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Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete är att se hur remissinstanserna reagerade på SOU 2004:121 Slag i 

luften vad gäller könsmaktsförståelsen som förklaring till mäns våld mot kvinnor. Bland de 

frågeställningar som undersöks i analysen av remissvaren med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys är: Vilka gemensamma åsikter har remissinstansernas om könsmaktsförståelsen? 

Vad anser remissinstanserna om den strukturella förklaringen till mäns våld mot kvinnor? Vilken 

typ av män anser remissinstanserna det är som slår kvinnor? Vad anser remissinstanserna om 

utredningens utvärdering av Kvinnofridsuppdragen (1998) ur ett könsmaktsförståelseperspektiv? 

Vilken typ av feminism kan instanserna inordnas under? Finns det några samband mellan hur 

instanserna har svarat? 

Analysen visar att en klar majoritet av remissinstanserna inte godtar könsmaktsförståelsen av 

mäns våld mot kvinnor som en ensamstående förklaringsmodell. Däremot godtar de den 

strukturella könsmaktsförståelsen så till vida att strukturen i samhället, i denna kontext mäns 

överordning och kvinnors underordning, som en av förklaringarna till mäns våld mot kvinnor. 

Remissinstanserna anser att könsmaktsförståelsens strukturella perspektiv måste kombineras med 

andra förklaringar på bland annat individnivå, i ett så kallat ”allt- eller intet -perspektiv”. Detta 

innebär att en förståelse av våld mot kvinnor bäst kan nås om flera olika förklaringsmodeller 

kombineras med varandra. Generellt sett ser remissinstanserna de män som slår som avvikande 

vilket är en ståndpunkt som sammanfaller med den historiska diskursen. Avvikelseperspektiven 

accepteras inte av Slag i luften som menar att detta ansvarsbefriar männen och skulden läggs på 

”De andra”. 

  



 4 

 



 5 

Innehållsförteckning 

 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................................ 7 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................. 7 

1.2 SOU 2004:121, Slag i luften .............................................................................................................................. 8 

1. 3 Teoretisk utgångspunkt ..................................................................................................................................... 9 

2. TEORIBILDNINGAR OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR .................................................................................................. 10 

2.1 Förklaringar till mäns våld mot kvinnor före 1970 ......................................................................................... 10 

2.2 Förklaringar till mäns våld mot kvinnor efter år 1970 .................................................................................... 10 

2.3 Olika perspektiv på mäns våld mot kvinnor i svenskt offentligt tryck .............................................................. 12 

2.4 Avvikelseperspektivet ....................................................................................................................................... 13 

2.5 Individuellt kontra strukturellt perspektiv ....................................................................................................... 13 

2.6 Könsmaktsförståelse ........................................................................................................................................ 14 

2.7 Mäns våld mot kvinnor sett ur tre feministiska strömningar ........................................................................... 15 

3. FORSKNING INOM OMRÅDET .................................................................................................................................... 16 

3.1 Slagen dam - Lundgren et al. 2001 .................................................................................................................. 16 

3.2  Mäns våld mot kvinnor - Eliasson 1997 ......................................................................................................... 17 

3.3  Våld mot kvinnor i nära relationer - Brå 2002 ............................................................................................... 17 

4. MATERIAL OCH METOD ........................................................................................................................................... 18 

4.1 Material och urval ........................................................................................................................................... 18 

4.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt ................................................................................................................... 19 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys ............................................................................................................................... 20 

4.4 Metodologisk ansats ........................................................................................................................................ 21 

4.5  Analysprocessen ............................................................................................................................................. 21 

4.6 Kategoriindelning ............................................................................................................................................ 22 

4.7 Reflektioner över studiens trovärdighet ........................................................................................................... 24 

5. RESULTAT ............................................................................................................................................................... 25 

5.1 Remissinstanserna om könsmaktsförståelsen .................................................................................................. 25 

5.2 Gemensamma åsikter om könsmaktsförståelsen .............................................................................................. 25 

5.3 Makt/strukturperspektiv eller individperspektiv .............................................................................................. 27 

5.4 Normala eller onormala män .......................................................................................................................... 27 

5.5 Feministiskt perspektiv .................................................................................................................................... 29 

5.6 Könsmaktsförståelsen som analys ................................................................................................................... 30 

5.7 Samband .......................................................................................................................................................... 30 

6. DISKUSSION............................................................................................................................................................. 32 

7. VAD HÄNDE SEN? .................................................................................................................................................... 34 

8. FÖRSLAG TIL FRAMTIDA FORSKNING ....................................................................................................................... 35 

9. REFERENSER............................................................................................................................................................ 36 

APPENDIX 1 - REMISSINSTANSERNA ............................................................................................................................ 38 



 6 

  



 7 

1. Inledning 

Mäns våld mot kvinnor sågs från 1930- till 1960-talet som normalt och som en följd efter ett 

gräl om det hände inom äktenskapet och inte var allt för grovt. Under de därpå följande årtiondena 

sågs den misshandlande mannen som någon med psykiska problem och som hade en socialt lägre 

standard och ofta var fast i något missbruk (Wendt Höjer 2002 s. 76–77). År 1995 kom 

betänkandet Kvinnofrid som föreslog ett brett spektrum av åtgärder mot mäns våld mot kvinnor ur 

ett kvinnoperspektiv (SOU 1995:60). I betänkandet kopplas problemet i första hand till kvinnors 

och mäns ojämlika förhållande i samhället. Kvinnofridspropositionen som lades fram år 1998 

behandlade åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier i 

arbetslivet (prop. 1997/98:55). Här kombinerades nu den individuella förståelsen av våldet med det 

strukturella könsmaktsperspektivet, där mäns våld mot kvinnor sätts in i sitt sociala och kulturella 

sammanhang och tolkas i ljuset av manlig överordning (ibid. s. 53-54).  

Regeringen gav år 2003 statsrådet Margareta Winberg uppdraget att tillkalla en särskild 

utredare för att med ett könsmaktsperspektiv följa upp och utvärdera de myndighetsgemensamma 

uppdrag som gavs i samband med Kvinnofridspropositionen. Resultatet publicerades i SOU 

2004:121, Slag i luften. Med sin fokusering på könsmaktsförståelse som ensamstående 

förklaringsmodell väckte det många tankar hos myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer 

som kom in i form av remissvar. Slag i luften motiverade sitt ställningstagande med resultaten från 

Slagen dam (Lundgren et al 2001), en undersökning vars resultat skiljer sig markant från tidigare 

forskning. I den undersökningen anses att så kallade avvikelseförståelser till våldet befriar männen 

från ansvar och krockar med den strukturella förklaringen där ansvaret nu istället förläggs till alla 

män (SOU 2004:121 s. 54). Den här studien undersöker remissinstansernas syn på 

könsmaktsförståelsen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur olika remissinstanser reagerar på SOU 2004:121 

Slag i luften, med fokus på könsmaktsförståelsen som förklaringsmodell till mäns våld mot 

kvinnor. 

Undersökningens frågeställningar är: 

- Vilka är remissinstansernas gemensamma åsikter om könsmaktsförståelsen? 

- Vad anser remissinstanserna om den strukturella förklaringen till mäns våld mot kvinnor? 

- Vilka män anser remissinstanserna slår kvinnor?  

- Vilken typ av feminism kan instanserna inordnas under? 
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- Vad anser remissinstanserna om utredningens utvärdering av Kvinnofridsuppdragen 

(1998) ur ett könsmaktsförståelseperspektiv?  

- Finns det några samband mellan hur remissinstanserna svarat? 

 

1.2 SOU 2004:121, Slag i luften 

Kvinnovåldskommissionen utförde ett banbrytande arbete gällande mäns våld mot kvinnor 

i Sverige under 1990-talet och det resulterade i betänkandet Kvinnofrid (SOU 1995:60) samt 

Kvinnofridspropositionen (prop. 1997/98:55). Kvinnofridspropositionen innehöll 

myndighetsgemensamma och myndighetsspecifika uppdrag för Riksåklagaren, samtliga 

åklagarmyndigheter, Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen och samtliga polismyndigheter, 

Brottsoffermyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå), Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen 

och länsstyrelserna. Utredningen (SOU 2004:121) hade som uppdrag att ur ett 

könsmaktsperspektiv utvärdera Kvinnofridsuppdragen, d.v.s. de uppdrag Kvinnofridspropositionen 

gav till myndigheterna. Mer specifikt skulle de identifiera de eventuella hinder och motverkande 

strukturer hos myndigheterna som hindrat dem från att utföra ett effektivt arbete när det gällde 

mäns våld mot kvinnor. Ett antal förslag formulerades för det kommande arbetet. Förslagen 

sträckte sig från nationell till lokal nivå samt gällde såväl förändringar inom etablerade 

organisationer som inrättandet av nya verksamheter. Man använder begreppet ”mäns våld mot 

kvinnor” för att betona vem som är våldsutövare och vem som är våldsutsatt och anser att mäns 

våld mot kvinnor måste tolkas utifrån ett socialt och kulturellt sammanhang där män är 

överordnade kvinnor.  

Vidare anser utredningen att våldet ska betraktas både som uttryck för en 

könsmaktsordning samt upprätthållandet av den och måste förstås sammanhållet utifrån de 

diskrimineringar, kränkningar och våldsformer kvinnor utsätts för på alla områden, arenor och 

relationer i samhället. Man anser även att frågan handlar om demokrati då rädslan att utsättas för 

våld inskränker kvinnors handlingsutrymme. Utredningen menar att en mängd problem blir 

synliggjorda när man har en könsmaktsförståelse som grund för en politisk praktik där man tar 

fasta på problemets kärna nämligen mäns överordning och kvinnors underordning. Politiken anses 

därmed bli mer effektiv och handlingskraftig och resurserna kan läggas på relevanta och 

permanenta åtgärder som synliggör våldet i motsats till marginella och tillfälliga insatser där fokus 

ligger någon annanstans (SOU 2004:121 s. 11–12). Utredningen identifierade resursprioritering, 

arbetsorganisation och bristande kunskaper och förståelser som det främsta motståndet och 

motverkande strukturer mot ett könsmaktsmedvetet arbete med mäns våld mot kvinnor. I en 
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enkätundersökning som utfördes av utredarna, vid sidan av det övriga underlaget, undersöktes hur 

mycket avsatta resurser i budgeten till området mäns våld mot kvinnor som fanns hos de berörda 

myndigheterna (Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffer-

myndigheten, Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen och länsstyrelserna) samt ett antal 

departement. Resultatet visade enligt utredningen att arbetet med mäns våld mot kvinnor kan 

betraktas som ett lågprioriterat och förminskat samhällsproblem hos dessa myndigheter. 

