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Abstract 

Most individuals, authorities and social institutions acknowledge that men’s 
violence against women is a great problem in today’s society. However there is no 
common view as to the causes to the violence, and because of that no general 
agreement as to which actions that are suitable to be taken against it. The 
explanation models can be divided into two categories. First 
”avvikelseperspektiv” which focuses on factors which makes the violent men 
deviate from non-violent. Secondly ”könsmaktsperspektivet” which focuses on 
the structural imbalance of power between men and women. 
 The Swedish society has gone from a situation where “avvikelse-
perspektiv” has been dominating to a situation where “könsmaktsperspektivet” 
has grown in influence. The government has appointed inquiries that focus on the 
latter of the two. All institutions have not embraced the perspective to the same 
extent. This we have gathered by analyzing the answers from the bodies to which 
the inquiries Kvinnofrid and Slag i luften were submitted for consideration. 
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1 Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är idag av de flesta erkänt som ett samhällsproblem. 
Omfattningen av våldet finns bl.a. dokumenterat i Slagen Dam, en 
omfångsundersökning som genomförts på grund av ett beslut tagit i samband med 
Kvinnofridsreformen. 1998 beviljade Regeringen och Brottsoffermyndigheten 
medel för att genomföra denna undersökning.2 Undersökningen visade att 46 
procent av alla svenska kvinnor har utsatts för våld av någon man efter sin 15-
årsdag. Vidare så har 34 procent utsatts för sexuellt våld av en man.3

Omfångsundersökningen i fråga var som ovan nämnts en följd av 
Kvinnofridsreformen. Denna var i sin tur ett resultat av utredningen Kvinnofrid 
(SOU 1995:60). Utredningen tog upp ett nytt perspektiv i svensk politik när det 
gäller att förstå våldets orsaker: kvinnoperspektivet. Som en konsekvens av hur 
detta perspektiv användes och tolkades av utredarna har det av författarna till en 
uppföljande utredning (SOU 2004:121, Slag i luften – en utredning om 
myndigheter, mansvåld och makt) definierats som i princip det samma som 
könsmaktsperspektivet, som bryter med de tidigare hegemoniska 
avvikelseperspektiven. 

I denna uppsats kommer vi inte att granska omfattningen av mäns våld mot 
kvinnor. Inte heller kommer vi att fokusera på de åtgärder som är föreslagna för 
att motverka våldet, även om dessa säkerligen kommer att beröras. Vi anser att 
närmare granska istället de olika förklaringarna till varför det förekommer ett 
manligt våld mot kvinnor och de perspektiv som dessa utgår ifrån. Det vi ämnar 
undersöka är vilket genomslag det nydanande könsmaktsperspektivet som 
förklaringsmodell har fått hos svenska myndigheter och samhällsinstitutioner. 

Som huvudfrågeställning har vi valt: Vilket genomslag har det nydanande 
könsmaktsperspektivet fått hos svenska myndigheter/samhällsinstitutioner mellan 
1995 och 2004? För att göra detta avser vi att undersöka de remissvar som 
inkommit till de två ovan nämnda utredningarna. För att komma fram till ett svar 
på vår huvudsakliga frågeställning har vi arbetat med några underfrågor. Ställer 
sig remissinstanserna sig negativa eller positiva till 
könsmaktsperspektivet/kvinnoperspektivet? Håller man fast vid de gamla 
avvikelseperspektiven eller är man beredd att utvecklas i takt med den 
feministiska forskningen? Har instanserna samma inställning i svaren från 2004 
som i de från 1995, eller har man förändrat sitt synsätt under det gångna 
decenniet?  

 

                                                                                                                                                         
 
2 Lundgren m.fl., 2001, sid. 5-7. 
3 Ibid., sid. 11. 
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Maria Wendt Höjer skriver i Rädslans Politik några rader som stämmer väl 
överens med vår uppsats ansats och förståelse:  
 

en statsvetenskaplig analys av våld mot kvinnor innebär såldes med nödvändighet att 
en könsneutral, abstrakt individ, eller medborgare, får sin könsliga förankring. När 
detta våld hanteras måste samtidigt relationer mellan könen definieras och på olika 
sätt legitimeras eller underkännas. Genom att fokusera på kön, våld och makt 
utmanas grundläggande könsneutrala definitioner av politik, demokrati och 
medborgarskap. Jag menar därför att analyser av hur det offentliga svarar på 
kvinnors erfarenhet av - och rädsla för - sexualiserat våld, kan avtäcka och 
synliggöra centrala underordnade praktiker och könsförtryckande strukturer.4

 
Regeringen har genom tillsättandet av de två utredningarna signalerat att de 
prioriterar en könsmaktsförståelse när det gäller mäns våld mot kvinnor, men detta 
innebär inte att det är en åsikt som delas av de olika myndigheterna och 
samhällsinstitutionerna. För att få en uppfattning om hur Sverige ur ett politiskt 
perspektiv förhåller sig till mäns våld mot kvinnor anser vi att man måste vidga 
analysen och undersöka hur detta perspektiv har mottagits. Vår analys ger 
förhoppningsvis en bättre insikt i hur myndigheter och samhällsinstitutioner ser på 
problematiken, vilket kan ge oss kunskap om i vilken utsträckning idén om 
könsmaktsperspektivet har fått fäste i svensk politik. 

1.1 Metod 

Vi avser att använda oss av två idealtyper för att genomföra en form av idéanalys. 
Idealtyperna kommer att fungera som ett raster att lägga över de remissvar som vi 
valt att analysera. 

Idealtyperna kommer att baseras på de två huvudsakliga modellerna för att 
förklara mäns våld mot kvinnor. Den ena gruppen av förklaringsmodeller kallas 
för avvikelseperspektiv och bygger på att mäns våld mot kvinnor förklaras med 
hjälp av avvikelser hos offret eller gärningsmannen. Den andra 
förklaringsmodellen är könsmaktsperspektivet, vilket är det perspektiv som 
används i de båda utredningarna. 

I samband med att vi har utvecklat idealtyperna så har vi försökt beakta de 
problem som kan uppstå vid användandet av metoden. Idealtyperna har hållits 
generella och knutna till de mest karaktäristiska dragen i teorierna som ligger 
bakom perspektiven. Att vissa nyckelord och teoretiska släktingar till något av de 
två perspektiven inte är inskrivna i idealtyperna har dels med förståelseskäl att 
göra, dels med att vanskligheten med att göra idealtyper för specifika; viket kan 
leda till bristande intersubjektivitet och stora restposter. Ett alltför tätt raster 

                                                                                                                                                         
 
4 Wendt Höjer, 2002, s. 19. 
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innebär att man kan hamna i en situation där många utsagor blir föremål för 
bedömningar där olika forskare skulle göra olika tolkningar. Om analysverktygen 
blir för specialiserade finns det en stor risk för att stora textstycken blir omöjliga 
att tolka mot dem.5  

Utredningen från 2004 tillsattes för att utreda följderna av den från 1995, 
vilket ger oss jämförbart material som är producerat kring 1995 och 2004. Vi har 
inget större överensstämmelseproblem med hänseende på materialet, med 
undantag av de instanser som har omorganiserats, men vi vill i dessa fall hävda att 
vi analyserar instanser som fyller samma funktioner idag i relation till den instans 
som fyllde den funktionen 1995.  

1.2 Material 

Som bakgrundsmaterial för att skapa ett ramverk för uppsatsens analys har vi 
använt oss av två statliga utredningar som behandlar mäns våld mot kvinnor: SOU 
1995:60 (Kvinnofrid) och SOU 2004:121 (Slag i luften – en utredning om 
myndigheter, mansvåld och makt). Redogörelsen för dessa återfinns i avsnitt 1.3. 

Vårt primärmaterial utgörs utav remissvaren från en rad olika 
samhällsinstitutioner och myndigheter. Vårt urval av remissinstanser har skett 
genom att vi har undersökt vilka som har inkommit med svar till båda 
utredningarna. Vissa överensstämmelseproblem uppstår i och med att en del 
instanser som existerade 1995 nu är omorganiserade eller har bytt namn. I dessa 
fall har vi valt att analysera svaret från 2004 års motsvarigheter. 
Remissinstanserna som valts ut för granskning är följande; 
Justitieombudsmannen, Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, 
Kriminalvårdsstyrelsen, Invandrarverket (2004 ersatt av Integrationsverket och 
Migrationsverket), Statskontoret, Jämställdhetsombudsmannen, Svenska 
kommunförbundet och Landstingsförbundet (2004 sammanslagna till Sveriges 
Kommuner och Landsting), Stockholms kommun, Göteborgs kommun, 
Länsstyrelsen Blekinge län, Länsstyrelsen Kopparbergs län (2004 ersatt av 
Länsstyrelsen Dalarnas län), Länsstyrelsen Jämtlands län, Svenska 
arbetsgivareföreningen (2004 ersatt av Svenskt näringsliv), Tjänstemännens 
centralorganisation, Sveriges akademikers centralorganisation samt 
Landsorganisationen i Sverige.  

För utarbetandet av idealtyper av de olika perspektiven genom vilka våld mot 
kvinnor kan betraktas så har vi bland annat använt oss av litteratur av Lundgren, 
Steen och Wendt Höjer. 

Huvudlitteratur för metoden att skapa idealtyper har varit Textens mening och 
makt av Bergström och Boréus, kapitlet om idé- och ideologianalys.6  

                                                                                                                                                         
 
5 Bergström och Boréus, 2005, s. 174. 
6 Ibid., s. 149-180 
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1.3 De för uppsatsen relevanta SOU 

De SOU som är relevanta för oss i vårt arbete med att utröna huruvida det skett en 
förändring i hur institutioner ser på våld mot kvinnor är dels SOU 1995:60 
(Kvinnofrid - Huvudbetänkande av Kvinnovåldskommissionen) och SOU 
2004:121 (Slag i Luften - Betänkande av Utredningen om kvinnofridsuppdragen).  

