebär lagen, och det precis ovan 
nämnda, att det finns en uppenbar risk för kvinnor att utsättas för liknande brott i framtiden. 
Detta är inte heller bra, med tanke på möjligheterna ifråga om ökad jämställdhet mellan könen. 
En aspekt som däremot är positiv, när det gäller strävan mot, ett i högre grad jämställt samhälle, 
är sexköpslagen och delar av dess utformning. Bland annat är det inte längre nödvändigt med 
påtvingat samlag för att ett sådant brott skall bedömas som våldtäkt. En negativ aspekt, som pekar i 
riktning mot en växande ojämställdhet mellan könen, handlar om kvinnors rädsla för män. Då 
kvinnor uttryckt rädsla för våld, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier, tillämpar de olika 
anpassningsstrategier för att minimera riskerna för att utsättas för dessa brott. En viktig fråga, nu 
och i framtiden, är hur vi kan komma tillrätta med ovanstående problem. 
 
Ännu en fråga som är värd att ta upp är om olika samhällsaktörers arbete med mäns våld mot 
kvinnor har förbättrats eller inte. I SOU-rapporten accentueras att det är en svår fråga att svara på 

                                                 
153 Självklart kan det inte uteslutas att även män trakasseras, av både män och kvinnor, men detta faller utanför 
uppsatsens fokus. (min notering.) 
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eftersom olika undersökningar använder sig av olika mätmetoder. Därför vet vi inte om 
eventuella framsteg med problemet mäns våld mot kvinnor beror på samhällsaktörernas arbete eller 
olika undersökningsmetoder. Samtidigt betonas i SOU-rapporten att statistiska uppgifter, vad 
beträffar mäns våld mot kvinnor, omöjligen kan ge en heltäckande bild av hur mäns faktiska våld 
mot kvinnor ser ut i samhället. Det verkar som om vi ständigt får leva med denna insikt. I 
analysen fanns en del att kritisera gällande olika myndigheter och kommuners arbete. Hos 
myndigheter på central nivå saknas handlingsplaner ifråga om arbetet med mäns våld mot 
kvinnor. Detta är inte alls bra eftersom det visar att myndigheterna uppenbarligen inte betraktar 
mäns våld mot kvinnor som en viktig samhällsfråga. Inte heller kommuner verkar prioritera mäns våld 
mot kvinnor i någon större grad. Detta kan bevisas av det förhållandevis låga antalet kvinnojourer i 
landet och bristen på informationsmaterial för våldsutsatta kvinnor. En annan viktigt fråga 
handlar om våldsutsatta kvinnors bemötande av polis och rättsväsende. Som det ser ut idag 
behandlas kvinnor, hemsökta av mäns våld, olika beroende av variabler som ålder, 
funktionshinder, missbruk, etnicitet et cetera. Även åtalsrisken för män är avhängig deras sociala 
anpassning i samhället. Som jag nämnde i analysen riskerar en arbetslös, utomeuropeisk man åtal i 
större utsträckning än en svensk man med fast arbete. Ovanstående diskussion påvisar 
förekomsten av strukturell diskriminering i det svenska samhället. Jag menar att det är en viktig 
framtida uppgift att erbjuda likvärdig hjälp, både när det gäller redan drabbade och våldsutsatta 
kvinnor, samt att även i förebyggande syfte, komma tillrätta med det presumtiva våldet från män i 
samhället. Den senare hjälpen åvilar förvisso inte polisens och rättsväsendets ansvar, men 
samtidigt reducerar ett framgångsrikt förebyggande arbete med mäns våld mot kvinnor, riskerna att 
våldet överhuvudtaget uppstår. När det gäller det framtida arbetet med problemet mäns våld mot 
kvinnor betonar SOU-rapporten behovet av kombinerade kunskaper och perspektiv. Särskilt 
framhålls att kvinnor inte lever under samma villkor, varför mäns våld mot kvinnor måste förklaras 
med hänsyn till andra maktordningar i samhället, såsom till exempel klass, sexualitet, nationalitet 
och etnicitet. Slutligen är det också viktigt att motarbeta förekomsten av mäns våld mot kvinnor i 
samhället, med hänsyn till effekterna av våldet. Många kvinnor får, som påvisats tidigare i 
analysen, otaliga problem på grund av det våld de utsätts för. Sådana problem kan vara av dels 
fysisk och psykisk karaktär, dels relaterade till sociala olägenheter i kvinnornas vardag. De senare 
problemen kan exemplifieras med social isolering, sjukskrivning, arbetslöshet, bostadsproblem 
och bristfälliga ekonomiska resurser. Om vi ska närma oss målen för ökad jämställdhet i 
samhället mellan könen, kan vi inte bortse från ovanstående frågor i det framtida arbetet med 
mäns våld mot kvinnor.  
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Sammanfattning 
Den uppsats som ni har fått tagit del av behandlar ämnet mäns våld mot kvinnor i Sverige idag. Då 
jämställdhetsfrågan är en av många viktiga frågor i dagens samhällsdebatt föll mitt intresse på att 
granska hur mäns våld mot kvinnor problematiserades och diskuterades i offentliga publikationer. 
Mitt empiriska material har utgjorts av en SOU-rapport från 2005, som, bland flera områden, 
behandlat just mäns våld mot kvinnor i det svenska samhället. Mitt syfte har varit att granska hur 
ämnet mäns våld mot kvinnor, framställts i föreliggande SOU-rapport. Vad gäller metodologiska 
och teoretiska utgångspunkter, har jag använt mig av diskursanalys och socialkonstruktionism. 
 
Då det gäller studiens huvudsakliga resultat kan det, för det första, nämnas att argumentationen 
och diskussionerna i SOU-rapporten genomgående funnit stöd, dels genom hänvisningar till olika 
undersökningar och andra rapporter som behandlar mäns våld mot kvinnor, dels genom 
referenser till statistiska uppgifter, gällande mäns våld mot kvinnor. Utöver detta kan det lyftas 
fram att olika ”experter” ges legitimitet att formulera och hitta lösningar till problemen med mäns 
våld mot kvinnor, utifrån och i enlighet med regeringens kunskapsintressen. SOU-rapporten 
konstitueras också, enligt mig, av en dominerande diskurs och ett sammanhållet perspektiv, 
varför jag har uppfattat mitt empiriska material som politiskt korrekt och tillrättalagd. 
 
För det andra är det svårt att avgöra om olika samhällsaktörers arbete med mäns våld mot kvinnor 
har förbättrats eller inte. SOU-rapporten framhåller att, eftersom olika undersökningar använder 
sig av olika mätmetoder, är det svårt att veta om eventuella förbättringar, gällande mäns våld mot 
kvinnor, beror på samhällsaktörerna själva eller användningen av olika mätmetoder i olika 
undersökningar. Vidare är det viktigt att betona, i enlighet med SOU-rapporten, att både 
våldsutsatta kvinnor och gärningsmän behandlas olika av polis och rättsväsende beroende av 
offrens och förövarnas egenskaper.  
 
Slutligen, vad beträffar denna studie, kan det nämnas att SOU-rapporten accentuerar behovet av 
kombinerade kunskaper och perspektiv i det framtida arbetet med mäns våld mot kvinnor. Vikten av 
ett lyckat framtida arbete med mäns våld mot kvinnor måste också förklaras med hänsyn till 
effekterna av det manliga våldet mot kvinnor i Sverige. Våldsutsatta kvinnor brottas både med 
fysiska och psykiska problem i sin vardag, vilket påverkar kvinnornas livsvillkor och 
möjligheterna till ett självständigt liv.           
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