När det gäller hur området organiseras konstaterade utredningen att könsmaktsförståelsen 

inte arbetats in i ordinarie verksamhet eller givits specialiserade tjänster med undantag för 

Brottsoffermyndigheten. Arbetet med mäns våld brister i kontinuitet, institutionalisering och 

politisering, samt ses inte som ett eget kompetens- och/eller kunskapsområde. Det senare kan 

förklara avsaknaden av kompetenskrav vid tjänstetillsättningar. Samarbete mellan myndigheter 

samt en gemensam förståelse saknas, vilket gör det svårt att effektivt och konsekvent ta tag i 

problemet. Utredningen hävdar att motståndet tar sig uttryck som ett ”osynliggörande, där våldet 

bagatelliseras och förminskas, omformuleras från att handla om könsmakt till att andra, mindre 

kontroversiella problem, görs till ett avvikelseproblem eller ett problem som bara rör `De andra´ ” 

(SOU 2004:121 s.11-17). När problemet förminskas på olika sätt ses det inte som något som 

kräver särskilda resurser och när det omformuleras anses det inte behöva särskild politisk 

diskussion, särskild institutionalisering eller organisering. 

 

De förslag utredningen ger för förbättring inbegriper tre nivåer i form av resurser, organisation och 

förståelse. Samtliga lagda förslag utgår ifrån, och utvecklar, en könsmaktsförståelse av mäns våld 

mot kvinnor. Det argumenteras för en specialisering av både kunskaps- och organisationskaraktär 

då alla måste satsa mera på att institutionalisera och systematisera arbetet, se till att tillräckliga 

resurser finns samt skapa en samsyn. Organisationen måste även få andra former på nationell, 

regional och lokal nivå. Utredningen föreslår vidare, i linje med argumenten i 

Kvinnofridspropositionen (1998), en våldsspecialisering som bör verkställas genom skapandet av 

speciella enheter i befintliga myndigheter och i nya verksamheter som särskilt ägnar sig åt frågan 

(SOU 2004:121 s. 17–19 och 225).  

1. 3 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är att analysera hur remissinstanserna till 

utredningen SOU 2004:121 Slag i luften förhåller sig till könsmaktsförståelsen. Utredningen anser 

att inga avvikelseperspektiv ska tillåtas inverka när man försöker förstå mäns våld mot kvinnor 

utan det skall helt och enbart tolkas utifrån könsmaktsförståelsen. I arbetet redogörs för den 
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strukturella könsmaktsförståelsen och avvikelseperspektiven, samt en del av kontexten till mäns 

våld mot kvinnor så att remissvaren inte rycks ur sitt sammanhang (Granskär & Höglund-Nielsen 

s. 162)  

2. Teoribildningar om mäns våld mot kvinnor 

2.1 Förklaringar till mäns våld mot kvinnor före 1970 

Wendt Höjers (2002) avhandling i statsvetenskap, Rädslans politik, utgör ett undantag från 

den annars så sparsamma forskningen kring kriminalpolitiska frågor rörande kön/genus och hur 

dessa har behandlats i offentligt tryck. Avhandlingen bygger på ett empiriskt material som 

behandlar frågor om våldtäkt och kvinnomisshandel från perioden 1930-tal till 1990-tal. 

Tyngdpunkten i materialet ligger på utredningar och propositioner men även riksdagsdebatter, 

departementsserier och utskottsbetänkanden (Wendt Höjer 2002 s. 20). Wendt Höjer visar hur 

synen på våldet mot kvinnor har visat sig i offentligt tryck och materialet delas in i tre tidsperioder 

– det normala våldet, det sociala våldet och det neutrala våldet. Den första är 1930- till 1960 – talet 

vilken hon kallar för det ”normala våldet” där hon visar hur våld mot kvinnor framställs som 

bagatellartat, i alla fall i hemmet, och som en följd av ett gräl eller en naturlig del av 

könsrelationerna. Det grova, upprepade våldet uppfattas som mer problematiskt och kräver andra 

förklaringsmodeller. Av de förklaringar till våldet som man kan se så är det alkoholisten och den 

sinnessjuke som mest framträder som våldsverkaren (ibid. s. 76–77). 

2.2 Förklaringar till mäns våld mot kvinnor efter år 1970 

Det var först i slutet av 1970-talet och under 1980-talet som problemet etablerades på den 

parlamentariska arenan, i den meningen att det regelbundet diskuterades i offentliga dokument 

(Wendt Höjer 2002 s. 193). Under den tidsperioden formuleras problemet ”våld” som en fråga om 

individers lika rätt till kroppslig och sexuell identitet. Wendt Höjer kallar perioden för det ”sociala 

våldet”: Förklaringar i termer av alkoholmissbruk och allmän social misär används fortfarande 

men en psykologisk förståelse används för att förklara våldet. De misshandlande männen antas ha 

tidiga grundlagda problem karaktäriserade av dåliga uppväxtförhållanden och en svår social 

situation. Kvinnomisshandel beskrivs ofta som en form av familjevåld, men inte i normala 

familjerelationer utan onormala eller ”störda” relationer. Misshandeln blir mindre ett problem i sig 

och mer ett symptom på en sjukdom som har sin grund i relationerna mellan familjemedlemmarna. 

Ett feministiskt orienterat perspektiv framträder nu för första gången i debatten och kopplar 

våldet till mäns och kvinnors ojämlika maktpositioner i samhället. Den ojämlika könsrelationen 
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relateras dock starkt till en social och ekonomisk problematik, kön blir här inte ett överordnat 

perspektiv utan är en förklaringsfaktor bland flera andra (ibid. s 105-111). 

År 1990 beskrevs våld mot kvinnor för första gången som en jämställdhetsfråga i 

regeringens jämställdhetspolitiska proposition (prop. 1990/91:113:48). Wendt Höjer (2002) kallar 

denna period för det ”neutrala våldet” (Wendt Höjer 2002 s. 175). År 1995 kom betänkandet 

Kvinnofrid (SOU 1995:60) som föreslår ett brett spektrum av åtgärder mot mäns våld mot kvinnor 

uttalat från ett kvinnoperspektiv (ibid. s 155). Mäns våld mot kvinnor kopplas nu i första hand till 

deras ojämlika förhållande i samhället och problemet anses därmed inte kunna förklaras på samma 

sätt som annan våldsbrottslighet. Enskilda individers avvikande beteende är inte längre den främsta 

förklaringsmodellen till mäns våld mot kvinnor och det anses inte heller vara något som drabbar 

särskilda grupper. Våldet antas nu förekomma i alla samhällsklasser, vilket står i kontrast till den 

föregående periodens förklaringsmodeller. Det ses nu som ett problem som berör alla kvinnor och 

män och de åtgärder som föreslås är utbildning och informationsinsatser fokuserade på 

övergripande jämställdhetsproblem. Våldet sägs inte kunna beskrivas endimensionellt och 

sambandet mellan droger och våld ses fortfarande som betydelsefullt och alkohol som en utlösande 

faktor (SOU 1995:60 s. 106 och 102). 

Samma år som problemet med mäns våld mot kvinnor kopplas till könsmakt i regeringens 

jämställdhetspolitiska dokument presenterar dock våldskommissionen Våld och brottsoffer (SOU 

1990:92). Våldskommissionens förklaring går tvärt emot Kvinnofrid (1995) och talar om 

”familjevåld” istället för sexualiserat våld
1
. En till stora delar könsneutral förklaringsmodell inom 

familjevåld bärs fram där individers och familjers utsatta sociala situation betonas. Ökad 

jämställdhet antas dock på sikt få kvinnomisshandeln att minska bland de ”vanliga” männen som 

inte begår andra brott. Tydliga motsättningar kommer också till uttryck i riksdagsdebatten då en 

debattör vidhåller att våldet måste ses som ett ”mansproblem” och en annan hävdar att inte alla 

män slåss och att kön därför inte kan användas som en förklaringsfaktor. Olika förståelser under 

1990-talet om våld, kön och makt tycks på ett tydligt sätt stå emot varandra. Även om våld inte 

längre kan legitimeras som en naturlig del i äktenskapet eller att staten inte har med det att göra så 

råder det ingen enighet i såväl att beskriva och förklara problemet samt åtgärder mot det (Wendt 

Höjer 2002 s. 174–177).  

                                                 

1
 Sexualiserat våld är en paraplyterm som håller ihop och inbegriper olika former av fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld, t. ex kvinnomisshandel, prostitution och sexuella övergrepp mot barn (SOU 2004:121:58) 
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2.3 Olika perspektiv på mäns våld mot kvinnor i svenskt offentligt tryck 

Enligt Mellberg kan man utläsa några återkommande perspektiv i svenskt offentligt tryck 

från 1970-talet och framåt som hon gått igenom (Mellberg 2004). Det var den tid då frågan om 

mäns våld mot kvinnor började föras upp på den samhälleliga dagordningen (Mellberg 2004 s. 9 

och 11). Perspektiven har olika förståelser av hur man ser på mäns våld mot kvinnor. 

Vanmaktsperspektivet ser våld mot kvinnor som ett uttryck för frustration och vanmakt hos 

mannen. Det finns två varianter hos vanmaktsperspektivet. I den psykoanalytiska varianten ses 

våldet som ett uttryck för sexuell ångest, hat, fruktan och fientlighet mot kvinnor. I den andra, den 

sociologiska varianten av vanmaktsperspektivet, blir våldsmannen ett offer för manssamhällets 

förtryck.  

Konfliktperspektivet betraktar våldet som en konflikt mellan två jämbördiga parter. Det är 

frikopplat från ett könskulturellt sammanhang med mäns överordning och kvinnors underordning. 

Våldet kan exempelvis ses som en fortsättning på ett gräl och kläs därmed i könsneutrala termer. 

Ofta kombineras det med vanmaktsperspektivet samt ”socialt arv – perspektivet” (se nedan).  

Socialt arv- perspektivet ser våldet som går i arv från exempelvis far till son. En pojke 

har sett sin pappa misshandla sin mamma. En flicka som upplevt samma sak söker sig till män som 

misshandlar. I vissa familjer framställs våldet som en tvångsmässig upprepning och de familjerna 

präglas ofta av andra sociala problem såsom alkoholmissbruk och/eller social utslagning. Detta 

perspektiv kan kombineras med samhälleliga faktorer såsom rotlöshet, moraliskt förfall, 

konfliktperspektivet (ovan) samt brist på jämställdhet.  

Makt- och kontrollperspektivet ser våldet som kopplat till historiska, kulturella och sociala 

rötter i ett patriarkaliskt samhällssystem. Våldet ses som en skala av dominans och kontroll där 

dominansen upprätthålls genom att våld mot kvinnor tolereras. 

Allt och intet -perspektivet är ett perspektiv som Mellberg menar har fått allt större 

spridning under 1990-talet. En förståelse av våld mot kvinnor kan enligt detta perspektiv bäst nås 

om flera olika förklaringsmodeller kombineras med varandra. Ett samhälleligt perspektiv som 

består av ett patriarkat där mäns historiska och sociala överordning och kvinnors underordning kan 

exempelvis kombineras med ett individuellt perspektiv där våldets orsak söks i psykologiska eller 

biologiska faktorer. 