1993 tillsatte den dåvarande regeringen en särskild kommission för att göra en 
översyn av de frågor som rör våld mot kvinnor samt för att föreslå åtgärder för att 
motverka detta våld. Utgångspunkten för direktivet var att mäns våld mot kvinnor 
huvudsakligen förekommer i hemmet, att utövaren ofta har eller har haft en 
relation till offret samt att våldet förekommer i alla samhällsgrupper och har ökat. 
Man betonade att åtgärderna måste dels rikta in sig på de enskilda fallen och dels 
på traditionella mönster, kvinnosynen och förlegade uppfattningar om könsroller. 
Vidare betonade man vikten av att utredarna antog ett kvinnoperspektiv.7

Efter att ha genomfört sin utredning lämnade Kvinnovåldskommissionen en 
rad förslag till åtgärder som de ansåg borde vidtas för att komma tillrätta med 
problemet. Dessa åtgärder utgörs till viss del av förslag till lagstiftning, men då 
man anser att lagar inte själva kan motverka våldet lämnar man även en rad 
förslag till hur myndigheter som kommer i kontakt med problemet bör agera.8 
Utredningen har valt att tolka instruktionerna om att använda sig av ett 
kvinnoperspektiv som en uppmaning att utgå från kvinnors verklighet och 
erfarenheter. När man granskar våldet gör man detta med fokusering på hur det 
framstår för de utsatta kvinnorna och framför allt skall förslagen som ges syfta till 
att gagna våldsutsatta kvinnor.9

När utredarna diskuterar orsakerna till våldsanvändningen, vilket är det vi 
fokuserar på i denna uppsats, konstaterar man att orsakerna är ”mångfasetterade 
och svårfångade”. Samtidigt anser författarna av utredningen att det är viktigt att 
betona att samhällsstrukturen som medför kvinnors underordning är en 
förutsättning för våldet.10 Enligt författarna till SOU 2004:121 kan denna 
förståelse anses vara ett könsmaktsperspektiv. Man skriver att ”En 
könsmaktsordning är alltså den överordnande tolkningsramen i 
kvinnofridsbetänkandet. Men man nämner också att det finns andra sätt att tolka 
våld”.11 Enligt de senare utredarna är Kvinnofridsbrottet ett exempel på hur man 
konkret använder sig av en könsmaktsförståelse i den tidigare utredningen, detta 
då kvinnofridsbrottet innebär att gärningar bedöms som mer allvarliga 
tillsammans än vad de skulle ha gjorts var och en för sig. På det sättet synliggörs 
våldets kontextuella sammanhang.12

                                                                                                                                                         
 
7 Kvinnovåldskommissionens direktiv (dir. 1993:88). 
8 SOU 1995:60, s. 13. 
9 Ibid., s. 52. 
10 Ibid., s. 51. 
11 SOU 2004:121, s. 58-59. 
12 Ibid., s. 57. 
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I oktober 2003 fattades ett beslut på regeringsnivå om att den proposition som 
följde på SOU 1995:60 skulle utvärderas och uppföljas. Direktiv gavs till en ny 
utredning som ur ett könsmaktsperspektiv skulle granska de uppdrag som givits 
till olika myndigheter. Utredning fick i uppgift att göra en samlad analys av de 
eventuella hinder och strukturer som motverkar ett könsmedvetet arbete inom det 
aktuella området.13

Utifrån den ovan nämnda granskningen och analysen har utredarna formulerat 
förslag för hur det framtida arbetet mot mäns våld mot kvinnor skulle kunna 
gestalta sig.14 När det gäller granskningen av huruvida myndigheterna genomfört 
sina givna uppgifter framför utredningen viss kritik då man anser att många 
åtgärder inte har kommit att verkställas.15

När det gäller frågan om perspektiv skriver utredarna att könsmakt står i 
fokus. Emellertid har man valt att använda sig av begreppet könsmaktsförståelse 
istället för könsmaktsperspektiv. Med denna mindre omskrivning vill utredarna 
markera att de anser att det finns mycket kvar att precisera, konkretisera och 
vidareutveckla när det gäller perspektivet i fråga.16 Man kommenterar 
perspektivet i den föregående utredningen och i den därpå följande propositionen. 
Utredarna menar att det är tydligt att en del av könsmaktsperspektivet fallit bort i 
propositionen och att även om könsmakt även här är den dominerande 
förklaringsmodellen så bryts kopplingen mellan mäns våld och mäns makt vid 
flera tillfällen.17 Författarna till SOU 2004:121 anser att det är problematiskt att 
kombinera olika förståelsesätt. Man menar att det är svårt att formulera konkreta 
åtgärder för att motverka våldsanvändning om man kombinerar 
könsmaktsförståelse med avvikelseförståelser. Dessa perspektiv är motstridiga. 
Om man kombinerar och väljer att betona både strukturella och individuella 
synsätt riskerar detta att leda till att könsmaktsperspektivet/könsmaktsförståelsen 
enbart kommer att spela en roll på en abstrakt nivå och frikopplas från det 
konkreta våldet.18

1.4 Perspektiv på våld mot kvinnor 

Idag är man överens om att våld mot kvinnor utgör ett stort samhällsproblem. Det 
har emellertid krävts en lång kamp för att föra upp frågan på den politiska 
dagordningen. ”Mäns våld mot kvinnor har gått ifrån att vara en privat, manlig, 
lagstadgad rättighet, grundad i föreställningen om kvinnor som mäns egendom, 
till att alltmer uppmärksammas som ett samhällsproblem och en offentlig 

                                                                                                                                                         
 
13 Kommittédirektiv, Uppföljning och utvärdering av Kvinnofridspropositionens myndighetsuppdrag ur ett 
könsmaktsperspektiv (dir. 2003:112). 
14 SOU 2004:121, s. 11. 
15 Ibid., s. 121-124. 
16 Ibid., s. 47. 
17 Ibid., s. 59. 
18 Ibid., s. 60-61. 
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angelägenhet på en internationell arena.”19 Vilka åtgärder som bör vidtas för att 
komma till detta problem beror emellertid på vad man anser orsakar våldet. 

I en rapport som följde på en amerikansk paneldiskussion angående våld mot 
kvinnor definierades en rad olika orsaker till varför det förekommer ett manligt 
våld mot kvinnor. Man konstaterade att det fanns en rad olika 
förklaringsmodeller; en del med utgångspunkt i individuella faktorer och en del 
som knyter an till mer institutionella sådana. De individbaserade 
förklaringsmodellerna utgörs av ett evolutionärt (som fokuserar på mäns sexuella 
svartsjuka), ett fysiologisk/neurofysiologiskt (som närmare granskar sambandet 
mellan exempelvis testosteronhalt och våldsanvändning), ett alkoholfokuserat och 
ett psykologiskt perspektiv. Även en rad perspektiv som har viss anknytning till 
strukturella orsaker sorteras in under denna kategori.20 De institutionella faktorer 
som man menar kan förklara våld är enligt den aktuella rapporten influenser från 
t.ex. familj, skola, religion, media och rättsystemet.21

Den ovan beskrivna indelningen är ett exempel på hur en orsaksstrukturering 
kan genomföras. Då vi avser att granska huruvida de aktuella remissinstanserna 
delar det könsmaktsperspektiv som utgjort grund för de senare årens offentliga 
utredningar anser vi det lämpligt att göra en indelning av orsaksgrunderna i två 
grupper; dels könsmaktsperspektivet, dels avvikelseperspektiven vilka har det 
gemensamt att de fokuserar på de enskilda männen som ägnar sig åt 
kvinnomisshandel. 

1.4.1 Avvikelseperspektiv 

I den svenska debatten och samhälliga diskursen kring fenomenet våld mot 
kvinnor har sedan länge olika perspektiv som fokuserar på avvikelser som 
förklaringsmodell dominerat. Från 1930-talet fram till 1960-talet förklarades 
våldsanvändningen antingen som en följd av alkoholmissbruk eller 
sinnessjukdom. Alkoholfaktorn var den dominerande, och man konstaterade att 
även om det var män från olika samhällsklasser som stod för våldsamheterna hade 
de det gemensamma att de hade en hög alkoholkonsumtion. Om en man ägnade 
sig åt våld mot kvinnor trots att ingen alkohol var inblandad ansågs detta kunna 
härledas till en sinnessjukdom. Följaktligen såg man att det fanns två grupper av 
våldsamma män; normala män med en avvikande alkoholkonsumtion samt genom 
sinnesjukdom avvikande män.22 Eftersom våldet definierades som en följd av 
någonting som man redan försökte motverka såg man inget behov av några 
särskilda åtgärder. Medan den dåvarande Alkoholistlagen hanterade den första 
kategorin av män kunde sinnessjuklagen motverka de sinnessjukas våld.23

                                                                                                                                                         
 
19 SOU 2004:121, s. 43. 
20 Crowell och Burgess (red.), s. 51-62. 
21 Ibid., s. 62-73. 
22 Wendt Höjer, 2002, s. 76-77. 
23 Ibid., 2002, s. 78. 
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Sedan 1970-talet har alkoholmissbruk, sinnesjukdom och allmän social misär 
fått sällskap av andra förklaringsperspektiv. Forskare började intressera sig för 
psykologiska förklaringar som inte var direkt kopplade till sinnessjukdom. Man 
studerade såväl kvinnans som mannens psyke och såg en förklaring till våldet i att 
misshandlande män som barn hade upplevt kränkningar, separationer och 
opålitliga mödrar. Känslor av övergivenhet kan följa mannen genom livet och 
orsaka våld i en framtida relation med en vuxen kvinna. Forskarna förespråkade i 
allmänhet en psykoterapeutisk lösning på problemet. Vidare ansågs våldet i första 
hand drabba kvinnor med dåligt självförtroende; kvinnor med en stark självkänsla 
ansågs inte stanna kvar i våldsamma relationer.24 Man såg vidare våldet som en 
familjesituation, som inte drabbade normala familjer. Misshandeln sågs som ett 
symtom på sjukdom i familjen.25 Under den senare delen av 1970-talet ökade 
även användningen av förklaringsmodeller som kombinerade socioekonomiska 
förhållanden och specifika omständigheter.26

I dagsläget finns förespråkare för en rik flora med avvikelseperspektiv. Enligt 
vissa av dem kan en förklaring till våldet stå att finna i psykologin. Enligt Steen 
återfinns de psykologiska eller psykoanalytiska perspektiven på våld mot kvinnor 
främst bland dem som ägnar sig åt praktiskt arbete med gärningsmän. 
Närbesläktat är det fysiologiska perspektivet som fokuserar på medfödda eller 
förvärvade fysiska avvikelser, t.ex. i form av en förhöjd produktion av 
könshormon. De som på senare tid presenterar liknande typer av antaganden är 
ofta noggranna med att förhålla sig inom ett könsmaktsperspektiv.27 I SOU 
2004:121 konstateras att Lövkrona, en auktoritet på området, gör den bedömning 
att de biologiska och psykologiska perspektiven är uppmjukade men inte 
övergivna. De psykologiska orsakerna kan enligt förespråkarna antingen ha 
frammanats av yttre orsaker eller ha sin grund i mäns inneboende aggressivitet.28 
Denna förklaringsmodell är vanligt förekommande i Sverige och en annan aspekt 
av förklaringsmodellen är ofta att de kvinnor som utsätts för våld betraktas som i 
viss mån psykiskt avvikande; de kan exempelvis betecknas som provocerande 
eller otillräckliga. 29

