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Diarienummer VR 2015/115    
    Socialdepartementet 
    Jämställdhetsenheten 

103 33 Stockholm 

 

Yttrande över SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot 
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (VR 2015/115) 
 
Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar för att öka genomslaget för 
forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i 
samhället som helhet. Sekretariatet är en nationell enhet placerad på Göteborgs 
universitet. Bland våra externa uppdragsgivare finns regeringen och Nordiska 
ministerrådet. 

Sammanfattning  
Nationella sekretariatet för genusforskning ställer sig i huvudsak bakom 
utredningens förslag och välkomnar åtgärder för förbättrad 
departementsövergripande styrning, organisering, samordning och uppföljning 
av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Dock vill vi lyfta fram ett antal 
synpunkter som medskick till den kommande nationella strategin mot mäns 
våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkterna är 
samlade under tre överordnade rubriker; En verkligt inkluderande strategi, 
Organisering samt Kunskap, kompetens och forskning, där vi lyfter fram 
behovet av en sammanhållen jämställdhetspolitik, en breddad förståelse för 
vilka målgrupper och våldsformer som strategin bör omfatta, liksom en 
breddning av kunskapsproduktionens innehåll. 
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En verkligt inkluderande strategi 
 
Nationella sekretariatet för genusforsknings förslag: 

• Den kommande nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck bör breddas till att: 

o inkludera och synliggöra hbtq-personer (även barn och unga) i 
prioriteringar och förslag om åtgärder. 

o Inkludera och synliggöra de grupper som i den nationella 
strategin utpekas som särskilt sårbara, i prioriteringar och 
förslag om åtgärder.  

o Inkludera arbete mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål i analyser, prioriteringar och åtgärder. 

o Inkludera arbete mot exploatering av kvinnokroppen i reklam, 
medier och pornografi som reproducerar föreställningar om 
kvinnors underordning i analyser, prioriteringar och åtgärder. 

Åtgärder för särskilt sårbara grupper och hbtq-personer 
I forskningsunderlaget till den jämställdhetspolitiska utredningen Mål och 
myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) 
uppmärksammas att det inte går att se någon tydlig positiv utveckling när det 
gäller insatser riktade till särskilt sårbara grupper. Därför ser vi positivt på att 
den nationella strategin särskilt lyfter dessa gruppers utsatthet. Det är även 
välkommet ställningstagande att den nationella strategin inkluderar hbtq-
personer och barn inom ramen för arbetet med det fjärde jämställdhetspolitiska 
delmålet. Vi anser dock att det är centralt att inte bara konstatera dessa 
gruppers utsatthet, utan att även synliggöra samtliga grupper i prioriterade mål 
och förslag om åtgärder. 
 
Samspelande våldsformer 
Allt våld män utövar, mot såväl kvinnor, flickor, män och pojkar, som personer 
med annan könsidentitet kan ses som könsrelaterat i den meningen att mäns 
våldutövande är ett sätt att konstruera maskulinitet. Därför måste arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck förstås mot 
bakgrund av mäns våldsutövande generellt, kopplat till normer för 
maskulinitet. För att kunna effektivisera, strukturera och utveckla långsiktiga 
insatser är det viktigt att vara medveten om hur mäns våld generellt samspelar 
med det våld som det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet syftar till att 
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motverka. Exempelvis kan våldsbejakande extremism och läktarvåld kopplas 
ihop med mäns våld mot kvinnor.1 
 
Pornografi kan kopplas ihop med föreställningar om våld och kön. I SOU 
2015:86 nämns särskilt att exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier, 
pornografi som syftar till att reproducera föreställningar om kvinnors 
underordning ingår som en prioriterad del av arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor, varför detta även bör inkluderas i den kommande nationella strategins 
prioriterade mål och förslag om åtgärder. 
 
Vi ser positivt på att den nationella strategin inkluderar kvinnor utsatta för 
prostitution som en särskilt sårbar grupp, men ställer oss frågande till varför 
inte människohandel för sexuella ändamål inkluderas. Det finns ett tydligt 
samband mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt 
andra former av våldsuttryck. Till exempel kan människohandelsliknande brott 
ha kopplingar till barnäktenskap. Kartläggningar har även visat att det ofta 
finns en nära relation mellan förövare och offer. Förövaren är inte sällan en 
partner, förälder, släkting, bekant eller någon som finns i samma nätverk som 
den utsatte.2 
 
Det är i första hand kvinnor och flickor som är utsatta, men också män och 
pojkar utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I 
regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål (2007-2010) tas barns och ungas särskilda utsatthet upp, liksom 
situationen för homo- och bisexuella, transpersoner samt personer med fysisk 
eller psykisk funktionsnedsättning, inte minst gällande sex mot ersättning. Det 
finns olika orsaker till att en individ hamnar i prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål, men det som primärt upprätthåller problematiken är 
efterfrågan, där män är i majoritet bland förövare. Insatser för att motverka 
efterfrågan är avgörande för att komma tillrätta med problemen.3 Vi anser att 
denna problematik bör inkluderas i den kommande nationella strategins 
samtliga prioriterade mål och förslag om åtgärder. 
 