Kulturperspektivet har tagit form under senare år, kanske ännu mer efter mordet på Fadime 

Sahindal 2002 och under den följande hedersmordsdebatten. I detta perspektiv förläggs våldet till 

de familjer som är särskilt patriarkala/ojämnställda och på så vis icke-svenska. Våldet av icke-

svenskar förstås som kulturellt och av svenskar som icke-kulturellt. Avvikelsen består här i 
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tillhörighet till annan kultur, artskild från och kontrasterad mot svensk kultur. Även det här 

perspektivet kombineras med andra perspektiv, till exempel i regeringens handlingsplaner med 

könsmaktsperspektivet, med ett psykoanalytiskt/dynamiskt perspektiv (traumateori), ett 

sociologiskt vanmaktsperspektiv (bristande social integrering, diskriminering, förtryck, rasism) 

samt med ett makt- kontrollperspektiv (patriarkala strukturer/kulturer). Kulturperspektivet får de 

inblandade att ses som ”De andra” (ibid. 2004 s. 83-89). 

2.4 Avvikelseperspektivet  

Utredningen Slag i luften motsätter sig både såväl ett individuellt perspektiv som ett 

avvikelseperspektiv (SOU 2004:121 s. 54). I det senare riktas uppmärksamheten mot dem som 

definieras som mest avvikande – de svårt psykiskt sjuka, tyngst kriminella, hårdast missbrukande 

eller män från särskilt patriarkala kulturer. Typiska avvikelseperspektiv är vanmaktsperspektivet, 

socialt arv-perspektivet och kulturperspektivet. Det som förenar avvikelseperspektiven är att det 

förutsätter en skillnad mellan Vi (icke våldsamma, icke våldsutsatta) och Dem (våldsamma, 

våldsutsatta). Män som använder våld blir avvikande män, alltså inte vanliga normala män och 

fokus läggs på varför dessa avvikande män slår medan andra inte gör det. Brantsæter (2001) menar 

att ”forskningen, och media, tycks förmedla bilder på `övergriparen´ som en person ingen av oss 

känner igen oss i” (Brantsæter 2001 s. 472). Glappet mellan Vi och Dem ökas därmed (ibid.). 

Lövkrona (2001) visar i en studie att våldsforskningen länge byggt på en i grunden biologisk 

förståelse, det kan handla om att desto högre testosteronhalt ju större våldsbenägenhet eller att 

evolutionen i reproduktionssyfte gjort män mera aggressiva än kvinnor. I dag är dessa kategorier 

mer uppmjukade men sällan övergivna (Lövkrona 2001 s. 11). Inom psykologin anses orsaken till 

våldet ligga hos mäns inneboende aggressivitet, vilket kan hamna nära det biologiska tänkandet. 

Våldsamma män kan också betraktas som sjuka och psykiskt störda och beteendet kan ses som en 

reaktion på yttre och inre provokationer (ibid. s. 17). Wendt Höjer (2002) visar även hur missbruk 

och psykiska problem har dominerat i slutet på 1900-talet (Wendt Höjer 2002 s. 76-77 och 105-

111). I avvikelseperspektivens vanligaste mönster ses orsaken till våldet ligga i psykiska 

störningar, missbruk, låg socioekonomisk status och/eller annat hos individen (Lundgren et al. 

2001 s. 70, Brå 2002:14 s. 10). 

2.5 Individuellt kontra strukturellt perspektiv 

Slag i luften anlägger ett strukturellt könsmaktsförståelseperspektiv som den enda 

förklaringsmodellen för mäns våld mot kvinnor (SOU 2004:121 s. 67). Det är ett typiskt makt- och 

kontrollperspektiv och står i motsättning till samtliga av de andra perspektiven. Det står särskilt i 
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skarp kontrast mot individualpsykologiska förklaringar (vanmaktsperspektivet) där våldet ses som 

isolerade händelser utförda av patologiska (avvikande) män som löser frustrationer eller 

barndomstrauman mot kvinnor som ”finner sig i att bli misshandlade” (Mellberg 2004 s. 86). 

Könsmaktsförståelsen handlar om att det är strukturen i samhället, mäns överordning över 

kvinnorna, som förklarar mäns våld mot kvinnor. Motsatsen, ett individuellt perspektiv, innebär att 

problemet ligger hos den som brutit mot lagen (Mellberg 2004 s. 86, Eliasson 1997 s. 131-134) 

d.v.s. hos mannen som slår kvinnan.   

2.6 Könsmaktsförståelse 

Slag i luften väljer att tala om en könsmaktsförståelse av mäns våld mot kvinnor istället för 

ett könsmaktsperspektiv. Man gör detta begreppsbyte för att markera att förståelsen av våldet bör 

preciseras, konkretiseras och vidareutvecklas. På den svenska arenan har avvikelsetänkandet 

utmanats av kvinnopolitiska strömningar samt feministisk våldsforskning (SOU 2004:121 s. 47 

och 52). Det har gjorts genom att man från en feministisk utgångspunkt har ifrågasatt de etablerade 

vardagsförståelserna istället för att bekräfta dem. Nya frågor har även formulerats om hur mäns 

våld ska tolkas och bekämpas. Utifrån en könsmaktsförståelse sätts våldet in i sitt sociala och 

kulturella sammanhang och tolkas i ljuset av manlig överordning och därmed hur kön skapas i vårt 

samhälle (ibid. s. 53-54), vilket kan liknas med makt- och kontrollperspektivet (Mellberg 2004 s. 

85). Ytterst är det en fråga om demokrati och om hur kvinnors livs- och handlingsutrymme 

begränsas av mäns våld, både det faktiska och rädslan för det.  

När våldet studeras utifrån ett avvikelseperspektiv kan en övergripande fråga vara att söka 

orsaken till att vissa män utövar våld medan andra inte gör det. Utifrån en könsmaktsförståelse kan 

relationer och andra sammanhang där män utövar våld mot kvinnor inte ses som artskilda från 

relationer där de inte gör det och varken de våldsutsatta kvinnorna eller de våldsutövande männen 

kan placeras in i kategorier som skiljer dem från andra. På så sätt blir mäns våld mot kvinnor 

närvarande i allas liv och något som alla måste ta ansvar för. Fokus riktas istället på alla mäns 

ansvar att ifrågasätta kulturella föreställningar om mäns rätt att kontrollera och utöva makt över 

kvinnor. Det blir även både mäns och kvinnors ansvar att utmana de grundmurade normerna för 

kön, hur män och kvinnor är och ska vara, det blir alltså närvarande i allas vardag. Man utmanar 

avvikelseperspektiven genom att våldet inte hänförs till de socialt marginaliserade, knyts till 

individuella avvikelser hos gärningsman, offer eller kulturellt främmande utan istället till det 

vardagliga skapandet av kön (ibid. s. 54). 
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Kvinnofridspropositionen kan ses som ett exempel på ”allt och intet -perspektivet” (Mellberg 2004 

s. 87), där flera olika förklaringsmodeller kombineras, men Slag i luften menar att det är 

problematiskt att kombinera olika förståelser. En förståelse av mäns våld mot kvinnor som är 

kopplat till kön och makt är en kritik mot de redan etablerade köns- och maktblinda 

forskningstraditioner och har helt andra utgångspunkter. Utredningen menar vidare att det blir 

svårt att formulera konkreta åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor om man kombinerar 

det med olika varianter av avvikelseförståelse och inte enbart utgår ifrån en könsmaktsförståelse. 

Det blir även problematiskt att i mötet med kvinnor och barn hävda att mäns våld är en individuell, 

social eller kulturell avvikelse och samtidigt sammanhängande med en könsmaktsstruktur som 

genomsyrar vardagen. Avvikelseförståelserna och könsmaktsförståelsen är enligt utredningen i stor 

utsträckning motstridiga. I Kvinnofridspropositionen, och även i efterföljande offentligt tryck om 

jämställdhetspolitiken, poängteras att könsmaktsförståelsen av mäns våld mot kvinnor är en 

strukturell förklaring och avvikelseperspektiven kallas för individuella förklaringar. När man 

kombinerar dessa, menar utredningen, blir följden att en könsmaktsförståelse får relevans på 

strukturell och abstrakt nivå, men den frikopplas från verkliga män som använder våld mot kvinnor 

för att utöva makt. Orsaken till våldet placeras utanför de våldsutövande männen och 

konsekvensen blir därmed densamma som i avvikelseperspektiven. Männen kan här alltså bli offer 

för en könsmaktsstruktur och återigen ansvarsbefrias för det våld de utövar. Med en 

könsmaktsförståelse betraktas våldsutövande män som genom sina våldshandlingar bekräftar 

kulturellt grundmurade rättigheter att utöva makt och bestämma över kvinnors liv, och det 

agerandet bör de ta ansvar för, i motsats till att ses som offer för individuella eller sociala 

omständigheter, en annorlunda kultur eller en könsmaktsstruktur (SOU 2004:121 s. 54–67). 

 

2.7 Mäns våld mot kvinnor sett ur tre feministiska strömningar 

Slag i luften kan sägas tillhöra radikalfeministerna som menar att den mest utbredda och 

grundläggande formen av förtryck i samhället är mäns förtryck av och makt över kvinnor. 

(Gemzöe, 2002 s. 45).  Det förtrycket anser utredningen är förklaringen till mäns våld mot kvinnor. 

Instanserna delas in i tre olika feminismer för att på så sätt se vilkas ståndpunkter som kan kopplas 

närmre utredningen, samt för att ytterligare precisera vad de har för åsikter om mäns våld mot 

kvinnor. En radikalfeministisk ståndpunkt skulle kunna vara att alla män har förutsättningar för att 

slå kvinnor. Våldets potentiella omfattning maximeras därmed (Walklate 2001 s. 119). 

Liberalfeminister menar att eftersom kvinnor tidigare i historien uteslutits från politiska legala 

rättigheter, samt hindrats delta i arbetslivet på lika villkor som män, så har kvinnorna som en följd 
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av detta en sämre position i samhället (Gemzöe 2002 s. 31). Liberalfeminismen menar att män och 

kvinnor ska ha samma rättigheter eftersom de är i grunden lika (ibid. s. 37-39). En liberalfeminist 

skulle sannolikt (i motsats till radikalfeministerna) vilja minimera det sexuella våldets omfattning 

och argumentera att mäns våld mot kvinnor till övervägande utförs av ett fåtal psykiskt störda män 

som kvinnorna måste lära sig att identifiera och undvika (Walby 1990 s. 129). Om liberal-

feminismen anser att män och kvinnor är lika och radikalfeminismen att de är olika, så vill den 

postmodernistiska feminismen underminera de universella kategorierna ”man” och ”kvinna” och 

visa på mångfald och skillnader kvinnor (och män) emellan, när det gäller bland annat etnicitet, 

klass och sexuell identitet (Gemzöe 2002 s. 137). Att differentiera och problematisera 

könsgrupperna män och kvinnor samt uppmärksamma att det kan uppstå problem när man 

generaliserar till män och kvinnor som enhetliga grupper, ligger i linje med den postmodernistiska 

feminismen (ibid. s. 138).  

3. Forskning inom området  

I det här kapitlet presenteras tre empiriska undersökningar av mäns våld mot kvinnor. Slagen 

dam (2001) är den största svenska omfångsundersökningen. Fokuseringen på könsmaktsförståelsen 

i utredningen Slag i luften baseras på resultatet från denna undersökning. Mäns våld mot kvinnor 

(Eliasson 1997) är en intervjustudie med misshandlande kvinnor, och i Våld mot kvinnor i nära 

relationer” (Brå 2002:14), kartläggs våld mot kvinnor i nära relationer. De två senare är studier 

vars resultat ligger i linje med varandra men skiljer sig från resultaten som redovisas i Slagen dam. 