Ett nyare avvikelseperspektiv är det som fokuserar på kulturkrockar och våld 
som begåtts av personer där en eller båda parterna har ickesvensk bakgrund. Det 
som är gemensamt för dessa kvinnor och män är enligt förespråkarna traditioner 
som i hög grad ger mannen rollen som kvinnans och familjens överhuvud. 
Kvinnorna antas isoleras i hemmet på grund av bristande språkkunskapar vilket i 
kombination med dålig kunskap om sina rättigheter leder till misshandel. Likaså 
konstaterar man att en rädsla för att förskjutas av släkten kan bidra till att kvinnan 
accepterar våldet.30 Som en följd av detta kan våldet delas in i olika former; dels 

                                                                                                                                                         
 
24 Wendt Höjer, s. 105-106. 
25 Ibid., s. 108. 
26 Ibid., s. 139. 
27 Steen, s. 46-47. 
28 SOU 2004:121, s. 48-49. 
29 Lundgren m fl., 2001, s. 14. 
30 Steen, 2003, s. 48. 
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utländskt våld som förekommer i särskilt patriarkala ickesvenska familjer som 
inte är genomsyrade av den svenska jämställdhetsnormen och dels svenskt våld. 
Det svenska våldet förstås enligt kulturperspektivet outtalat som en följd av någon 
annan avvikelse, inte som en följd av en svensk könsmaktskultur.31

Ytterligare ett annat perspektiv är vanmaktsperspektivet. Enligt detta är våld 
mot kvinnor en konsekvens av att en man känner vanmakt eller frustration. Det 
finns flera olika varianter av detta perspektiv; det rent psykoanalytiska, det 
dynamiska (enligt vilket våldet är ett utryck för sexuell ångest, hat, fruktan och 
kvinnofientlighet samtidigt som de egentliga orsakerna står att finna i samhällets 
strukturer och fientlighet mellan könen; det psykologiska mönstret blir en 
återspegling av denna struktur) och det sociologiska (som fokuserar en 
komplicerad mansroll).32

Andra som använder sig av avvikelseperspektiv är de som ser våldet som ett 
uttryck för en konflikt mellan två jämbördiga parter, vars gräl övergått till våld. 
Parterna anses inte vara kopplade till ett könskulturellt sammanhang dominerat av 
män. Detta perspektiv kombineras ofta med andra avvikelseperspektiv, vanligtvis 
ett vanmaktsperspektiv.33

Personer som koncentrerar sitt sökande för orsaker till mäns våld mot kvinnor 
till det sociala arvet hos individerna använder sig också av ett avvikelseperspektiv. 
Grundtanken är att män och kvinnor som i barndomen sett sina mödrar 
misshandlas lättare hamnar i en relation fylld av våld. Ofta kombineras pojkens 
uppväxt med faktorer som alkohol och samhälliga företeelser som bland annat 
rotlöshet och upplösning av sociala nätverk. Genom detta ger man intrycket av att 
ta hänsyn till samhällsstrukturer, men förståelsen av det konkreta våldet har ändå 
sin grund i att det handlar om en i viss mån tvångsmässig upprepning av vissa 
mönster i vissa familjer. Våldshandlingarna knyts inte till ett kulturellt 
sammanhang kännetecknat av könsbaserad ojämlikhet.34 De socialt orienterade 
perspektiven har haft stort inflytande på förståelsen av våld mot kvinnor. När det 
sociala arvet kombineras med sociala faktorer i dagsläget förekommer vad som 
brukar kallas revictimisering. När den våldsamma familjen sätts i fokus och våldet 
ses som en följd av familjesituationen och familjesituationen betecknas detta som 
ett användande av så kallad systemteori. Systemteorin ser parterna i familjen som 
ganska jämbördiga och man bortser från systematisk obalans mellan män och 
kvinnor.35

Vad som ibland betecknas som ett allt-och-inget-perspektiv finns implicit i 
vissa former av avvikelseperspektiv men kan även ses som eget sådant. Genom 
detta förstås mäns våld mot kvinnor genom att en lång rad perspektiv och 
förklaringsmodeller kombineras eller staplas på varandra.36

                                                                                                                                                         
 
31 Lundgren, 2004, s. 90. 
32 Ibid., s. 87. 
33 Ibid., s. 88. 
34 Ibid., s. 88-89. 
35 Lundgren m fl., 2001, s. 14. 
36 Lundgren, 2004, s. 89. 
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Såväl kritiska som stödjande undersökningar kring avvikelsemodellernas 
giltighet har genomförts. I en kanadensisk undersökning konstateras att det finns 
ett samband mellan våld mot kvinnor och olika faktorer. Faktorer som rent 
statistiskt har ett samband är ungdom, sammanboende (jämfört med gifta), låg 
inkomst, arbetslöshet, alkoholkonsumtion och våldsutsatthet i barndomen.37 
Samtidigt finns undersökningar som säger att det visserligen finns vissa skillnader 
när det gäller utbildningsnivån och inkomstnivån hos de kvinnor som misshandlas 
i förhållande till de som inte gör det, men att det inte finns något tydligt mönster. 
38 Att alkohol ofta är iblandat i våldsföreteelser finns det många studier som 
stöder. Emellertid har forskare funnit att kvinnors alkoholkonsumtion inte 
påverkar mannens våldsbeteende, även om hans eget kan göra det.39 Som kritik 
mot kulturperspektivet kan framföras att det finns undersökningar som visar att 
åtta av tio kvinnor som utsätts för våld i sin nuvarande relation har denna med en 
man med svensk bakgrund. 40 Vanmaktsperspektivet kan kritiseras då det inte 
förklarar varför det enbart är män som är drabbade av vanmakt som ägnar sig åt 
vanmaktsvåld. 

Utredarna som författat SOU 2004:121 menar att det som förenar 
avvikelseperspektiven är att de utgår från att det finns en eller flera grundläggande 
skillnader mellan de icke-våldsamma och de våldsamma männen. Våldsmännen 
ses som avvikande och en central fråga blir därför varför just de avviker från 
normen. Fokus inriktas på de mest avvikande männen, som t.ex. psykiskt sjuka, 
tungt kriminella, hårda missbrukare eller män från kulturer med en särskilt stark 
patriarkal struktur. Vad som vidare är gemensamt för de så kallade 
avvikelseperspektiven är att förespråkarna inte använder frågeställningar kring 
varför alla våldsanvändarna är män eller om hur våldet kan kopplas till relationen 
mellan kön och makt.41

Som ovan nämnts har vi valt att utarbeta en gemensam idealtyp för 
avvikelseperspektiven, som lyder: Avvikelseperspektivet fokuserar på de enskilda 
män som använder sig av våld mot kvinnor och försöker genom att hitta faktorer 
som skiljer dem från den vanlige mannen förklara deras beteende. 
Avvikelseperspektivet bortser från samband mellan strukturella skillnader i makt 
mellan män och kvinnor som förklaring till varför våldsanvändningen 
förekommer. 

1.4.2 Könsmaktsperspektiv 

Könsmaktsperspektivet vilar på en tradition av feministisk våldsforskning, 
framväxt under 1960- och 1970-talen.42 Feministisk våldsforskning syftar till att 

                                                                                                                                                         
 
37 Johnson i Olsson och Wiklund (red.), 1997, s. 78-88. 
38 Lundgren m fl., 2001, s. 69. 
39 Ibid., s. 70. 
40 Ibid., s. 69. 
41 SOU 2004:121, s. 51. 
42 Ibid., s. 53. 
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förstå de våldsamma männen utan att okritiskt återge deras uppfattningar och 
uppfattningarna relateras till och förklarar maktstrukturer. Enligt Eliasson 
genomfördes den första svenska undersökningen som inte är behäftad med 
könsblindhet 1992 av Margareta Hydén. Undersökningen i fråga är en kvalitativ 
studie av tjugo par, där våld förekommit mot kvinnan. Kvinnornas och männens 
berättelser skiljer sig markant åt, och två olika fokuseringar går att utläsa. 
Kvinnans berättelser kretsar kring våldshandlingen, vilket visar på hur traumatiskt 
det är att bli utsatt för våldshandlingar. Männen beskriver sin rädsla för rättsligt 
efterspel, samtidigt som de bagatelliserar händelsen.43

Våld mot kvinnor definierades för första gången som en jämställdhetsfråga i 
regeringens jämställdhetspolitiska proposition Olika på lika villkor 1990/91. 
Författarna av propositionen såg våld mot kvinnor i olika former som allvarliga 
uttryck för bristande jämställdhet.44 Utvecklingen av ett könsmaktsperspektiv som 
en utmanare till avvikelseperspektiven gick vidare och politiserades ytterligare i 
och med tillsättandet av Kvinnofridsutredningen. I betänkandet Kvinnofrid 
gjordes kön till en explicit och relevant kategori för första gången i en politisk 
diskussion om mäns våld mot kvinnor.45

Könsmaktsperspektivets utveckling har vidare gynnats av utredningar 
angående våldets kvantitativa omfattning som visar att våldet existerar i alla 
samhällsskikt och förekommer på många olika arenor. Detta med anledning av att 
den tidigare förståelsen har varit att mäns våld har kretsat kring något som sker i 
hemmen och i nära relationer. Det finns alltså empiri som visar att många kvinnor 
utsätts för våld, och av det följer att det är rimligt att anta att det är många män 
som misshandlar, snarare än att få avvikande män misshandlar många.46

Samtidigt har flera faktorer verkat mot utvecklingen av ett 
könsmaktsperspektiv. Inom en könsneutral lagdiskurs så förvandlas 
kvinnoförtryck till en fråga om oacceptabelt våld mot individen. Detta leder till en 
situation där det är lätt att falla in i avvikelseförklaringar då man ser våldet och 
förtrycket som något som sker mot en individ godtyckligt. Våldet mot kvinnor 
likställs här med våld mot andra individer, och en övergripande maktrelation faller 
ur diskussionen. Fokuseringen på klart avgränsade brott utförda av avgränsade 
individer och lagens strävan att abstrahera bort den samhälleliga kontexten 
innebär att systematiken i de övergrepp som kvinnor utsätts för faller utanför 
förklaringsramen. Utan se den samhälleliga kontexten som könsmaktsordningen 
utgör så döljs kvinnors verklighet och det strukturella förtrycket osynliggörs.47

Vad innebär då ett könsmaktsperspektiv rent konkret? Den feministiska 
forskningen försöker undvika problemformuleringar och metoder som gör kvinnor 
medskyldiga till våldsamheterna de utsätts för. Istället utgår man från den 
ojämlika vardagen och väljer sina teorier, metoder och tolkningar utifrån denna. 
De feministiska forskarna blundar inte för samhällets strukturer och 