                                                        
1 Brimicombe Allan, Café Rebecca (2012) Beware, win or lose - Domestic violence and the World Cup, 
ROAR, the University of East London Institutional Repository 
2 Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning. Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 
2015:10.  
3 Skr. 2007/08:167 4 
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Organisering  
Nationella sekretariatet för genusforsknings förslag: 

• Mäns våld mot kvinnor är en del av den nationella 
jämställdhetspolitiken. Organiseringen av delmålet måste inkorporeras i 
organiseringen av jämställdhetspolitiken som helhet, samt förhålla sig 
till förslaget om att inrätta en jämställdhetsmyndighet4. 

• Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för att uppnå de 
jämställdhetspolitiska målen. Samtliga insatser inom ramen för delmål 
fyra bör jämställdhetsintegreras – från de analyser som föregår de 
politiska besluten till hur det praktiska arbetet organiseras, genomförs 
och följs upp.  

• Vi välkomnar förslaget om att på kunskapsmässig grund stärka upp 
arbetet på Regeringskansliet. Detta bör ske med avstamp i ovanstående 
punkter för att säkerställa att kunskaper om delmålens ömsesidiga 
påverkan och kunskap om kön, makt och våld inte förbises. 

Mäns våld mot kvinnor – en del av Sveriges jämställdhetspolitik 
Utredningen belyser med tydlighet att en nationell övergripande 
styrorganisation behövs för effektivisera och samordna arbetet med det fjärde 
jämställdhetspolitiska delmålet. Samtidigt konstateras i den 
jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2015:86), att bristen på samordning 
och effektiv styrning kännetecknar genomförandet av jämställdhetspolitiken 
som helhet. I betänkandet noteras därutöver en tydlig tendens att arbetet som 
rör mäns våld mot kvinnor hanteras separat från övriga delmål som rör 
jämställdhetspolitiken.5 
 
Vi gör bedömningen att Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck kan förväntas förbättra styrningen och 
samordningen gällande delmål fyra, men anser att den brister ifråga om att 
adressera särorganiseringen av delmålet i förhållande till övrig 
jämställdhetspolitik. Särorganiseringen riskerar att få flera konsekvenser, 
exempelvis svag koppling till övriga delmål, frånvaro av 
jämställdhetsintegrering och bristande kunskapsförankring gällande kön, makt 
och våld.  

                                                        
4 SOU 2015:86, Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken.  
5 SOU 2015:86, s.452 
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Svag koppling till övriga delmål och frånvaro av jämställdhetsintegrering 
I betänkandet SOU 2015:86 konstateras att flertalet uppdrag som rör delmål 
fyra under de senaste två mandatperioderna har varit tillfälliga.6 Uppdragen har 
utgått från flera olika departement till en stor mängd aktörer och har inte alltid 
motiverats explicit ur sitt jämställdhetspolitiska sammanhang. Vi menar att 
detta har medfört en otydlighet gällande delmålens ömsesidiga påverkan. Inom 
utvecklingssatsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har vi 
uppmärksammat att myndigheters arbete med de tillfälliga uppdragen och det 
ordinarie jämställdhetsintegreringsarbetet ofta bedrivs som skilda processer, i 
olika delar av organisationen, och med olika förståelse av problem och 
lösningar. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för 
jämställdhetspolitiken, samt en strategi för att effektivisera, systematisera, 
skapa långsiktighet och hållbarhet i implementeringen av jämställdhetsarbetet 
– liknande brister som den nationella strategin syftar till att åtgärda. Mot 
bakgrund av detta är det av högsta vikt att den nationella strategin kopplar både 
analys och åtgärder till jämställdhetsintegrering. 
 
Sekretariatet konstaterar även att myndigheters arbete inom ramen för delmål 
fyra ofta har bedrivits med ett starkt individfokus. De samhällsstrukturella 
orsakerna adresseras inte i lika hög grad vilket leder till en avsaknad av 
hållbara lösningar på grundproblemen. Frånvaron av ett strukturellt perspektiv 
tenderar att leda till kortsiktiga åtgärder och ett osynliggörande av våldets 
konsekvenser för olika grupper av kvinnor och flickor, män och pojkar, samt 
personer med annan könsidentitet. 
 
Ytterligare en konskevens av att delmålet inte förstås i sin 
jämställdhetspolitiska kontext är att faktorerna kön, makt och våld tonas ner till 
förmån för andra förklaringsmodeller. Det i sin tur öppnar för en 
perspektivförskjutning från struktur till individ samt en splittrad terminologi 
och undergrävande av den forskningsbaserade kunskapsgrunden om våldets 
könade konsekvenser.  