Dessa tre undersökningar ligger nära varandra i tiden och ger en kontext till Slag i luften och de 

undersökta remissvaren.  

3.1 Slagen dam - Lundgren et al. 2001 

Den första stora svenska omfångsundersökningen när det gäller mäns våld mot kvinnor 

publicerades 2001 i boken Slagen dam (Lundgren et al. 2001). Det är en enkätstudie som bygger 

på ett omfattande frågeformulär som gick ut till 10 000 svenska kvinnor där svarsfrekvensen blev 

70 procent. Slagen dams resultat skiljer sig från de flesta studier då deras resultat baseras på allt 

våld kvinnor har utsatts för efter sin 15-årsdag. Enligt denna studie har 46 procent av kvinnor 

utsatts för våld av en man. (ibid. s. 8) Slagen dam visar en annan bild än avvikelseperspektivens 

vanligaste stereotyp där en gärningsman tillhör en lägre social grupp, är arbetslös, har låg 

utbildning och/eller är alkoholiserad eller invandrare. Inte heller bilden av den alkoholiserade, 

våldsutsatta kvinnan samt den alkoholiserade våldsutövande mannen bekräftas i Slagen dam (ibid. 

s. 70). Undersökningen visar även att det är kvinnor i den högsta respektive lägsta inkomstgruppen 
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som har den högsta rapporteringen av våld (ibid. s. 69). Författarna påpekar att liknande resultat 

redovisats i litteraturen och hänvisar till en undersökning i England som visar att 45 procent av 

kvinnorna utsatts för våld (Walby & Allen 2004 s. 6) och i Finland var motsvarande siffra 40 

procent (Heiskanen & Piispa 1998 s. 3). Den finska studien påstår att våldsutsattheten ökar med 

inkomstnivån, med ett undantag att kvinnor med allra lägst inkomst rapporterar nästan lika hög 

våldsutsatthet som de med högst inkomster (Heiskanen & Piispa 1998 s. 13). Den engelska studien 

å andra sidan rapporterade ett samband mellan låga inkomster och våldsutsatthet, men hävdar att 

man inte kan dra några slutsatser om orsak och verkan. Man påstår att våldsutsatthet lika gärna kan 

öka i situationer av fattigdom som att fattigdom är en konsekvens av våldsutsatthet. Kvinnor som 

tvingas fly från män som slår hamnar ofta i en mycket svår ekonomisk situation. De fann även att 

etniska skillnader var näst intill obefintliga (Walby & Allen 2004 s.78). Den slutsats som till sist 

dras i den engelska studien är dock att den mest betydande riskfaktorn är kön (Walby & Allen 

2004 s. 74).  

 

3.2  Mäns våld mot kvinnor - Eliasson 1997 

I boken Mäns våld mot kvinnor: En kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och våldtäkt, 

dominans och kontroll” (Eliasson 1997) presenteras resultat och slutsatser av intervjuer med trettio 

kvinnor som levt i misshandelsförhållanden. Det övergripande tolkningsperspektivet i Eliassons 

studie är att mäns våld mot kvinnor har historiska, kulturella och sociala rötter i ett patriarkaliskt 

samhälle, ett samhällssystem som placerar kvinnor i en underordnad position till män. Eliasson har 

en strukturellt sammanhållen syn på våldet, så kallat sexualiserat våld, där hon anser att en social 

kontroll av kvinnor finns inom alla områden, och denna kontroll upprätthålls genom att våld mot 

kvinnor tolereras. Vidare hävdar hon att det strukturella våldet har en orsak i att männen känner 

vikten av att upprätthålla sin auktoritet vilket ger dem en känsla av att ha rätt att straffa sina 

hustrur. Faktorer som påverkar detta på individnivå anges bl.a. som mannens maktlöshet, 

svartsjuka och känsla av äganderätt. Att notera är att kvinnorna i intervjuerna beskriver ofta de 

misshandlande männen som ”sociopater” (Eliasson 1997 s. 21, 80-84 och 131-134). 

3.3  Våld mot kvinnor i nära relationer - Brå 2002 

Syftet med Brå:s (Brottsförebyggande rådets) undersökning Våld mot kvinnor i nära 

relationer, en kartläggning (Brå 2002:14), var att öka kunskapen om den polisanmälda 

misshandeln av kvinnor i nära relationer, samt att försöka bedöma vad som ligger bakom ökningen 

av antalet polisanmälningar. Materialet består av ett urval på 850 brottsanmälningar från åren 



 18 

1990-1991 och 1998, samt en slumpmässig enkätundersökning på utvalda arbetsplatser (Brå 

2002:14 s. 6). Här fann man att när det gäller den polisanmälda misshandeln så var både 

gärningsmän och offer ofta brottsbelastade, arbetslösa och lågutbildade (ibid. s. 7) och att alkohol 

ofta var med i bilden vid brottstillfället. (ibid. s. 24). Förklaringsteorierna till mäns våld i nära 

relationer ses dels utifrån ett strukturellt perspektiv som tar fasta på den historiska och sociala 

dominansen män har över kvinnor, dels ur ett individuellt perspektiv med fokus på 

socialpsykologiska och psykologiska faktorer, samt frågan varför vissa män slår och inte andra. 

Även teorier med biologisk utgångspunkt finns med. Enligt rapporten kommer man längst genom 

att förena dessa teorier. I vissa fall kan även situationella faktorer som tillfällig ekonomisk eller 

social stress sägas ha betydelse (ibid. s. 10). 

 

Slagen dam bekräftar inte bilden av den avvikande mannen som framhålls av Eliasson och Brå och 

hänvisar till Walby och Allen (2004) samt Heiskanen och Piispa (1998) som menar att den största 

riskfaktorn är kön. Att de tre studierna ovan får olika resultat kan bero på att de har olika 

utgångspunkter. De har olika definitioner av begreppet våld och använder sig av olika 

tidsperspektiv. Att Slagen dam, Walby och Allen samt Heiskanen och Piispa avviker från den 

gängse bilden kan bero på att de även inkluderar hot om våld samt att de innefattar allt ”våld” från 

15-årsdagen. Brå:s studie baseras på våld som ägt rum de senaste 12 månaderna vilket den har 

gemensamt med andra studier t.ex. rapporteringen från Statistiska centralbyrån. Brå:s studie 

baseras på det fysiska våldet vilket kan förklara bilden av den avvikande mannen. Eliasson 

inkluderar såväl fysiskt som psykiskt våld och den studien presenterar ett resultat där både 

strukturella och individuella förklaringar förs fram (Eliasson 1997 s. 51-21). Eliasson och Brå 

menar båda att ett strukturellt perspektiv, kombinerat med individuella förståelser, ger en bättre 

förståelse av mäns våld mot kvinnor. Där ses männens våld som en följd av överordningen och att 

dessa män visar avvikande drag. 

 

4. Material och metod 

4.1 Material och urval 

Materialet som ligger till grund för denna studie består av remissvaren på utredningen SOU 

2004:121 Slag i luften vars uppdrag var att ur ett könsmaktsförståelseperspektiv utvärdera 

Kvinnofridsuppdragen (1998). Remissvar kan sägas vara en demokratisk form att kunna påverka 

politiken. Innan regeringen skriver en proposition får remissinstanserna chans att yttra sig och om 
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en stor del av remissinstanserna är negativa till förslaget kan regeringen besluta att inte gå vidare i 

frågan
2
. 

 Utrednings slutrapport hade skickats till 154 instanser varav 109 stycken hade svarat. 

Remissvaren samlades in via Integrations- och jämställdhetsdepartementet. En genomgång av 

materialet visade att könsmaktsförståelsen som enda förklaringsmodell var föremål för många 

åsikter bland remissinstanserna. För denna studie gjordes ett urval genom att de remissvar som inte 

behandlade begreppet könsmaktsförståelse exkluderades. För att ytterligare begränsa materialet 

fokuserades studien på de instanser som explicit uttryckte sina ställningstaganden och förklarade 

mer djupgående varför de var för eller emot könsmaktsförståelsen. Efter detta urval återstod totalt 

26 stycken remissvar som ligger till grund för analysen som gjorts i denna studie. 

Remissinstanserna omfattade 1 kommun, 5 länsstyrelser, 12 ytterligare myndigheter, 4 

organisationer och jourverksamheter samt 4 universitet. De olika instanserna redovisas i 

Appendix1. De flesta instanser uttryckte någon åsikt om könsmaktsförståelsen så en uppfattning 

om var de stod i könsmaktsfrågan fanns även hos de som valdes bort. Dessa åsikter bedömdes 

stämma överens med de 26 som valdes ut för analys.  

Då remissvaren gäller en offentlig utredning och remissinstanserna skall vara införstådda 

med  att det var offentliga handlingar när de skrev remissvaren, anser jag att den etiska aspekten 

inte är densamma som vid intervjuer. I intervjuer måste sådan hänsyn tas så att man inte ”hänger 

ut” enskilda individer (Kvale 1997 s. 113). I den här studien är samtliga svar undertecknade av en 

myndighet, kommun eller dylikt. En etisk synpunkt kan dock vara hur djupt och kritiskt 

remissvaren ska analyseras (ibid. s. 105). Tolkningen av de underliggande budskapen som görs i 

den här studien är något de berörda remissinstanserna inte explicit har uttryckt och resultatet av 

tolkningen håller de möjligen inte med om. 

 

4.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Det här arbetet har en hermeneutisk ansats med vilket menas att. det är en tolkande 

undersökning. Den hermeneutiska cirkeln innebär att det finns samband mellan förförståelsen, det 

som ska tolkas och sammanhanget som det ska tolkas i (Holme 1997 s. 96–97). En neutral och 

fördomsfri forskning existerar inte utan man utgår alltid från sin förförståelse, vilket är den egna 

uppfattningen baserad på erfarenheter, utbildningar, fördomar och dylikt. Det är därför viktigt att 

kunna distansera sig från arbetet och bli medveten om sin förförståelse genom hela arbetet (Holme 
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1997 s. 95). Författaren till denna studie har en bakgrund inom både kriminologi och 

genusvetenskap. Genusvetenskapen behandlar ett fält där frågor om makt, resursfördelning och 

ojämlikhet ur ett genusperspektiv står i fokus
3
. Könsmaktförståelsen kan betraktas som 

genusaspekten dragen till sin yttersta spets där alla förklaringar till mäns våld mot kvinnor förutom 

genusperspektivet skalats av och mäns makt över kvinnor därigenom ses som den enda möjliga 

förklaringen till varför män slår kvinnor. Detta står i skarp kontrast till kriminologin där man 

försöker finna förklaringar till varför vissa människor begår brott och andra inte. Det finns inte en 

förklaring till varför alla brott begås och man använder därför flera teorier i olika typer av 

undersökningar. Det vanliga resultatet är att olika teorier får ett visst stöd och teorier med olika 

utgångspunkter kan komplettera och förenas med varandra till förklaringsmodeller (Sarnecki 2003 

s. 227). Med denna förförståelse har författaren en bredare förståelsegrund som inte är enhetlig 

utan betraktar ”brottet mäns våld mot kvinnor” ur ett flerhövdat perspektiv. 