                                                                                                                                                         
 
43 Eliasson i Olsson och Wiklund (red.), 1997, s. 36-37. 
44 SOU 2004:121 sid. 55 
45 Dir 1993:88 (SOU 2004:121 sid. 56) 
46 Lundgren m fl., 2001, s. 8. 
47 Wendt Höjer, 2002, s. 83. 
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problemformuleringar och frågeställningar blir annorlunda. Istället för att fråga 
”Varför slår män?” ställer man frågan ”Varför blir kvinnor slagna?”.48 Eliasson 
menar att det faktum att allt vi lärt oss, och ständigt påminns om, angående 
relationer samt nedärvda föreställningar om manligt och kvinnligt måste tas 
hänsyn till i forskningen. Strukturellt finns en tydlig segregering och värdering 
baserad på könstillhörighet, och vår identitet bekräftas och stärks genom dessa 
normer. Även privat formas vi av dessa värderingar och traditioner, vilket kan 
leda till såväl medvetna och omedvetna handlingsmönster.49

Wendt Höjer menar att en feministisk förståelse inte tolkar våldtäkter eller 
kvinnomisshandel som enstaka, avvikande händelser. Förklaringen till våldet ska 
enligt henne inte sökas hos de inblandade parternas sociala, ekonomiska eller 
psykologiska förutsättningar. Våldsanvändningen ska istället ses som ett uttryck 
för och ett upprätthållande av en ojämlik maktfördelning.50 Maktordningen både 
möjliggör och försöker legitimera beteendet; våldsanvändningen kan ses som en 
manifestation av mäns överordning och kvinnors underordning. Det är viktigt att 
notera att Wendt Höjer menar att våldsanvändningen inte enbart är ett symptom 
på en snedvriden maktfördelning, utan även en avgörande faktor för systemets 
upprätthållande.51

Enligt Steen är kön en hierarkiskt organiserad relation av kvinnlig 
underordning och manlig dominans. Hennes könsmaktsteoretiska förståelseram 
innebär att föreställningar om kön, våld, genus, makt, kontroll och sexualitet är 
viktiga komponenter för att kunna tolka hur samhället är organiserat.   Den 
överbyggande könsmaktsordningen skapas, återskapas och omskapas i en 
komplex process som är omöjlig att förstå utan att sätta den i relation till 
samhällsstrukturer och praktiker.  Steen hävdar vidare att den struktur inom vilken 
man ska förstå könsmaktssperspektivet inte ska ses som stabil utan som möjlig att 
förändra. För att kunna genomföra det så krävs det en analys av de villkor som 
möjliggör strukturen. 52

Steen tar vidare upp begreppet möjlighetsvillkor, vilket innebär fundamentala 
villkor för att ett fenomen ska kunna uppstå. Vad gäller mäns våld mot kvinnor så 
hänvisar en del författare och myndigheter till förekomsten av en 
könsmaktsstruktur eller patriarkat som ett sådant villkor. Detta innebär enligt 
Steen att samhället präglas av en hierarkisk, institutionaliserad könsmaktsordning, 
som utgör förutsättningen för mäns våld mot kvinnor. Vidare poängteras att 
vanliga avvikelseförklaringar, alkoholkonsumtion eller individuella eller 
relationella faktorer, kan hänvisas till som utlösande faktorer i enskilda fall men 
inte kan användas för en övergripande förklaring.53 Värt att poängtera är att 
könsmaktsperspektivet medför att mäns våld mot kvinnor skall ses som ett 
kontinuum. Med detta menas att man bör se sambandet mellan vad som anses vara 

                                                                                                                                                         
 
48 Eliasson i Olsson och Wiklund (red.), 1997, s. 34. 
49 Ibid., s. 34-36. 
50 Wendt Höjer, 2002, s. 23. 
51 Ibid., s. 24. 
52 Steen, 2003, s. 14. 
53 Ibid., s. 42-43. 
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mindre allvarliga företeelser och kriminaliserade sådana. Upprätthållandet av det 
patriarkala systemet, som möjliggör våldsanvändningen, sker inte enbart genom 
våldsanvändning utan även genom mer triviala handlingar. De triviala 
handlingarna bidrar till att kvinnor måste uppleva en vardaglig fruktan för att 
utsättas för våld.54 Lundgren menar att den principiella förståelsen av könsbaserat 
våld har sin utgångspunkt i att våld, makt och normalitet hänger ihop. 
Maktobalansen är en är en del av de kulturella föreställningar om könsroller som 
ses som normaliserade.55 Mäns och kvinnors livsvillkor är olika på grund av de 
patriarkala strukturerna; företeelser som kan förefalla könsneutrala gynnar män 
och bidrar till att upprätthålla en struktur som möjliggör våld.56

I de två utredningar som utgör grunden för vårt arbete uttrycks att de 
perspektiv som utredarna avser att använda sig av är ett kvinnoperspektiv 
respektive ett könsmaktsperspektiv. Med kvinnoperspektiv avser utredarna från 
1995 att bryta med ett tidigare dominerande manligt perspektiv och istället utgå 
från kvinnors verklighet och erfarenheter.57 Redan i direktivet till utredningen 
slogs fast att det fanns ett samband mellan mäns våld mot kvinnor, jämställdhet, 
könsmaktsordning och mäns syn på kvinnor.58 Kvinnoperspektivet definieras 
sedan som likställt med ett kvinnoforskningsperspektiv, vilket enligt 
kommissionen innebär att våldet måste analyseras ur ett könsmaktsperspektiv.59

Betänkandet från 1995 fick utstå en hel del kritik både från remissinstanser 
och i riksdagsdebatter. Inte minst för att framhållandet av att våld mot kvinnor 
kräver en särskild förståelse, kunskap samt specifika metoder. Kritiken riktade sig 
mot att ett särkskilt synsätt skulle leda till att andra brottsoffer skulle hamna i 
skymundan och att det skulle vara en avvikelse från att alla medborgare bör 
behandlas lika. Kritiken har lett till att kombinationer av olika förståelser som i 
liten utsträckning återfinns i betänkandet är inskrivna i propositionen.60 
Propositionen deklarerar som sin utgångspunkt det i svensk politik nydanande 
könsmaktstänkandet. Trots detta så blandas könsmaktstänkandet med etablerade 
förståelser som relaterar mäns våld mot kvinnor i termer av avvikelser där 
våldsamma män ställs mot ”normala män”. Avvikelseförklaringarna används 
parallellt med en könsmaktsförståelse. Detta liknar ett allt-och-intet-perspektiv 
som ger könsmaktsförståelsen relevans på en strukturell och abstrakt nivå, men 
som frikopplar den från det verkliga våldet, vilket istället förstås genom 
avvikelseperspektiv.61  

Utredningen om kvinnofridsuppdragen vill bygga vidare på vad de anser vara 
ett av Kvinnofridsreformens viktigaste bidrag: synliggörandet av män som aktörer 
i våldsanvändning. Vidare försöker man vidareutveckla den användning av 

                                                                                                                                                         
 
54 Steen, 2003, s. 51-52. 
55 Lundgren, 2004, s. 18-19. 
56 Hydén i Olsson och Wiklund (red.), 1997, s. 14 
57 SOU 1995:60, s. 52. 
58 Kvinnovåldskommissionens direktiv (dir. 1993:88) 
59 Lundgren m fl., 2001, s. 15. 
60 SOU 2004:121, s. 58-59 
61 Ibid., s. 60. 
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sexualiserat våld som återfinns i kvinnofridsbetänkandet. Detta görs genom att 
hålla ihop olika våldsformer, olika våldsutsatta och förövare. Utredningen menar 
att psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor och barn måste tolkas mot kön 
och makt för att kunna göras begripligt och motarbetas. Detta synsätt möjliggör 
att se sambandet mellan det som kallas grovt respektive lindrigt våld.62

Utredningens könsmaktsförståelse säger också något om vilket ansvar våldet, 
och framförallt den normaliserande överordning som möjliggör det, lägger på alla 
människor. Det är mäns ansvar att ifrågasätta kulturella föreställningar om mäns 
överordning. Det är vidare upp till både kvinnor och män att utmana de 
grundmurade normerna för kön som råder. Vidare konstaterar utredningarna att de 
utmanar de gamla avvikelseperspektiven genom att inte knyta an våldet till 
individuella avvikelser hos gärningsman eller offer. Istället fokuserar man på det 
vardagliga konstruerandet av kön och de konsekvenser som följer därav. 63  

Vi konstruerar även en idealtyp av könsmaktsperspektivet på samma sätt som 
vi gjort med avvikelseperspektiven: Könsmaktsperspektivet fokuserar på de 
övergripande patriarkala strukturer som medför en ojämlik maktfördelning 
mellan män och kvinnor. Förespråkarna ser våldet som ett uttryck för och ett 
återskapande av en snedfördelning av makt. Man väljer att se olika uttryck för 
könsnormerna som kopplade till varandra och vänder sig mot tanken på att 
enbart vissa män skulle kunna använda sig utav våld mot kvinnor. Istället anses 
att alla har ett ansvar för att bryta de normer som möjliggör våldsanvändningen. 

                                                                                                                                                         
 
62 SOU 2004:121, s. 67. 
63 Ibid., s. 54. 
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2 Analys av remissvaren 

Vi har valt att inordna remissinstanserna i tre kategorier. I avsnitt 2.1 behandlas 
svar från rikstäckande myndigheter och institutioner som t ex domstolsverket och 
kriminalvårdsstyrelsen. Det följande avsnittet innehåller svaren från kommuner 
och länsstyrelser. Vi har även valt att inkludera remissvaren från Svenska 
kommunförbundet och Landstingsförbundet (Sveriges kommuner och landsting) i 
detta avsnitt, då denna instans trots sin rikstäckande karaktär kan ses som en 
representant för den lokala nivån. I avsnitt 2.3 behandlas svaren från 
arbetsmarknadens parter. 

2.1 Remissvar från rikstäckande myndigheter och 
samhällsinstitutioner 

Justitieombudsmannen (JO) 
 

När JO kommenterar utredningen från 1995 berörs enbart de lagförslag som lagts 
fram. De uttrycker inga åsikter kring det anlagda könsmaktsperspektivet i 
utredning.64

2004 avstår JO ifrån att yttra sig.65

 
Domstolsverket (DV) 

 
1995 tar DV fasta på att direktivet uttrycker att Sverige präglas av ett större 

mått av jämställdhet än ett decennium tidigare. Direktivet anger vidare att 
debatten om mäns våld mot kvinnor bör ses i ljuset av den ökade jämställdheten, 
vilket DV anser att kommissionen har lagt för lite vikt vid. Vidare skriver man att 
betänkandet grundar sig på, och bekräftar, förlegade uppfattningar om mäns och 
kvinnors roller. 

Med domstolarnas arbetsbörda som argument avstyrker DV att fler kategorier 
av brottmål än idag skall ges prioritet framför andra mål. Vidare menas att om 
brottet är allvarligt så handläggs målen ändå skyndsamt.66  

                                                                                                                                                         
 
64 Justitieombudsmannen, Remiss av Kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60). 
65 Justitieombudsmannen, Remiss av betänkandet Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld och 
makt (SOU 2004:121). 
66 Domstolsverket, Yttrande över huvudbetänkande av kvinnovåldskommissionen (SOU 1995:60) Kvinnofrid. 
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I sitt remissvar till 2004 års utredning menar DV att syftet med förslaget om 
inrättandet av en nationell expertgrupp för mäns våld mot kvinnor och barn för 
deras del bäst beaktas av dem inom ramen för utbildning av ordinarie domare. 
Vidare påpekas att DV håller obligatoriska kurser om mäns våld mot kvinnor för 
nyutexaminerade domare. Ingenting skrivs om innehållet eller vilka 
förklaringsmodeller som tas upp i de olika kurserna.  

Angående förslaget att våldskunskap baserad på en könsmaktsförståelse skall 
krävas för tjänster som har ett specifikt ansvar för mäns våld mot kvinnor, så 
skriver DV att de utgår ifrån att detta inte ska gälla för domstolsväsendet. 67

 
Rikspolisstyrelsen (RPS) 

 
RPS berör inte utredningens perspektiv i sitt remissvar till 1995 års utredning.68

I sitt svar till SOU 2004:121 skriver RPS att den allmänna debatten ibland 
tenderar till att lyfta fram olika kategorier av brottsoffer som mer skyddsvärda än 
andra. Styrelsen är av uppfattningen att det är oacceptabelt att gynna vissa 
brottsoffer framför andra. RPS har inte någon formell anmärkning mot 
användandet av ett könsmaktsperspektiv, men menar att det absolut inte är 
tillräckligt för att förklara mäns våld mot kvinnor. Man kritiserar att man i 
direktivet så starkt bundit upp utredningen med hänseende på de teoretiska 
utgångspunkterna. 

De markerar att ansvaret för organisationen av arbetet bör förbli en uppgift för 
myndigheten utan att en särskild enhet skapas. Angående förslaget till skapandet 
av en nationell expertgrupp så skriver RPS: ”Det kan heller inte anses rimligt att 
inrätta nationella expertgrupper för alla typer av brott som man för stunden anser 
bör prioriteras”.69

 
Kriminalvårdsstyrelsen (KVS) 
 
I sitt yttrande över huvudbetänkandet från 1995 ställer sig KVS ganska kritiska 
mot det kvinnoperspektiv som använts. Man menar att oavsett instruktionerna i 
direktivet så borde utredarna ha anlagt ett helhetsperspektiv som tar upp de 
komplicerade mekanismer som styr våldsprocessen i en relation. KVS vill se att 
man fokuserar på båda parter i den våldsamma relationen och erbjuder åtgärder av 
behandlingskaraktär till såväl kvinnan som mannen. Vidare uttrycker man att man 
är av den åsikten att missbrukande kvinnor är en särskild grupp, som tvingas söka 
skydd hos eventuellt våldsamma män och som måste erbjudas en väg ut från 
droger, kriminalitet och våld. Man konstaterar även att en stor del av 
lagöverträdarna är kända av kriminalvården. Man stödjer även förslag om att 

                                                                                                                                                         
 
67 Domstolsverket, Remissyttrande över betänkandet Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld och 
makt (SOU 2004:121). 
68 Rikspolisstyrelsen, Betänkandet (SOU 1995:60) Kvinnofrid. 
69 Rikspolisstyrelsen. Remiss av betänkandet Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld och makt 
(SOU 2004:121). 
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invandrargrupper från andra kulturområden ska få gedigen information om vilka 
lagregler som styr parrelationer.70

När KVS uttalar sig om utredningen från 2004 konstaterar man att även om 
könsmaktsperspektivet skall framhållas måste behandlingen i kriminalvården ske 
utifrån en rad olika omständigheter. Detta innebär att det krävs en kombination av 
könsmakts- och avvikelseperspektiv. Att som utredarna enbart utgå från ett 
könsmaktsperspektiv är inte lämpligt i vissa fall utan snarare isolerande och 
exkluderande.71

 
Statens invandrarverk (SIV) (Integrationsverket (IV) och Migrationsverket 
(MV)) 

 
SIV riktar i sitt remissvar till 1995 års utredning in sig på att invandrarkvinnor 
tillhör en särskilt utsatt grupp som kräver särskild uppmärksamhet, och hänvisar 
till statistik från kvinnojourerna som visar en hög andel av samtal från 
invandrarkvinnor. Man anser att information om de resurser som finns tillgängliga 
bör översättas till invandrarspråken.72

MV lämnar till 2004 års utredning enbart synpunkter i de delar som direkt 
berör verkets verksamhet. Man skriver att kommissionen ”… anger att verket ska 
uppmärksamma våldsutsatthet hos kvinnor och barn”. MV menar att det: ”… 
redan idag [hör] till verkets huvuduppgift att uppmärksamma våldsutsatthet hos 
människor”. Problemet med mäns våld mot kvinnor är alltså inget som MV anser 
ska ges en särskild ställning. 

MV avstyrker förslaget om att inrätta en specialenhet med inriktning på mäns 
våld mot kvinnor, med hänvisning till att det inte skulle leda till en integration av 
frågorna inom verket som helhet. Verket menar att de samordningsgrupper för 
genus- och barnfrågor och regionala nätverk med andra myndigheter som 
existerar är en bättre lösning. Inriktningen och perspektiv för deras arbete med 
mäns våld mot kvinnor uteblir i remissvaret.73

IV lämnar övergripande kommentarer till 2004 års utrednings förslag 
samtidigt som de tillfogar ytterligare synpunkter ur ett integrationspolitiskt 
perspektiv. Bland annat menar verket att utredningens förslag är motiverade men 
otillräckliga. Dessutom menar man att hela rättsväsendet på alla nivåer behöver 
utveckla sitt arbetssätt för mäns våld mot kvinnor ska stävjas. 

Man ser inget ytterligare behov av forskning angående hur mäns våld mot 
kvinnor ska stoppas. Det som behövs är enligt IV är omedelbara insatser som 
sedan kan utvärderas. Man tar också fasta på att hot om våld ska ses som lika 
allvarligt som faktisk misshandel. Detta i enlighet med våldets kontinuum som är 
en viktig del av könsmaktsperspektivet. Våldets kontinuum innebär kortfattat att 

                                                                                                                                                         
 
70 Kriminalvårdsstyrelsen, Yttrande över kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande (SOU 1995:60) 
Kvinnofrid. 
71 Kriminalvårdsstyrelsen, Slag i luften - en utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121). 
72 Statens Invandrarverk, Betänkande (SOU 1995:60) Kvinnofrid. 
73 Migrationsverket, Yttrande över betänkandet SOU 2004:121 Slag i luften. 
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man ser våldet i nära relationer som en långvarig process som syftar till att bryta 
ner offrets självkänsla och vilja. 

IV delar utredningens kritik av behandlingshemmet Frideborg som nekar män 
med invandrarbakgrund vård. Behandlingshemmet gör tolkningen av detta våld 
som varandes kulturellt betingat och främmande för svensk kultur istället för att 
tolka det utifrån en  könsmaktsförståelse.74

 
Statskontoret (SK) 
  
SK menar i sitt remissvar till 1995 att utredningen behandlar ett område som 
väsentligen inte berör kontorets kompetensområde.75

Man vänder sig i sitt remissvar 2004 mot betänkandets kritik av myndigheter 
för att dessa inte använder sig av könsmaktsperspektivet i sitt genomförande av 
åtgärder; SK menar att enskilda myndigheter har rätten att på egen hand tolka och 
utföra regeringens uppdrag. 

Dessutom anförs att inkonsekvensen i den könsmaktsanalys som är utformad i 
Kvinnofridspropositionen kan vara en anledning till att myndigheterna inte 
konsekvent tillämpar synsättet. SK skriver också att utredningens 
könsmaktsperspektiv verkar allt för stelbent, då det är nödvändigt för myndigheter 
att kunna diskutera och ompröva vad som är effektiva arbetsmetoder. 
Myndigheten motsätter sig att särskilda strukturer för arbetet med mäns våld mot 
kvinnor inrättas.76

 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) 

 
JämO menar i 1995 års svar att bedömningen av utredningens förslag har skett ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Den centrala tankegången som ligger bakom 
kommissionens förslag anses vara att mäns våld mot kvinnor inte är könsneutrala 
brott. ”JämO vill understryka vikten av att våld mot kvinnor får ett tydligt rättsligt 
könsperspektiv för att korrekt kunna spegla den verklighet som utgör grund för 
brotten.” Detta illustrerar ställningstagandet till kommissionens förslag om 
språkliga omformuleringar av lagtexter för att tydliggöra vem som i första hand är 
offer och vem som i första hand är förövare. Förslaget är menat att synliggöra 
maktstrukturen bakom brotten. 

JämO säger angående våldets normaliseringsprocess att de: ”[…] understödjer 
kommissionens synsätt. En ny brottsrubricering som ´brott mot kvinnofrid´ är av 
vikt för att samhället ska kunna tillgodogöra sig förståelsen för hur ´det normala 
förloppet´ ser ut vid våld mot kvinnor.” Vidare menas att det är trängande att våld 
mot kvinnor får status som det allvarliga brott mot kvinnors liv och hälsa samt 

                                                                                                                                                         
 
74 Integrationsverket, Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121). 
75 Statskontoret, Kvinnofrid; Huvudbetänkande av kvinnovåldskommittén (SOU 1995:60). 
76 Statskontoret, Slag i luften en utredning om myndigheter, mansvåld och makt, SOU 2004:121. 
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demokratiska rättigheter som det utgör. Dessutom anser JämO att det är viktigt att 
teorier om könsförtryck tas in i all högskoleutbildning. 77  

JämO beskriver, i sitt remissvar till 2004 års utredning, 
Kvinnofridsbetänkandet som ”ett radikalt förståelseskifte i svensk politik” som 
innebar att fokus lades på könsmaktsordningen på bekostnad av 
avvikelseperspektiven. Man ställer sig i stora delar bakom den analys som 
presenteras i utredningen, och menar att bristen på konkreta handlingar hos 
kritiserade myndigheter, delvis kan förklaras med ett motstånd att se omfattningen 
av problemet med och de mekanismer som ligger bakom mäns våld mot kvinnor. 