 Inom hermeneutiken är den sociala och historiska kontexten som texten skapades i viktig 

(Bryman 2002 s. 71). Kontexten kring Slag i luften (SOU 2004:121) har därför satts in i sin samtid 

genom att även belysa Slagen dam (2001), omfångsundersökningen som var upprinnelsen till Slag 

i luften, men även avvikelseperspektivet som utredningen (Slag i luften) avsäger sig. För att sätta in 

remissinstanserna i sin kontext har olika teorier till mäns våld mot kvinnor som varit centrala ända 

fram till Slag i luften belysts. Brå:s studie (2002:14) redovisas även då det är den forskning som 

ligger Slag i luften närmast i tiden. 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållet i materialet har studerats inom ett avgränsat område vilket gör att en 

innehållsanalys var den mest relevanta metoden. Syftet med denna studie var att med utgångspunkt 

från teorierna om könsmaktsförståelse och avvikelseperspektiv studera remissvaren på SOU 

2004:121. En kvalitativ metod sågs som den mest lämpliga då det inte var för avsikt att dra 

generella slutsatser som kan överföras till en större population. En kvalitativ innehållsanalys är 

lämplig om man ska söka efter bakomliggande teman i texten (Bryman 2002 s. 368). Det innebär 

att fokus ligger på orden i texten och tolkning av deras betydelse, och således inte att räkna eller 

mäta något i texten (Bryman 2002 s. 249 och Bergström & Boréus 2005 s. 44). 

Genom att inte bara titta på det explicit uttalade framträdde även underliggande budskap 

när remissvaren lästes igenom. Genom sökandet av manifesta inslag (det som uttrycks explicit) 

kan man även komma åt det inte fullt utsagda (Bergström & Boréus 2005 s. 45). Tolkning ingår i 
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de flesta textanalyser oavsett hur man väljer att analysera en text (ibid. s. 23). Författarens roll som 

uttolkare i den här studien är speciell då hon inte är den primära mottagaren av texten, d.v.s. inte 

den mottagare som texten är riktad till. Det är viktigt att poängtera att tolkningen inte 

nödvändigtvis har något att göra med vilken avsikt producenten har haft med texten. Den kan alltså 

tolkas på ett annat sätt än vad den primära mottagaren skulle tänkas göra (ibid. 2005 s. 24).  

4.4 Metodologisk ansats 

Metodiken med vilken arbetet har utförts har en induktiv ansats. Det innebär en 

förutsättningslös analys av texterna (Granskär & Höglund-Nielsen 2008 s 160). Med ett öppet 

förhållningssätt gjordes primärt en allmän avgränsning med avseende på könsmaktsförståelse. 

Därefter analyserades materialet mer förutsättningslöst för att identifiera likheter och skillnader i 

remissvaren. Enligt Granskär & Höglund-Nielsen (ibid. s. 162) är fokus vid kvalitativ 

innehållsanalys att beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i innehållet i 

texterna. 

4.5  Analysprocessen 

Ett viktigt ställningstagande i en analys är val av analysenhet (Granskär & Höglund-

Nielsen 2008 s. 162). I detta arbete utgör analysenheten remissvaren till SOU 2004:121. För att få 

en helhetsbild lästes texterna igenom och reflektioner gjordes över textens huvudsakliga innehåll. 

En domän är ett specifikt område som utgör en grov struktur och som kan identifieras med en låg 

tolkningsgrad (Granskär & Höglund-Nielsen 2008 s. 162). I detta fall föll valet på domänen: 

"könsmaktsförståelsen som förklaring till mäns våld mot kvinnor" då könsmaktsförståelsen var det 

centrala i texterna och väckte mest åsikter. Efter detta initiala analyssteg identifierades 

meningsenheter som i detta arbete utgjordes av olika meningar i remissvaren som hörde ihop vad 

gällde de synpunkter som kom fram. 

Nästa steg i analysprocessen var att kondensera och abstrahera dessa meningsenheter för att göra 

materialet mer hanterbart och överföra innehållet till logiskt jämförbara och tolkningsbara enheter. 

I denna process är det viktigt att alla data som svarar på syftet och frågeställningarna kommer med 

och att inget utesluts (ibid. s. 163-165). Den kondenserade texten försågs därefter med koder, vilka 

presenteras i resultatet, som skapades för att lättare dela in meningsenheterna i kategorier. 

Kategorierna skapades efter de kodningar som gjordes i texterna om könsmaktsförståelsen och 

definieras av flera koder som har ett liknade innehåll (Granskär & Höglund-Nielsen 2008 s. 163-

165). Att analysera alla uppfattningar i remissvaren som svarade på denna studies syfte och 

frågeställningar och sortera in koderna under rätt kategori var en omfattande del av arbetet. 
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Kategorierna som skapades var: ”Gemensamma åsikter om könsmaktsförståelsen”, ”Makt/struktur 

eller individperspektiv” samt ”Könsmaktsförståelsen som analys”. Under analysarbetets gång 

identifierades några underliggande budskap vilket ledde till att ytterligare kategorier skapades: 

”Normala och onormala män” samt ”Vilken feminism”. Ytterligare en kategori lades till för att 

titta på om det fanns något samband mellan vad remissinstanserna ansåg om könsmaktsförståelsen. 

Att sortera in remissvaren i de tre första kategorierna visade sig relativt enkelt då många uttryckte 

explicita åsikter som stämde in på dessa områden. De sista tre kategorierna skapades för att fånga 

underliggande budskap och därigenom att få ut mer av materialet än det explicit uttalade. I detta 

fall kunde därmed en del tolkningssvårigheter uppstå. 

En induktiv kvalitativ innehållsanalys ses som ostrukturerad och fri vilket kan ses både som 

en fördel och en nackdel. Nackdelen är att analysen kan bli för subjektiv och bygga på författarens 

uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt. Fördelen är flexibiliteten som ger stora 

möjligheter till tolkning och förståelse. (Bryman 2002 s. 269-271). 

4.6 Kategoriindelning 

Remissinstansernas gemensamma åsikter om könsmaktsförståelsen – Denna kategori 

omfattar svar på frågeställningen: ”Vad är remissinstansernas gemensamma åsikter om 

könsmaktsförståelsen?” Här redovisas det som framkommit mest i texterna angående 

könsmaktsförståelsen för att ge en överblick av materialet. 

 

Makt/strukturperspektiv eller individperspektiv – Denna indelning har även gjorts av Ericson 

(2005) i Kvinnor och män i kriminalpolitiska motioner 1971-2000. Inom denna kategori besvaras 

frågeställningen ”Vad anser remissinstanserna om den strukturella förklaringen till mäns våld mot 

kvinnor?”. För att ta reda på vad instanserna anser om den strukturella förklaringen av mäns våld 

mot kvinnor används det dualistiska paret makt/strukturperspektiv kontra individperspektiv. 

Begreppsparen har en del gemensamt med vad feminister brukar kalla för genusdualism, dvs. att 

vår tankevärld i förhållande till kön är ordnad med utgångspunkt från motsatsparet man/kvinna. 

Andra begreppspar är t.ex. är logik/intuition, förnuft/känsla samt kultur/natur (Gemzöe 2002 s. 83). 

Genusdualism är inget feminismen vill ha kvar men i det här fallet var det dock ett bra sätt att 

demonstrera var remissinstanserna står i förhållande till det strukturella perspektivet. Utredningens 

könsmaktsförståelse är ett strukturellt perspektiv där mäns våld mot kvinnor sätts in i sin sociala 

och kulturella kontext och tolkas i ljuset av manlig överordning (makt över kvinnorna) och därmed 

hur kön skapas i vårt samhälle (SOU 2004:121 s. 53-54).  Håller remissinstanserna med om det 
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perspektivet eller anser de att man kan förklara mäns våld mot kvinnor som problem hos individen, 

exempelvis i form av psykologiska problem, tragisk barndom och alkoholism? 

 

Normala/onormala män – Detta begreppspar är sammanlänkat med begreppsparet ovan och 

används även av Ericson (2005). Här besvaras frågeställningen: ”Vilken typ av män anser 

remissinstanserna slår kvinnor?”. Med denna kategori undersöks ytterligare hur instanserna 

förhåller sig till den strukturella könsmaktsförståelsen. Beskrivs männen som normala 

samhällsmedborgare så är det lättare att koppla dem till ett makt/strukturperspektiv än om de 

framställs som t.ex. psykopater. Majoriteten i Sverige utgör en struktur, det gör inte ett fåtal 

”störda” personer.  

 

Feministiskt perspektiv - Remissinstanserna kategoriseras efter vilken sorts feminism de kan 

sägas tillhöra för att se vilka åsikter som kan kopplas till radikalfeminismen, samt för att ytterligare 

precisera vad de har för åsikter om mäns våld mot kvinnor. Den här kategorin svarar på 

frågeställningen: ”Vilken typ av feminism kan instansernas inordnas under?” Slag i luftens 

strukturella könsmaktsförståelse kan kopplas till en radikalfeministisk ståndpunkt där det anses att 

alla män har förutsättningar för att slå kvinnor (Walklate 2001 s. 119). De postmodernistiska 

feministerna kan sägas visa på mångfald och skillnader kvinnor (och män) emellan (Gemzöe 2002 

s. 137) och ser inte nödvändigtvis någon maktstruktur som är mer generell än någon annan 

(Ericson 2005 s. 72), medan liberalfeminister lutar sig mot ett individperspektiv och menar att 

våldet till övervägande del utförs av ett fåtal psykiskt störda män som kvinnorna måste lära sig att 

identifiera och undvika (Ericson 2005 s. 72 och Walby 1990 s. 129). 

 

Könsmaktsförståelsen som analys – Slag i luftens mål var att undersöka vad myndigheterna gjort 

sedan Kvinnofridsuppdragen (1998). I denna kategori besvaras frågeställningen: Vad anser 

remissinstanserna om utredningens utvärdering av Kvinnofridsuppdragen ur enbart ett 

könsmaktsförståelseperspektiv? Detta visar vad remissinstanserna anser om att utredningen (Slag i 

luften) utfört analysen med hjälp av en könsmaktsförståelse. 

 

Samband – Instanserna delas upp i tre kategorier för att undersöka: ”Finns det några samband 

mellan hur remissinstanserna svarat?” 

Mest positiva till könsmaktsförståelsen omfattar de remissinstanser som är mest positiva till 

utredningens könsmaktsperspektiv även om instanserna tycker att den bör kompletteras eller 

utredas vidare. Den andra kategorin är Könsmaktsförståelsen kombinerat med andra perspektiv 
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och innefattar de instanser som anser att könsmaktsförståelsen är bra att inkludera som ett av flera 

perspektiv i förståelsen av mäns våld mot kvinnor. Den sista kategorin är Mest negativa mot 

utredningens könsmaktsförståelse vilket inbegriper de mest kritiska instanserna mot könsmakts-

förståelsen, även om de menar att den bör tas med.  

 Vidare undersöktes vilka instanser som styrkt sina åsikter med teori och ett fokus sattes 

även på de instanser som blivit starkt kritiserade av utredningen. Det senare för att se om det finns 

något samband mellan deras åsikter om könsmaktsförståelsen och den kritik de fått. 

4.7 Reflektioner över studiens trovärdighet 

Kvalitativ forskning syftar till att finna ny kunskap, men ofta finns det inte en allenarådande 

sanning utan det kan finnas flera alternativa tolkningar. Åtgärder behöver därför vidtas för att 

styrka trovärdigheten hos resultatet. Det handlar inte bara om sanningshalten i resultaten, utan även 

hur författarens förförståelse och erfarenhet kan ha påverkat processen (Granskär & Höglund-

Nielsen 2008 s.169). Hur sanna resultaten är handlar om giltighet (validitet), mäter man verkligen 

det man avser att mäta (Bergström & Boréus 2005 s. 34). I denna studie har en noggrann 

beskrivning av urval och analysarbete eftersträvats för att ge läsaren en möjlighet att bedöma 

tolkningarnas giltighet. Detta har förstärkts ytterligare genom att presentera relevanta citat 

(Granskär & Höglund-Nielsen 2008 s. 170). Genom att sätta in citaten i sitt teoretiska 

sammanhang och ge förslag till tolkning kan läsaren se vilken funktion de fyller och om 

författarens uppfattningar är sakliga och adekvata (Holme & Solvang 1997 s. 145). På så sätt kan 

läsaren få ta del av analysen så att förförståelsen inte påverkade tolkningen. Ett reflekterande och 

resonerande synsätt ökar även giltigheten inom denna typ av studie (ibid. s. 161). 

 

Att noggrant beskriva analysarbetet är också nödvändigt för att stärka resultatens tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet (reliabilitet) handlar om i vilken utsträckning resultaten från en studie blir de samma 

om studien genomförs på nytt (Bryman 2002 s. 43). I en kvalitativ studie innebär det att gjorda 

ställningstaganden verifieras under hela forskningsprocessen (Granskär & Höglund-Nielsen 2008 

s. 170). Generaliserbarhet handlar om hur överförbart resultatet är till andra grupper eller 

situationer. Detta åstadkommer man i kvalitativ forskning genom att skapa en fullständig 

redogörelse av forskningsprocessens alla delar genom att ha en så öppen och saklig framställning 

som möjligt så att andra personer kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö 

(Bryman 2002 s. 260-261, Holme & Solvang 1997 s. 337, Granskär & Höglund-Nielsen 2008 

s.170). I denna studie har detta eftersträvats genom att ge en noggrann beskrivning av urval, 

datainsamling, analys samt de omständigheter som utgör kontexten för SOU:n och remiss-
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instanserna. Den kvalitativa forskningens resultat ska generaliseras till teori och inte till 

populationer. Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formulerats som är det viktiga vid 

bedömningen av generaliseringsbarheten (Bryman 2002 s. 271). 

Studien har i så stor utsträckning som möjligt försökt att hålla sig objektiv till remissvaren 

inom ramen för den hermeneutiska vetenskapsteoretiska synen. Ett alternativt begrepp för 

objektivitet inom kvalitativ forskning som är mer passande är att styrka och konfirmera 

forskningen vilket menas att det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit sina personliga 

värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning (Bryman 2002 s. 260-261). 

 

5. Resultat 

5.1 Remissinstanserna om könsmaktsförståelsen 

Sammanfattningsvis kan sägas att remissinstansernas svar visar att de generellt förkastar 

könsmaktsförståelsen som enda förklaringsmodell. Det strukturella perspektivet där mäns våld mot 

kvinnor har sin förklaring i mäns överordning och kvinnors underordning finns med hos många 

remissinstanser, men anser att det måste kombineras med andra förståelser. När flera perspektiv 

kombineras kan de sägas tillhöra ”allt eller intet – perspektivet”. De flesta instanserna anser att 

mäns våld mot kvinnor är ett avvikande beteende och att ansvaret inte skall läggas på alla män för 

att några slår. Vidare så kan de flesta remissvaren kopplas till en postmodernistisk feministisk syn 

där man inte ser på kvinnor (respektive män) som enhetliga grupper. Att ha en könsmaktsförståelse 

som enda utgångspunkt för att analysera vad som gjorts i myndighetsuppdragen anser de flesta 

instanser skymmer vad som verkligen gjorts. Man påpekar att utredningen borde tittat mer 

specifikt på vad som utförts istället för att se om myndigheterna utgått ifrån en 

könsmaktsförståelse. 

5.2 Gemensamma åsikter om könsmaktsförståelsen 

Kodord: Könsmaktsförståelse, förklaringsmodeller, mäns våld mot kvinnor, forskning, 

problematik, perspektiv, komplex, allenarådande. 

De flesta av remissinstanserna menar att könsmaktsförståelsen är ett adekvat perspektiv att ha 

med i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Den är valid och anses av många vara behövd i kampen 

mot problemet. Den röda tråden man kan finna i textunderlaget är dock att man inte ska begränsa 

forskningen, och att därför könsmaktsförståelsen ska vara ett perspektiv bland många. Att utgå 
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endast från en könsmaktsförståelse anses av instanserna vara för inskränkt och exkluderande då 

ingen teori bör vara den enda och allmängiltiga sanningen (Kriminalvården). Det talas vidare om 

att genom att utgå från ett snävt definierat könsmaktsperspektiv så kan forskningen istället antas 

leda bort från de eftersträvade målen snarare än se till att de uppnås. Det är viktigt att forskningen 

inte begränsas utan istället öppnar upp för en bredare syn på problematiken (Vetenskapsrådet). 

Könsmaktförståelsen antas inte vara tillräcklig för att förstå problemet. Så skriver t.ex. 

Brottsofferjourernas riksförbund: 

 

”Vi anser att problematiken är mer komplex och mångfasetterad och därmed finns det ingen 

enkel och allenarådande förklaringsmodell. Det är viktigt att inte lägga en enda ideologi 

som `den enda rätta vetenskapen´ ”. 
 

Genom att utgå från ett enda perspektiv kan vissa komma att hamna utanför den mall som skapas. 

Par i samkönade relationers problem nonchaleras och utredningen skapar en onödig polarisering 

mellan könsmaktsperspektivet och andra maktperspektiv (RFSU, HomO, RFSL, Länsstyrelsen i 

Södermanlands län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Centrum för genusstudier / Stockholms 

universitet, Avdelningen för genusvetenskap på Malmö högskola). Den heteronormativa 

maktstrukturen riskerar att befästas utifrån denna ensidiga användning av könsmaktsförståelsen, 

skriver HomO, och man riskerar att osynliggöra och exkludera särskilt våldsutsatta grupper. 

 

”HomO ställer sig sammanfattningsvis kritisk till utredningens ensidiga begreppsanvändning som 

dels tycks utgå från att manligt kön i sig skulle vara en tillräcklig förklaring av förekomsten av 

våld i vårt samhället, dels exkluderar och osynliggör det våld som homo- och bisexuella utsätts 

för, i hemmet såväl som i den offentliga sfären.” 

 

De flesta remissinstanser menar att en strukturell förklaring på våldet, vilket könsmaktsförståelsen 

har, ska kombineras med andra förklaringar bland annat alkohol, klassklyftor och arbetslöshet. 

(Kriminologiska institutionen/ Stockholms universitet, Socialstyrelsen, RFSL, Tjänstemännens 

centralorganisaion (TCO), Rikspolisstyrelsen, Brå, HomO, RFSU, Kommunstyrelsen, JämO, 

Riksorganisationen, Vetenskapsrådet, Swedish Secretariat for Gender Research, Länsstyrelsen i 

Västerbotten m.fl.) då många personer har ryggsäckar med ”individuell problematik” 

(Kriminalvården). Socialstyrelsen skriver att: 

 

”Våldet måste förstås som ett samspel mellan personliga, situationsbetingade och 

strukturella faktorer” 
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5.3 Makt/strukturperspektiv eller individperspektiv 

Kordord: Makt, struktur, individ, perspektiv, teori, avvikande, patriarkat, överordning, 

underordning, alla.  

Från resultatet ovan kan vi se att de flesta remissinstanser anser att flera teorier bör 

kombineras för bästa resultat i frågan om mäns våld mot kvinnor. Man anser att 

könsmaktsförståelsen som strukturell förklaring ska finnas med, men inte enbart, utan den ska 

kombineras med förklaringar på individnivå. T.ex. skriver TCO: 

 

”I det praktiska kliniska arbetet med mannen räcker dock inte könsmaktspespektivet till som 

ensam arbetsmodell. Ett kliniskt arbete bör inte bedrivas utan ett könsmaktsperspektiv, men 

inte heller utan att försöka finna individuella förklaringar till våldsbeteenden.” 

 

Flerdimensionella teorier som både innehåller strukturella och individuella teorier är det 

forskningen rör sig mot. Könsmaktsförståelsen tillsammans med andra genusperspektiv på våld 

och brottslighet innebär ett tillskott till vetenskapen och ur en könsmaktsförståelse kan variationer i 

det grövsta våldet förklaras med variationer i jämställdheten. Det måste dock kombineras med t.ex. 

alkoholutveckling, marginalisering och migration menar Kriminologiska institutionen (Stockholms 

universitet). 

Att förkasta resonemang om att det finns riskfaktorer anses av de flesta att vara fel väg att 

gå och det är inte nödvändigt att utesluta avvikelseförståelser (Länsstyrelsen i Stockholms län). 

Brå menar att ifall de enbart skulle gå efter en könsmaktsförståelse, där man utgår från att alla män 

utövar våld, skulle det leda till att den vetenskapliga metoden sätts ur spel. 

 

”Att könsmaktsordningen bildar utgångspunkt för analys och åtgärdsförslag står inte i 

motsättning till att samtidigt beakta psykologiska, socioekonomiska och andra generella eller 

individuella variabler som förstärker den rådande stukturen.” (Jämställdhetsombudsmannen)  

 

Detta kan kopplas till allt- eller intet -perspektivet där förståelsen av våld mot kvinnor bäst kan nås 

om flera olika förklaringsmodeller kombineras med varandra. Ett samhälleligt perspektiv som 

består av ett patriarkat där mäns historiska och sociala överordning och kvinnors underordning kan 

exempelvis kombineras med andra perspektiv (Mellberg 2004 s. 87). 

5.4 Normala eller onormala män 

Kodord: Strukturellt, alla, skuld, ansvar, majoritet, individ, avvikande, fåtal, normal, onormal. 

Sammanlänkat med begreppsparet ovan finns kategorin normala/onormala män. Majoriteten 

av befolkningen utgör en struktur, men menar man att det är ett fåtal personer som är 
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avvikande/störda och att problemet ligger hos just de individerna så skulle det kunna tolkas som att 

de menar onormala män. De flesta remissinstanserna anser att det patriarkaliska samhället bara kan 

förklara våldet delvis, och att det istället måste kompletteras med bland annat faktorer hos 

individen, att han t.ex. är psykiskt störd, lider av något missbruk men även att han tillhör en annan 

religion och etnicitet (Sunne kommun, Vetenskapsrådet, RFSU, Kommunstyrelsen, 

Kriminologiska institutionen/ Stockholms universitet, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms 

län, Länsstyrelsen i Västerbotten m.fl.). Som en övergripande förklaring till våldet accepteras det 

strukturella problemet, men på individnivå skiljer de ”normala” män från ”onormala” beroende på 

olika individuella faktorer vilket gör ”De där som slår” till lite annorlunda än ”Oss andra”. Därför 

kan det tolkas till att de ändå är onormala män. 