Vidare bifalles utredningens förslag om organisatoriska och resursmässiga 
förändringar. Förslaget om en expertgrupp för frågan om mäns våld mot kvinnor 
framhålls som viktigt. Expertgruppen bör enligt JämO utveckla och sprida 
kunskap om könsmaktsperspektivet. 

JämO menar vidare att fokuseringen på könsmaktsstrukturerna inte behöver 
utesluta avvikelseperspekivet. Detta förklaras genom att det inte ligger någon 
motsättning mellan att i analys och åtgärdsförslag utgå ifrån den rådande 
könsmaktsordningen samtidigt som man tar hänsyn till individuella faktorer som 
samverkar med eller förstärker denna struktur. 

JämO menar att ett av de största hindren för att komma till rätta med mäns 
våld mot kvinnor är den avsaknaden av kunskap om könsmaktsordningen, vilket i 
sin tur beror på att det är ett svårgenomträngligt och känsligt ämne. Åsikterna om 
hur våldet mot kvinnor ska beaktas har varit olika hos myndigheter och andra 
aktörer. Ibland har de behandlats som familjevåld vilket har osynliggjort 
kopplingen till kön. Vidare så skriver JämO att forskning ibland har avfärdats som 
skapande av ideologi och att utredningens framlyftande av 
könsmaktsförståelseperspektivet ses som positivt.78

2.2 Remissvar från kommuner och länsstyrelser 

Landstingsförbundet (LF) och Svenska kommunförbundet (SKF) (Sveriges 
kommuner och Landsting (SKL)) 

 
LF kommenterar inte 1995 års utrednings val av perspektiv.79 Inte heller SKF 
kommenterar perspektivet. Man anser att kommissionen arbetat målmedvetet och 
metodiskt samtidigt som man varnar för ett teknokratiskt synsätt och uppifrån 
dikterade standardlösningar.80

                                                                                                                                                         
 
77 Jämställdhetsombudsmannen, ”Kvinnofrid”, slutbetänkande av kvinnovåldskommissionen, SOU 1995:60. 
78 Jämställdhetsombudsmannen, Yttrande över utredningen Slag i luften En utredning om myndigheter, 
mansvåld och makt (SOU 2004:121). 
79 Landstingsförbundet, Betänkandet kvinnofrid.  
80 Kommunförbundet, Kvinnofrid (1995:60) 
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I sin kommentar över 2004 års utredning svarar SKL att de delar utredningens 
värdering och förståelse av mäns våld mot kvinnor. Vidare konstaterar man att 
man är av den åsikten att våld mot kvinnor skall ses som ett uttryck för såväl 
rådande maktstrukturer som den bristande jämställdheten i samhället. Man menar 
vidare att eftersom mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem borde 
man i högre grad än vad utredarna föreslår betona lokala förutsättningar. Det 
behövs en mångfald av samverkansformer, information och utbildning.81

 
Stockholms kommun (SthlmK) 

 
SthlmK har 1995 vänt sig till en del andra instanser, så som socialnämnden och 
den juridiska avdelningen. Borgarrådet Nyberg har redovisat ärendet för 
kommunstyrelsen i en promemoria vilken har bifogats som remissvar. När 
socialförvaltningen diskuterar kvinnoperspektivet skriver den att perspektivet bör 
ses både som ett brottsoffer- och könsmaktsperspektiv. Man menar vidare att det 
är av stort värde att båda dessa perspektiv belyses. Om könsmaktsperspektivet 
skrivs ”I fråga om könsmaktsperspektivet gör dock förvaltningen bedömningen att 
detta perspektiv inte ensamt kan tjäna som förklaring till varför män utövar våld 
och varför kvinnor utsätts för våld. Inte heller kan könsmaktsperspektivet ensamt 
tjäna som utgångspunkt för socialt arbete i det enskilda fallet.” Man menar att 
även om könsmaktsperspektivet har stor betydelse för förståelsen av de 
samhälliga och kulturella förutsättningarna för våld mot kvinnor så menar man att 
på grupp- och individnivå måste kvinnoperspektivet kompletteras med en bred 
sociologisk, grupp- och individualpsykologisk förståelse för problemets uppkomst 
och dess yttringar. Socialförvaltningen anser även ”att komplettera och bredda 
könsmaktsperspektivet inom socialt arbete är av särskild betydelse för att 
motverka tendenser till onyanserat fördömande av männen och orimliga krav på 
de hjälpsökande kvinnorna samt för att i övrigt skapa trovärdighet för den 
professionella vårdorganisationen”. När man skall föreslå åtgärder som på längre 
sikt kan motverka våld mot kvinnor betonar man information, attitydpåverkan och 
klargörande över vilka regler och inställningar samhället har. Samtidigt menar 
man att det krävs särskilda insatser för särskilt utsatta kvinnor; kvinnor med 
invandrarbakgrund eller med missbruksproblem. I remissyttrandet ingår även 
reservationer från vissa medlemmar i kommunstyrelsen. Dessa menar bland annat 
att det är viktigt att inte straffrättsligt skilja mellan brott mot kvinnor och män.82

När SthlmK handlägger ärendet att lämna ett remissvar angående utredningen 
från år 2004 så gör man detta genom att översända en promemoria utarbetad av 
borgarrådet Olofsson. Hennes formuleringar och åsikter har accepterats av 
majoriteten och har fått komma att representera kommunstyrelsens. Olofsson 
skriver att hon instämmer i betänkandets utgångspunkt att könsmaktsordningen 
utgör grunden för våld mot kvinnor och att det är positivt att detta slås fast i 

                                                                                                                                                         
 
81 Sveriges kommuner och landsting, Slag i luften - En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SO 
2004:121). 
82 Stockholms stad, Kommunstyrelsen, Kvinnofrid (SOU 1995:60). 
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betänkandet. En reservation formulerad av Axén Olin och Björklund innehåller 
åsikten att även om könsrollerna kan vara en av grunderna till att män slår kvinnor 
så delar man inte åsikten att man endast genom att anlägga ett 
könsmaktsperspektiv kan förstå och motverka mäns våld mot kvinnor. Man menar 
att våld i sig är ett grundproblem som inte kan bortförklaras genom att hänvisa till 
könsroller. Istället har varje enskild man som slår ett eget ansvar och ingen 
kollektiv skuld kan läggas på alla män. En annan reservation av Samuelsson 
innehåller liknande formuleringar.83

 
Göteborgs kommun (GbgK) 

 
När GbgK agerar som remissinstans 1995 inleder man med att berömma 
kommissionen. Man tycker att utredarna försökt klargöra problemets komplexitet 
på ett bra sätt och därigenom påvisat att det krävs ett brett åtgärdsprogram. 
Angående forskningen kring våld mot kvinnor förespråkar kommunstyrelsen en 
tvärvetenskaplig sådan. Att kommunstyrelsen är påverkad av 
avvikelseförklaringarna märks genom dess betoning av att undersöka samband 
mellan övergrepp under barndomen, utveckling av psykiska sjukdomar och 
våldsanvändning mot kvinnor. Vidare konstaterar kommunstyrelsen när denna 
argumenterar för en fortsatt sekretess för bland annat terapeuter att det är viktigt 
att våldsutsatta kvinnor skall ”... börja ta ett större ansvar för sin och sina barns 
säkerhet.”84

När GbgK svarar som remissinstans år 2004 ställer man sig kritisk till 
påståenden om att mäns våld mot kvinnor skulle vara en lågt prioriterad fråga. 
Likaså är man kritisk till att bli påtvingad detaljerade föreskrifter om vad som 
skall göras, dock menar man att det finns mycket att göra: vissa grupper skall 
uppmärksammas särskilt: misshandlade kvinnor med missbruksproblem och 
fysiska eller psykiska funktionshinder. Även om man samtidigt håller med om att 
mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem kommenterar man aldrig 
explicit könsmaktsperspektivet eller tar ställning till det.85

 
Länsstyrelsen Blekinge län (LBL) 
 
LBL bifaller samtliga av kommissionens förslag och lämnar ytterligare 
synpunkter i sitt remissvar till 1995 års utredning. Länsstyrelsen framhåller även 
projektet ”Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel” 1992-1995, som 
Blekinge var delaktig i tillsammans med fyra andra län. Vikten av att personalen i 
sjukvården utbildas i frågan om våldets normaliseringsprocess framhävs; detta för 
att möjliggöra ett kompetent och bra bemötande av kvinnan. Vidare håller man 

                                                                                                                                                         
 
83 Stockholms stad, Kommunstyrelsen, Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld och makt 
(SOU:2004:121). 
84 Göteborgs kommunstyrelse, Yttrande över Kvinnovåldskommissionens betänkande ”Kvinnofrid” (SOU 
1995:60). 
85 Göteborgs stad Kommunstyrelsen, Yttrande över Näringslivsdepartementets betänkande: ”Slag i luften” om 
myndigheter, mansvåld och makt. SOU 2004:121. 
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med kommissionen om vikten av att pojkars och mäns våld mot flickor och 
kvinnor behandlas i skolundervisning och under värnplikt.86

LBL kommenterar uttryckligen könsmaktsperspektivet i sitt remissvar 2004. 
Man ser positivt på att regeringen har gett utredningen uppdraget att ur ett 
könsmaktsperspektiv utvärdera kvinnofridsuppdragen. Länsstyrelsen menar att det 
leder till ett synliggörande av mäns våld mot kvinnor som den yttersta 
konsekvensen av den rådande könsmaktsordningen. Vidare så anförs att en 
könsmaktsförståelse måste ligga som grund för det kommande arbetet med mäns 
våld mot kvinnor. Länsstyrelsen understryker också att det är av vikt att 
synliggöra att denna typ av våld skiljer sig från annan våldsutövning.  

Länsstyrelsen uttrycker vidare att insatser för attitydförändringar är 
nödvändiga, och att detta kräver att de jämställdhetsuppdrag som är inskrivna i 
Skollagen och läroplanerna efterföljs. För att detta ska ske så behöver pedagoger 
ha kompetens i jämställdhet och dessutom en könsmaktsförståelse. LBL anser att 
utredningen visar att mäns våld mot kvinnor ännu inte är ett prioriterat område, 
utan att arbetet mot våld i stället till stor del har drivits av eldsjälar med knappa 
resurser. Det ligger i linje med vad utredningen skriver om att arbetet behöver 
institutionaliseras och ges utökade resurser för att inte nedprioriteras hos berörda 
myndigheter.  