 

”Den strukturella teorin kan inte rakt av appliceras på individnivå.” (Brottsofferjourernas 

riksförbund) 

 

Utredningen Slag i luften var emot var att kombinera flera förklaringsmodeller då de konstaterade 

att våldet i och med detta omformuleras från att handla om könsmakt till andra, mindre 

kontroversiella problem, och därmed görs till ett avvikelseproblem eller ett problem som bara rör 

”De andra”(SOU 2004:121 s. 11-17). De flesta instanser menar att det är något som inte ska 

kopplas till alla män, könsmaktsförståelsen ska vara med, men det är ändå något som sker hos ”De 

andra”. Det var precis det utredningen motsatte sig då de menade att man inte kan skilja på 

relationer och andra sammanhang där våldet utövas som skilda från relationer där män inte utövar 

våld.  Det är något som sker i kvinnors vardag och det ska vara allas ansvar (SOU 2004:121 s. 54 ). 

Kriminalvårdsstyrelsen skriver att man inte behöver välja mellan olika förklaringsmodeller, och att 

även en strukturell förklaring kan finnas men det är tydligt att de menar att det är ”onormala” män 

som slår med sin ”ryggsäck” av individuell problematik: 

 

”Ett antal av kriminalvårdens klienter med sina ”ryggsäckar av individuell problematik” har 

utövat våld mot kvinnor. Dessa gärningsmäns sociala situation är lika olikartad som livet i sig 

och gärningsmäns sociala situation. Även om könsmaktsperspektiven skall framhållas måste 

behandlingen av kriminalvårdens klientel ske utifrån en rad omständigheter som konstituerar 

klintens situation.” (Kriminalvårdsstyrelsen) 
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5.5 Feministiskt perspektiv 

Kodord: Postmodernistisk feminism, universell, kategori, män, kvinnor, etnicitet, klass, 

sexualitet, skillnader, heterogen.  

Vad som framkom var att flesta remissvar kan kopplas till den postmodernistiska feminismen 

där de vill underminera de universella kategorierna ”man” och ”kvinna” och visa på mångfald och 

skillnader kvinnor (och män) emellan, när det gäller bland annat etnicitet, klass och sexuell 

identitet (Gemzöe, 2002 s. 137). Länsstyrelsen i Stockholms län skriver: 

 

”Det saknas i betänkandet en förståelse för det faktum att kvinnor inte är en homogen grupp 

och att det ger konsekvenser för deras utsatthet.”  
 

När man ska bedriva ett arbete mot alla former av våld mot kvinnor av alla olika etniska 

tillhörigheter så anses det vara ett hinder att splittra upp mäns våld mot kvinnor i olika våldsformer 

så som t. ex ”hedersrelaterat våld” som kan kopplas till etnicitet och ”svenskt våld” som en annan 

kategori (Länsstyrelsen i Västerbotten). RFSL påpekar att kvinnor som utsätts för våld av en annan 

kvinna i sin relation hamnar utanför könsmaktsförståelsens mall och osynliggörs. Man anser även 

att denna typ av begränsning gör även att män inte kan vara offer. Även den dubbla diskriminering 

som vissa grupper upplever försvinner (Länsstyrelsen i Södermanlands län). RFSU skriver i sitt 

svar att våldet inte skall ses som en rak boxningsmatch mellan två jämbördiga parter, det verkar 

alla vara överens om när våldet innebär den enes makt över den andra, men det förekommer även i 

samkönade relationer. Könsmaktsförståelsen bör därför ta hänsyn till sexualitet (Avdelningen för 

Genusvetenskap/ Malmö Högskola).  

 

”Länsstyrelsen menar att i sin strävan att framhålla detta perspektiv (könsmaktsförståelsen 

förf. anm.) då har utredaren en tendens att förminska den dubbla diskriminering och kränkning 

som vissa grupper upplever. Samhällets instanser mot det så kallade hedersrelaterade våldet 

behöver t.ex. inte så i motsättning till insatser mot det strukturella våldet.”(Länsstyrelsen i 

Södermanlands län) 

 

Ett exempel på en liberalfeministisk ståndpunkt som sannolikt skulle vilja minimera det 

sexuella våldets omfattning där våldet utförs av ett fåtal psykiskt störda män som kvinnorna måste 

lära sig att identifiera och undvika (Walby 1990 s. 129) är Kommunstyrelsen: ”Varje enskild man 

som utsätter kvinnor och barn för våld har ett eget ansvar för detta. Någon kollektiv skuld kan 

aldrig läggas på alla män, för att vissa män slår.” 

Ett exempel på en ståndpunkt som kan sägas tillhöra radikalfeminismen, där våldets 

potentiella omfattning maximeras (Walklate 2001 s. 119) är TCO: ”Könsmaktsperspektivet som 
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förklaringsmodell till mäns våld mot kvinnor är högst relevant eftersom det på ett tydligt sätt pekar 

på mäns överordning och på att våldet inte är begränsat till en avvikande grupp”. Att de flesta inte 

kan kopplas till en radikalfeministisk ståndpunkt gör att de hamnar ännu längre ifrån utredningens 

könsmaktsförståelse. 

5.6 Könsmaktsförståelsen som analys  

Kodord: Myndighetsinsatser, könsmaktförståelse/perspektiv, nytta, ändamålsenliga, resultat, 

analys, utredning. 

Flera av remissinstanserna tycker att utredningens analys av myndigheterna ur enbart ett 

könsmaktsförståelseperspektiv skymmer de insatser som faktiskt gjorts. De menar att utredningen 

inte tittat på om myndighetsinsatserna varit ändamålsenliga och gjort någon nytta utan bara tittat 

på om könsmaktsperspektivet genomsyrat arbetet. Att utvärdera ett arbete med så snäva direktiv 

kan leda till felaktiga slutsatser (Socialstyrelsen). Instanserna önskar att det hade varit mer 

konstruktiv kritik (Brå). Swedish Secretariat for Gender Research menar att den snäva tolkning 

som utredningen gör av könsmaktsförståelsen blir begränsande för utredningens analyser av 

myndigheterna. De skriver att: 

  

”Alltför stor vikt läggs på att anlägga `rätt´ teoretiskt perspektiv, inte att bedöma resultatet av 

respektive myndighets insatser mot våldet.”  
 

Både RFSU och Kriminologiska institutionen (Stockholms universitet) anser att utredningen 

verkar varit mer intresserad av att utvärdera med en könsmaktsförståelse än att utvärdera effekten 

av olika instanser på mäns våld mot kvinnor. Kunskapsökning inom myndigheterna anses inte 

åstadkommas enbart genom att man förutsätter att alla myndigheter delar samma teoretiska 

förståelse av våldet (Juridiska institutionen/ Umeå universitet). 

5.7 Samband 

Instanserna delades upp i tre grupper för att ta reda på var de stod i frågan om 

könsmaktsförståelsen: ”mest positiva”, ”positiva kombinerat med andra förklaringsmodeller”, samt 

”mest negativa”. Denna gruppindelning valdes då ingen instans till fullo höll med eller var helt 

emot utredningens könsmaktsförståelse. Av de tre är gruppen som är positiva till 

könsmaktsförståelsen kombinerat med andra förklaringsmodeller överlägset störst. I resultaten som 

visas nedan får man ta hänsyn till att den gruppen var så mycket större än de andra. 
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De som föreföll sig vara mest positiva till utredningens könsmaktsförståelse var ROKS, 

Kvinnofronten, Avdelningen för genusvetenskap vid Malmö högskola, Länsstyrelsen i Kalmar 

samt Länsstyrelsen i Västerbotten. De senare uttryckte följande:  

 

”Länsstyrelsen i Västerbotten delar slutbetänkandets analyserande ansats 

(könsmaktsförståelsen, förf. anm.) men vill därutöver särskilt framhålla […] den totala 

avsaknaden av ekonomiska resurser [...]” 
 

Den stora gruppen av remissinstanser som var positiva till könsmaktsteorin om den var 

kombinerad med andra förklaringsmodeller omfattade Länsstyrelsen i Södermanlands län, 

Juridiska institutionen vid Umeå universitet, Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet, 

Sunne kommun, TCO, Länsstyrelsen i Kronobergs län, RFSL Rikspolisstyrelsen, 

Kommunstyrelsen, Jämställdhetsombudsmannen, Vetenskapsrådet, Kriminologiska institutionen 

vid Stockholms universitet, Swedish Secretariat for Gender Research, RFSU, Riksorganisationen 

Sveriges Professionella Kriscentra för Män och Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Jämställdhetsombudsmannen uttrycker detta som: 

 

”Att könsmaktsordningen bildar utgångspunkt för analys och åtgärdsförslag står inte i 

motsättning till att samtidigt beakta psykologiska, socioekonomiska och andra generella och 

individuella variabler som förstärker den rådande strukturen” 

 

Den sista gruppen omfattade de som var mest negativa till utredningens könsmaktsförståelse: Brå, 

HomO, Kriminalvårdsstyrelsen, Brottsofferjourernas riksförbund samt Socialstyrelsen. HomO 

uttrycker detta som: 

 

”HomO ställer sig kritisk till att utredningens ensidiga begreppsanvändning som […] tycks 

utgå från att manligt kön i sig skulle vara en tillräcklig förklaring till förekomsten av våld i 

vårt samhälle […].” 

 

Ingen i gruppen ”mest positiva” styrkte sina ståndpunkter vad gällde könsmaktsförståelsen med 

tidigare forskning, utan hänvisade endast till egna erfarenheter. En ytterligare iakttagelse var att 

fyra av de fem som var ”mest negativa” var de som blev kritiserade av utredningen för att inte ha 

haft en könsmaktsförståelse i sitt arbete mot mäns våld mot kvinnor. En tolkning av det senare kan 

vara att de som är mest negativa kan antas vara mest negativa just för att de mottagit kritik. 

Den övergripande slutsatsen är att de flesta remissinstanserna ser könsmaktsförståelsen som 

en adekvat förklaring till mäns våld mot kvinnor men att den måste kombineras med andra 

förklaringar.  



 32 

6. Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka hur könsmaktsförståelsen i SOU 2004:121 mottogs 

av remissinstanserna. Resultaten som kommit fram genom en tolkning av remissvaren kan ses som 

ett inlägg i debatten om mäns våld mot kvinnor. Arbetet belyser de skilda uppfattningar som finns 

mellan utredningen och remissinstanserna.  

Remissinstanserna menar att Slag i luften har utvärderat myndigheterna med för snäva 

direktiv. Utredningen har endast tittat på ifall myndigheterna har använt sig av en 

könsmaktsförståelse och inte på vad de har åstadkommit i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Majoriteten av remissinstanserna ansåg att problematiken med mäns våld mot kvinnor är för 

komplex för att förklaras med en teori. Könsmaktsförståelsen ansågs vara ett relevant perspektiv i 

arbetet mot mäns våld mot kvinnor, men att endast utgå från ett könsmaktsperspektiv anses av 

instanserna vara inskränkt och exkluderande då ingen teori bör vara den enda och allmängiltiga 

sanningen. Man påtalar även att en sådan begränsning av forskningen leder till att vissa 

problemområden hamnar utanför den mall som då skapas, så att t.ex. problem i samkönade 

relationer nonchaleras. Remissinstanserna framhåller att könsmaktsförståelsen som förklaring på 

mäns våld mot kvinnor måste kompletteras med andra riskfaktorer vilka bl.a. är alkohol och 

narkotika, etnicitet, religion, marginalisering, klassklyftor, migration och arbetslöshet. Detta 

perspektiv kan kopplas till ”allt eller intet – perspektivet” (Mellberg 2004 s. 87). Att kombinera 

flera teorier är något som ofta görs inom kriminologin (Sarnecki 2003 s. 227). 

Analysen visar att de flesta remissinstanserna inte anser att det är normala män som slår. De 

anser vidare att det strukturella perspektivet inte helt kan appliceras på individnivå. Även om de 

instämmer med könsmaktsförståelsen så är det ändå faktorer hos individen som skiljer männen 

som slår kvinnor mot männen som inte gör det. De blir avvikande.  Den ”historiska” diskursen, 

vilket menas när mäns våld mot kvinnor började uppfattas som ett samhälleligt problem (från 

slutet av 1970- talet) (Wendt Höjer 2002 s. 76–77) visar något som även Ekselius (1982), Eliasson 

(1997), Lövkrona (2001), Brantsæter (2001), Mellberg (2004) samt Brå (2002) talar om - män som 

avvikande med individuella problem. Under denna del av analysen förekom det vissa 

tolkningssvårigheter då ingen explicit uttryckte något om normala/onormala män. För att stärka 

giltigheten har jag visat på hur tolkningen gjorts och redovisat det med exempel så läsaren får ta 

del av processen och kan bestämma om tolkningarna är adekvata (Holme & Solvang 1997 s. 145). 

Utredningens könsmaktsförståelse kan kopplas till radikalfeministerna, men de flesta 

instanser kan sägas tillhöra de postmodernistiska feministerna. Att kvinnor inte är någon enhetlig 

grupp och att våldet inom samkönade relationer osynliggörs är synpunkter som tas upp. Det var 
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problematiskt att dela in vissa instanser i de tre feministiska strömningarna, en del uttryckte inte 

åsikter som kunde kopplas till någon av feminismerna. Hade alla kunnat delas in hade ändå de 

indelade postmodernistiska feminismerna varit flest, men inte med en övervägande majoritet.  

I frågan om det fanns något samband delades remissinstanserna in i tre grupper. Eftersom 

ingen av instanserna var helt emot eller höll helt med könsmaktsförståelsen var den kategorin även 

lite svårare att placera in instanserna i. Det förekom ingen tydlig gräns att en viss typ av instans 

svarat på ett visst sätt, exempelvis att alla universitet var mest positiva. Fyra av de fem som var 

mest negativa hade kritiserats av utredningen för att inte ha en könsmaktsförståelse i sitt arbete mot 

mäns våld mot kvinnor. De kan ha varit mest negativa på grund av att de blivit kritiserade och/eller 

att de inte sympatiserar med könsmaktsförståelsen. 

Trots att remissinstanserna har olika förförståelser befinner de sig i samma kontext om 

mäns våld mot kvinnor. Forskningen har i stort sett, ända till Slagen dam (2001), visat på att våldet 

inte enbart kan förklaras med mäns överordning över kvinnor. Den strukturella förklaringen fanns 

inte ens på agendan fram till år 1990 då den för första gången beskrevs som en jämställdhetsfråga i 

regeringens jämställdhetspolitiska proposition (prop. 1990/91). Inte förrän år 1995 fanns ett 

strukturellt perspektiv tillsammans med individuella förklaringar där förklaringen till våldet bl.a. 

ansågs ligga i den ojämlika maktfördelningen i samhället (Kvinnofrid SOU 1995:60). Den här 

studien belyser också hur en samhällelig diskurs och forskning i stora delar enats om en allsidig 

syn på våldet. Könsmaktsförståelsen kan liknas med makt- och kontrollperspektivet (Mellberg 

2004 s. 85) och det kan man även finna hos Lundström & Nordenfors (1990) samt Eliasson (1999). 

Det finns alltså andra som använder sig av könsmaktsförståelsen, men tittar man på utvecklingen 

sedan 1970-talet och på remissinstanserna så anses det inte att detta perspektiv ska vara det enda 

möjliga. 

 

Att utredningen inte tillåter andra riskfaktorer att vara med som förklaring till mäns våld mot 

kvinnor, att samkönade relationer hamnar utanför mallen samt att enbart könsmaktsförståelsen 

genomsyrat deras analys av myndigheterna är det som verkar göra remissinstanserna mest 

upprörda. Könsmaktsförståelsen är enkelspårig och tillåter inte något annat perspektiv då man 

anser att andra förklaringar ansvarsbefriar männen. Kritikerna bland remissinstanserna ser det som 

mycket märkligt att man låser fast sig i ett perspektiv och blundar för den övriga kontexten. 

Könsmaktsförståelsen som enda förklaringsmodell får hård kritik i remissvaren och jag instämmer 

med Sarnecki (2009 s. 426) att samhällets syn på brott inte är fritt från sin kontext.  Efter att ha 

genomfört den här studien har det framkommit att remissvaren anser att könsmaktsförståelsen inte 
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bör vara den enda förståelsen av mäns våld mot kvinnor utan istället måste kombineras med andra 

perspektiv vilka tillsammans ger en bild av helheten.  

En kriminologisk fråga som dök upp under arbetets gång var hur våld definieras i de olika 

undersökningarna. Slagen dam baserar sin undersökning på allt våld som förekommit från och med 

15-årsdagen. Vidare så avviker deras definition på våld från andra undersökningarna då de i 

begreppet ”våld mot kvinnor” lägger fysiskt våld, sexuellt våld samt hot om våld (Lundgren et al. 

s. 20). De menar att alla dessa olika former av våld hänger ihop. För en misshandlad kvinna ”är ett 

hot om en misshandel en realitet som kan skrämma lika mycket som det faktiska våldet” (ibid. s. 

17). Med denna definition har de fått fram att 46 procent av alla kvinnor har blivit slagna. Att kalla 

det för att bli slagen när någon blivit hotad innebär en stark glidning i ordens betydelse. Brå:s 

definition av våld är allt fysiskt våld inom loppet av de senaste 12 månaderna (Brå 2002:14 s. 16). 

Eliasson definierar å sin sida våld som fysiskt och psykiskt våld (Eliasson 1997). Frågan som 

måste ställas är då vilken typ av våld remissinstanserna menar i sina remissvar. För att få en 

gemensam förståelsegrund till problemet gäller att definitionen av våld är likartad för alla som 

undersöker, samt även för de som formulerar remissvaren.  

 

7. Vad hände sen? 

I personlig kommunikation med Jenny Norén på Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet hänvisades till två propositioner. I Regeringens proposition 2006/07:38 

(s. 7) Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor skriver de att Slag i luften och propositionen 

"Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken" (prop. 2005/06:155) 

legat som grund. I den sistnämnda propositionen finns det även hänvisningar till Slag i luften. 

Regeringen menar att ”arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor måste bedrivas långsiktigt 

och samordningen av åtgärderna inom olika politikområden måste förbättras” (prop. 2005/06:155 

s. 73) vilket kommer ifrån Slag i luftens förslag om en nationell expertgrupp där permanenta 

specialenheter för mäns våld mot kvinnor och barn ska inrättas på ett flertal myndigheter. 

Regeringen finner det även angeläget att finansiellt stödja kvinnojoursverksamhet (prop. 

2005/06:155 s. 75) vilket även utredningen Slag i luften föreslog. Till sist tar regeringen upp att de 

ser det som angeläget att våldsutsatta kvinnor får det stöd och den hjälp som de behöver från 

samhället men de vill avvakta utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor innan 

de tar ställning till behovet av eventuella lagändringar (prop. 2005/06:155 s. 76). Förslaget har sitt 

ursprung i utredningens tre förslag rörande socialtjänsten:  
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(1) Skärpning av 5 kap. 11 § socialtjänstlagen från ”bör” till ”skall”. Nuvarande lydelse: 

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

och hjälp” (2001:453). (2) Skärpt tillsyn för länsstyrelserna inom området mäns våld mot 

kvinnor samt (3) förslaget om kommunala enheter med inriktning på mäns våld mot 

kvinnor. 

De här två propositionerna är de enda som den här utredningen utmynnat i. De övriga förslagen 

från Slag i luften verkar inte ha resulterat i några vidare åtgärder vilket är förståeligt med tanke på 

den massiva kritiken den mottog. 

 Remissvar har i denna studie uppfattats vara en demokratisk form då det har visat på 

att inte så mycket hände efter all negativ kritik Slag i luften mottog. Det finns säkert exempel på 

motsatsen men i det här fallet förefaller det sig stämma. 

 

8. Förslag til framtida forskning 

Något som skulle vara intressant att forska om är mäns våld mot kvinnor och då undersöka endast 

fysiskt våld. Att först analysera detta ur ett könsmaktsförståelseperspektiv och se vilka sorts män 

som slår och se om det fortfarande innefattar ”normala” män. Sedan kan man kombinera detta med 

andra perspektiv för att se om resultatet ändras och männen fortfarande ”ansvarsbefrias” som Slag 

i luften påstår. 
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Appendix 1 - Remissinstanserna 

Länsstyrelser 5 st: 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 

2. Länsstyrelsen i Södermanlands län 

3. Länsstyrelsen i Kronobergs län (skickade in frivilligt) 

4. Länsstyrelsen i Kalmars län 

5. Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Myndigheter 12 st: 

6. HomO (Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning) 

7. Kriminalvården 

8. Kommunstyrelsen i Stockholms stad 

9. Vetenskapsrådet  

10. Socialstyrelsen 

11. Rikspolisstyrelsen 

12. JämO (Jämställdhetsombudsmannen) 

13. BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 

Organisationer och Jourverksamheter 4 st: 

14. RFSU (Riksförbundet För Sexuell Upplysning) 

15. RFSL (Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigade)  

16. Riksorganisationen Sveriges Professionella Kriscentra för Män 

17. Brottsofferjourernas riksförbund 

18. Kvinnofronten 

19. ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) 

20. Tjänstemännens centralorganisation 

Universitet 4 st: 

21. Avdelningen för Genusvetenskap/ Malmö högskola 

22. Kriminologiska Institutionen/ Stockholms universitet 

23. Centrum för genusstudier/ Stockholms universitet 

24. Swedish secretariat for Gender Reserach/Göteborg university 

25. Juridiska Institutionen/ Umeå universitet 

Kommuner 1 st: 

26. Sunne kommun 

 