Angående samverkan skriver länsstyrelsen att det krävs ökade kunskaper och 
en gemensam syn särskilt när det gäller könsmaktsordningens konsekvenser. 
Länsstyrelsen ger medhåll åt utredningens förlag att våldskunskap baserat på en 
könsmaktsförståelse är nödvändig för arbetet med mäns våld mot kvinnor. LBL 
anser att det bör vara ett krav vid tillsättning av tjänster och bör ingå i examen för 
flera utbildningar.87  

 
Länsstyrelsen Kopparbergs län (LKL) (Länsstyrelsen Dalarna (LDL)) 

 
LKL skriver 1995; ”Länsstyrelsen i Kopparbergs län instämmer i huvudsak i 
Kvinnovåldskommissionens förslag, men anser att vissa frågor bör betonas 
ytterligare.” De frågor som enligt Länsstyrelsen behöver betonas ytterligare är 
främst barnens situation i familjer där våld mot kvinnor förekommer. 

Länsstyrelsen påpekar att det viktigaste är att synliggöra brotten. Det är viktigt 
att samhället och dess företrädare uppmärksammar och reagerar på de brott som 
begås då kvinnor misshandlas av män som de har en nära relation till. I annat fall 
ges signalen att brotten accepteras och att skulden enbart är den enskilda 
kvinnans. 

LKL anser vidare att det är nödvändigt att sätta in kvinnomisshandeln i ett 
sammanhang ”[…] där sambandet mellan olika samhällsföreteelser, t ex 
våldspornografins inverkan på våldet mot kvinnor, belyses. Människors kulturella 

                                                                                                                                                         
 
86 Länsstyrelsen Blekinge län. Betänkande (SOU 1995:60) Kvinnofrid. 
87 Länsstyrelsen Blekinge län. Betänkande (SOU 2004:121) Slag i luften. En utredning om myndigheter, 
mansvåld och makt. 
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bakgrund och dess samband med synen på kvinnomisshandelsproblematik bör 
också studeras”. 

Länsstyrelsen anser att ett av utredningens viktigaste förslag handlar om att 
kvinnofridsbrott ska se som en process.88

LDL håller i sitt remissvar 2004 med utredningen i att resultatet av 
kvinnofridsreformen inte varit tillfredsställande, men kritiserar att utredningen i 
alltför hög grad riktat in sig på myndigheternas avsaknad av ett 
könsmaktsperspektiv i sitt arbete. Länsstyrelsen menar att det har inneburit att allt 
för litet utrymma har ägnats åt att följa upp följderna av det arbete som utförts. 

LDL anser att ett könsmaktsperspektiv är en teoretisk modell för att förklara 
samhällets oförmåga att bekämpa mäns våld mot kvinnor på en strukturell nivå, 
men att detta inte är skäl för att förespråka ett könsmaktsperspektiv som den enda 
förståelsemodellen.89

 
Länsstyrelsen Jämtlands län (LJL) 

 
LJL vill i sitt remissvar till 1995 års utredning lyfta fram vad de kallar för resurs- 
och organisationsperspektivet. De menar att en starkt bidragande orsak till de 
brister hos Socialtjänsten som pekas ut i utredningen är för små resurser och för 
tung arbetsbörda för handläggare. Detta leder enligt Länsstyrelsen ofta till att det 
inte finns utrymme för den enskilde socialarbetaren att lyfta fram och tydliggöra 
de underliggande skälen till behovet av bistånd och stöd. Vidare så anförs att 
bristerna till viss del kan bero på en bristande helhetssyn.90  

LJL menar 2004 att utredningen i sin strävan att framhålla det strukturella 
könsmaktsperspektivet förminskat den dubbla diskriminering som vissa grupper 
upplever. LJL menar att man inte bortförklarar det strukturella våldet genom att 
beakta dessa grupper.91

2.3 Remissvar från arbetsmarknadens parter 

Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) (Svenskt näringsliv (SN)) 
 
SAF svarar i sitt remissyttrande 1995 enbart att organisationen avstår att yttra 

sig i ärendet.92 Samma svar ges av SN 2004.93

                                                                                                                                                         
 
88 Landshövdingen Kopparbergs län, Kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande Kvinnofrid (SOU 1995:60). 
89 Länsstyrelsen Dalarnas län, Remissvar på betänkandet Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld 
och makt SOU 2004:121. 
90 Länsstyrelsen Jämtlands län, Slutbetänkandet av kvinnovåldskommissionen (SOU 1995:60) Kvinnofrid. 
91 Länsstyrelsen Jämtlands län, Yttrande på betänkandet Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld 
och makt (SOU 2004:121). 
92 Svenska arbetsgivareföreningen, Remissyttrande Kvinnofrid SOU 1995:60. 
93 Svenskt näringsliv, Remissyttrande Slag i luften - En utredning om myndigheter, mansvåld och makt, 
betänkande av utredningen om kvinnofridsuppdragen (SOU 2004:121). 
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Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

 
TCO skriver 1995 att våldet i nära relationer är en återspegling av våldet i 
samhället. Man anser att lagstiftning är ett viktigt instrument för att komma till 
rätta med problemet, detta eftersom lagstiftningen bidrar till att sätta normen för 
vad som anser acceptabelt, men att det även behövs andra åtgärder. TCO skriver 
att de signaler om våldets oaccepterbarhet bör riktas till alla, inte bara de som 
utsatts för eller använder sig av våld. Att även andra uppfattar dessa signaler är 
nödvändigt för att motverka våld. TCO vill också särskilt påpeka att det är viktigt 
att skolan medverkar i normbildningen.94

I sitt yttrande 2004 skriver TCO att ”Könsmaktsperspektivet som 
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”. Samtidigt betonar man att det kan uppstå problem när 
samhällsperspektiv och kliniska eller/och behandlande perspektiv 
sammanblandas. Man skriver även att ”Våld är ett sätt att upprätthålla 
könsmaktsordningen och den våldsutövande mannen tar sig i egenskap av 
överordnat kön stora friheter. I det praktiska kliniska arbetet med mannen räcker 
dock inte könsmaktsperspektivet till som ensam arbetsmodell. Ett kliniskt arbete 
bör inte bedrivas utan ett könsmaktsperspektiv, men inte heller utan att försöka 
finna individuella förklaringar till våldsbeteenden. En lyckad behandling kräver 
insikt och förståelse för det egna våldsamma beteendet.”95

 
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) 
 
SACO inleder 1995 med att konstatera att organisationen i allt väsentligt delar 
kommitténs uppfattning när det gäller att i skilda sammanhang lyfta fram 
kvinnovåldsproblematiken.  

Däremot ställer man sig i huvudsak negativ till införandet av ett 
kvinnofridsbrott (på grund av problematik i bevisfrågorna) samtidigt som man 
förespråkar att brottet olaga hot ska göras verklighetsanpassad, särskilt ur ett 
kvinnoperspektiv. Samtidigt som man stödjer terapeutisk behandling av vissa 
våldsverkare menar man att det är viktigt att inte sjukförklara de män som slår, 
vilket organisationen menar skulle kunna leda till att föreställningar om att man 
inte är ansvarig för sina handlingar.96

I sina kommentarer över utredningen från 2004 konstaterar SACO att våld mot 
kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Man delar utredningens uppfattning att 

                                                                                                                                                         
 
94 Tjänstemännens centralorganisation, Kvinnofrid - TCO 1995-11-20 till Socialdepartementet: SOU 1995:60 
Huvudbetänkande av Kvinnovåldskommissionen. 
95 Tjänstemännens centralorganisation, Slag i luften - en utredning om myndigheter, mansvåld och makt. 
Betänkande av Utredningen om kvinnofridsuppdragen (SOU 2004:121). 
96 Sveriges akademikers centralorganisation, Kvinnofrid (SOU 1995:60). 
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arbetet för att motverka detta problem måste såväl institutionaliseras som 
systematiseras.97

 
Landsorganisationen i Sverige (LO) 

 
När LO yttrar sig 1995 gör man detta huvudsakligen genom att hänvisa till vad 
Kommunalarbetareförbundet kommit fram till. Kommunalarbetareförbundet 
stödjer i stort utredningens arbete och konstaterar med gillande förslaget om 
införandet av begreppet Kvinnofrid. Samtidigt skriver man att män som utsätts för 
kränkningar i samboförhållanden på samma sätt bör skyddas. Man verkar 
acceptera kvinnoperspektivet även om påpekandet av vissa mäns skyddsbehov 
kan tyda på att man inte riktigt tagit till sig en förståelse om strukturell 
maktobalans mellan könen.98

I LO: s yttrande över 2004 års utredning konstaterar man att mäns våld mot 
kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. LO ser sig som en feministisk 
organisation som vill arbeta mot den rådande genusordningen, vilken man anser 
innebär mäns överordning och mannen som norm. LO avslutar sitt yttrande 
genom en sammanfattning: ”Våld mot kvinnor är ett oerhört brutalt uttryck för att 
vi lever i ett ojämställt samhälle. Trots att det på ytan tycks råda en konsensus om 
att det är oacceptabelt sker det hela tiden runt omkring oss. Att stärka både de 
samhälleliga institutioner som kommer i kontakt med våld mot kvinnor och att 
anslå resurser till forskning och utbildning i frågorna är därför oerhört centralt i 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor”.99

                                                                                                                                                         
 
97 Sveriges akademikers centralorganisation, Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt 
(SOU 2004:121). 
98 Landsorganisationen i Sverige, LO:s yttrande över SOU 1995:60 Kvinnofrid. 
99 Landsorganisationen i Sverige, LO:s yttrande över betänkandet ”Slag i luften. En utredning om myndigheter, 
mansvåld och makt (SOU 2004:121)”. 
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3 Sammanfattande analys 

Vi har funnit det intressant att granska hur instanserna verkar prioritera 
könsmakts- eller avvikelseperspektivet. Det är även vår avsikt att se om det skett 
en förändring från 1995 till 2004; har instanser blivit mer positivt inställda till 
könsmaktsperspektivet eller har man som reaktion till perspektivets ökade 
inflytande valt att vara mer kritiska till det? 

Av de 18 granskade remissvar som inkom till utredarna 1995 är en betydande 
andel (sju) sådana som antingen inte uttrycker någon åsikt alls angående någon 
aspekt av utredningen eller sådana vars kommenterar enbart rör rent 
organisationstekniska frågor utan att diskutera eller argumentera kring avvikelse- 
eller könsmaktsperspektiv. Som exempel kan nämnas JO eller SAF (vilka helt 
avstår från kommentarer) och RPS eller LF (vilka inte berör de nämnda 
perspektiven). 

De 11 remissvar som vi anser i viss mån tar ställning i perspektivfrågan är 
relativt jämt fördelade när det gäller inställning. Ett par remissinstanser, JämO och 
SthlmK, tar tydligt ställning för det strukturella könsmaktsperspektivet och 
diskuterar ingående detta. JämO har, föga förvånande, en radikal inställning och 
visar prov på omfattande insikt i perspektivets uppbyggnad och analys. SthlmK är 
likaså väl insatt i de tankebanor som utgör grunden för könsmaktsperspektivet. 
Emellertid väljer man att förespråka en kombination av könsmakts- och 
avvikelseperspektiv i praktiken, en koppling kan göras till det så kallade allt-och-
inget-perspektivet.  

En del instanser är inte helt främmande för ett könsmaktsperspektiv, men 
dessa åsikter försvinner i allmänna formuleringar om hur mycket man uppskattar 
själva utredningen och kommenterandet av detaljfrågor som kan förväntas 
påverka den enskilda instansen. Som exempel på sådana instanser kan nämnas 
LKL (då speciellt med tanke på deras inställning till kvinnofridsbrottet som 
process) och LO (som verkar ha accepterat tankesätten som hör samman med 
könsmaktsperspektivet, men utan att göra en djupare analys eller använda sig av 
terminologin). 

Det även flera instanser som ställer sig negativa till könsmakts-
/kvinnoperspektivet och istället utgår från ett avvikelseperspektiv. De tydligaste 
exemplen och starkaste motståndarna till könsmaktsperspektivet 1995 är KVS och 
GbgK. KVS menar att ett helhetsperspektiv borde ersätta kvinnoperspektivet och 
man fokuserar i hög omfattning på olika avvikelseförklaringar, så som missbruk 
och kriminalitet. GbgK verkar dessutom anse att kvinnorna själva har ett ansvar 
för sin våldsutsatthet. 

Det finns även en rad instanser som intar en outtalat negativ inställning till 
könsmaktsperspektivet. Denna inställning behöver inte vara genomtänkt utan kan 
ha sin grund i ett ointresse för perspektivfrågan och en rädsla för förändringar som 
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kan påverka instansens intressen. DV vill inte prioritera våldsbrott mot kvinnor, 
och använder som argument den ökade arbetsbördan det skulle leda till. Vidare 
anser DV att betänkandet fäster för stor vikt vid och bekräftar förlegade 
könsroller. SKF varnar för ett allt för teknokratiskt synsätt och standardlösningar 
som påtvingas ovanifrån. 

Av de 18 remissvar vi behandlat som inkommit till utredarna 2004 avstår två 
från att yttra sig överhuvudtaget; JO och SN. De instanser som avstår från att 
kommentera betänkandet lämnar anledningen till detta öppet för tolkning. 

Av de 16 svar som i olika grad tar ställning i perspektivfrågan finner vi att sex 
stycken ställer sig tydligt positiva till könsmaktsperspektivet, bland dessa finner vi 
återigen JämO och SthlmK. LO skriver bland annat att de vill ”arbeta mot mäns 
överordning och mannen som norm” och TCO menar att ”… ett kliniskt arbete 
bör inte bedrivas utan ett könsmaktsperspektiv… men inte heller utan att försöka 
finna individuella förklaringar till våldsbeteenden”. 

Fyra instanser är mer outtalat positiva, eller tillskriver könsmaktsperspektivet 
viss betydelse. Dessa instanser, som t.ex. LDL, beskriver ofta 
könsmaktsperspektivet som en teoretisk modell för att förklara hinder för att 
motarbeta mäns våld mot kvinnor, men ser det inte som den enda 
förståelsemodellen. Detta kan verka säga samma sak som TCO ovan, men med 
den betydande skillnaden att TCO menar att man även i det enskilda fallet så är 
könsmaktsordningen den överordnade utgångspunkten för att förklara våldet, men 
att i ett enskilt fall så kan man finna skillnader som bör beaktas i det kliniska 
arbetet. 

Bland de tre remissinstanser som utgör de mest uttalat negativa till 
könsmaktsperspektivet finns återigen GbgK, denna gång i sällskap med RPS och 
SK. GbgK har i stort hållit fast vid den inställning som de höll 1995, medan RPS 
och SK har gått från att inte beröra perspektivet till att kritisera det. RPS skriver: 
”Det kan […] inte anses rimligt att inrätta nationella expertgrupper för alla typer 
av brott som man för stunden anser bör prioriteras”. Detta citat antyder att de inte 
ser en rådande könsmaktsstruktur som något bestående och ett skäl till att särskilja 
mäns våld mot kvinnor. Vidare kan konstateras att SthlmKs remissvar 2004 
innehåller en reservation som är det tydligaste exemplet, bland remissvaren, på 
förfäktandet av ett avvikelseperspektiv. 

Vidare finns tre myndigheter och samhällsinstitutioner som är mer tvekande 
eller outtalat negativa till könsmaktsperspektivet.  Här återfinner vi bland annat 
MV som inte ser att mäns våld mot kvinnor särskilt behöver lyftas fram. MV 
menar att det redan hör till verkets huvuduppgift att uppmärksamma våldsutsatthet 
hos människor. Detta framförs utan att direkt kommentera utredningens 
perspektiv. 

Sammantaget kan emellertid konstateras att en majoritet av de instanser som 
svarade på 2004 års utredning är positivt inställda till könsmaktsperspektivet 
antingen uttalat, sex instanser, eller mer outtalat, fyra instanser. 

Som vi ovan har beskrivit så är kommentarerna angående perspektivet mycket 
vanligare vid svar till 2004 års utredning. Detta kan kanske förklaras med att 
perspektivet i denna utredning har en mycket mer framträdande roll, samt att 
begreppet i någon mån har varit närvarande i svensk politik i tio år. När det gäller 
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åsikterna om perspektivet kan man konstatera att kommentarerna är mycket 
tydligare; man är tydligare i sin kritik eller sitt förespråkande av perspektivet. 
Angående frågan om det har skett en förändring i instansernas syn på 
könsmaktsperspektivet kan vi konstatera att remissinstanserna 2004 i större 
utsträckning har en relation till detta än 1995. 

Det är fler instanser som har blivit mer positiva till könsmaktsperspektivet än 
som blivit mer negativa. Exempel på sådana som blivit mer positiva är JämO, MV 
(i relation till SIV), LBL, TCO och LO. Emellertid finns det även en rad instanser 
som är tydligare i sin kritik i sina senare remissvar; t.ex. RPS och SK. Det är inte 
heller ovanligt att remissvaren inte har förändrats nämnvärt när det gäller 
inställningen i perspektivfrågan. JO, DV, KVS, GbgK, LJL, SN (SAF) och SACO 
har i princip inte förändrat sitt synsätt; oavsett om detta i grund är negativt eller 
positivt till könsmaktsperspektivet. Vi konstaterar att det skett en förändring i 
riktning mot ett accepterande av könsmaktsperspektivet som grund för att finna 
våldets orsaker. 

Den ökade viljan att kommentera perspektivet kan bero på att det från 
regeringsnivå ges fortsatt stor betydelse. 

Hur ska man då tolka remissvar som inte alls tar upp kvinno- eller 
könsmaktsperspektivet, om det så är genom att inte lämna någon kommentar eller 
att enbart diskutera enskilda förslag? För att undvika att kommentera perspektivet 
så inriktar flera instanser sig på i vilken utsträckning förslagen påverkar den egna 
myndigheten eller organisationen. Ett ignorerande av utredningarnas perspektiv, 
vilket är det som främst utmärker dem, är svårt att tolka i termer av ett förbiseende 
från remissinstansernas sida. Anledningar till detta kan exv. bero på en inre 
oenighet inom myndigheten eller organisationen, eller en osäkerhet inför det nya 
perspektivet. Det kan också innebära att man inte instämmer i perspektivet, men 
vill undvika att bli kritiserad och därför avstår från att kommentera det. 
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4 Slutsatser 

Vi konstaterar att svenska myndigheter och samhällsinstitutioner i dagsläget i 
allmänhet verkar vara, åtminstone delvis, positivt inställda till användandet av ett 
könsmaktsperspektiv för att förklara förekomsten av manligt våld mot kvinnor. 
Vidare kan vi konstatera att det har skett vissa förändringar mellan 1995 och 
2004. Fler instanser verkar ha en förståelse för vad perspektivet innebär och en 
relation till detta i sitt arbete. Samtidigt är det viktigt att notera att denna 
utveckling inte varit allomfattande; flera instanser är fortfarande negativa eller 
tveksamma. Ett genomgående drag hos såväl i huvudsak positiva som negativa 
remissinstanser verkar dessutom vara att man i ökad omfattning förespråkar en 
kombination av olika perspektiv i det praktiska arbetet.  

Alla remissvar passar inte mot någon av idealtyperna, vilket gav oss en grupp 
av remissinstanser som inte berörde perspektiven ens indirekt. Vi har relativt få 
studieobjekt, vilket innebär att bortfall skulle medföra en kraftig reducering av 
analysen och att på lösa grunder placera in dem under något av perspektiven 
innebär ett kraftigt brott med intersubjektiviteten. Vi har valt att se de remissvar 
som hamnar utanför de båda idealtyperna som en indikation på att man skyr 
perspektivet snarare än att man förbiser det (se sammanfattande analys ovan). Vi 
vill här återknyta till Wendt Höjer som skriver att ”[…] analyser av hur det 
offentliga svarar på kvinnors erfarenhet av - och rädsla för - sexualiserat våld, kan 
avtäcka och synliggöra centrala underordnade praktiker och könsförtryckande 
strukturer.” Diskussionen om hur man ska välja att tolka tystnaden är intressant. 
Vi har redan hävdat att det verkar orimligt att tro att det är ett omedvetet 
förbiseende. Det är svårare att identifiera ett motstånd mot könsmaktsperspektivet 
ur en tystnad vad gäller perspektivet. När det offentliga svarar genom tystnad så 
bidrar man emellertid till bibehållandet av status quo. 

Av vidare intresse skulle vara att intervjua instanserna för att avgöra dessas 
syn på könsmaktsperspektivet idag. En intervjusituation hade satt myndigheterna 
och organisationerna i en situation där de hade tvingats ge direkta svar angående 
sin syn på könsmaktsperspektivet. Vårt tillvägagångssätt kartlägger dock hur högt 
instanserna prioriterar att diskutera utredningens perspektiv. 

Att använda idealtyper för att spåra en idé och sedan jämföra hur utvecklingen 
inom ett område har sett ut över tid kan knappast anses som nydanande. Däremot 
så är vårt studieobjekt mindre vanligt och har vidgat våra vyer för var man kan 
finna jämförbart material för att genomföra en analys av idéers förändring och 
förankring i svensk politik. 
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