Svag kunskapsförankring gällande kön, makt och våld 
I linje med utredningens förslag anser vi att det är viktigt att departement, 
myndigheter och andra verksamheter utgår från en kunskaps- och 
forskningsbaserad begreppsanvändning med en tydlig maktförståelse. Som det 
ser ut i dag kan uppdrag mot våld komma från olika departement utan inbördes 
samordning (och ibland utan kännedom om varandra) vilket leder till att olika 

                                                        
6 SOU 2015:86, s.493  
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begrepp med varierande grad maktanalys florerar. Exempelvis kan uppdrag 
som inte är motiverade ur det fjärde delmålet komma att förstås som folkhälsa, 
integration, mänskliga rättigheter, bostadsfrågor, och så vidare. Inom ramen för 
arbetet med JiM har vi även uppmärksammat att det fjärde delmålet ofta förstås 
som våld i nära relationer, vilket medför att andra våldsformer och uttryck 
exkluderas från arbetet. Sammantaget vittnar detta om behovet av en 
sammanhållen, kunskapsbaserad politik och praktik med en samförståelse 
kring de begrepp som används. 

Kunskap, kompetens och forskning 
Nationella sekretariatet för genusforsknings förslag: 

• Alla relevanta professionsutbildningar och utbildningsinsatser för 
yrkesverksamma bör inbegripa kunskapskrav om intersektionalitet, 
kön, makt och våld. Utbildningarna bör även säkerställa adekvata 
kunskaper om jämställdhetsintegrering och förändringsarbete. 

• Nationella metoder, föreskrifter etcetera som tas fram av centrala 
myndigheter bör jämställdhetsintegreras och ha en tydlig intersektionell 
ansats. 

• Insatser för stärkt forskning kan konkretiseras genom att ge en 
bidragsgivande myndighet i uppdrag om särskild utlysning för både 
grund- och tillämpad forskning om intersektionalitet, kön, makt och 
våld.  

Behov av breddad kompetensutveckling 
För att kunna förändra maktordningen mellan könen krävs kunskap och 
medvetenhet om såväl ojämställdheten på alla nivåer i samhället, liksom vilka 
mekanismer som bidrar till att upprätthålla den. Därför behöver 
kunskapsutvecklingen ha en tydligare koppling till kön och makt samt hur de 
olika delarna av ojämställdhetens uttryck är sammanlänkade och förstärker 
varandra. Att inte sätta mäns våld mot kvinnor i ett större sammanhang av 
makt och inflytande i samhället riskerar att ytterligare bidra till den 
sidoordning av våldsarbetet som tidigare nämnts. Därför bör innehållet i de 
föreslagna utbildningsinsatserna breddas till att inbegripa en intersektionell 
förståelse av kön, makt och våld. Utbildningarna bör också inkludera de 
våldsuttryck som exkluderas i strategin, bland annat kunskap om 
komplexiteten kring utsatthet i prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål. Som påpekas i underlaget till den jämställdhetspolitiska utredningen, 
(SOU 2015:86) pågår ”[…]fortfarande en kamp om perspektiv och 
tolkningsföreträde när det gäller kunskap och begrepp” inom området mäns 
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våld mot kvinnor.7 Det handlar bland annat om olika perspektiv på makt och 
kön. Hur våldets orsaker förklaras påverkar de konkreta insatserna. Den förra 
jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2005:66) lyfte fram intersektionella 
perspektiv på våld, där olika former av ojämlikhet relateras till varandra som 
en väg framåt för arbetet, bland annat genom att uppmärksamma olika former 
av särskild sårbarhet. Andra utredningar (t.ex. SOU 2004:12) har i stället 
förordat en syn på våld med könsrelaterad ojämlikhet i fokus. Vi ser ingen 
motsättning mellan dessa perspektiv, utan menar att åtgärder för att motverka 
könsrelaterad ojämlikhet kräver ett intersektionellt perspektiv som också 
inkluderar särskilt sårbara grupper. Om arbetet med särskilt sårbara grupper 
formas utifrån en intersektionell förståelse, möjliggörs en ny typ av 
kunskapsutveckling kring vilken form av stöd och insatser olika grupper 
behöver. Dessutom samt ökar potentialen för att identifiera fler särskilt sårbara 
grupper. 
 
Många av de brister i samordning, uppföljning, styrning och kunskapsspridning 
som identifieras i strategin vittnar om ett behov av att utveckla och sprida 
kunskap inte bara om våldets uttryck och mekanismer utan även 
förändringsarbete i vidare bemärkelse. Som tidigare nämnts är 
jämställdhetsintegrering den av riksdagen beslutade strategin för att förverkliga 
jämställdhetspolitiken. De som arbetar med att implementera det fjärde 
delmålet behöver därför kunskap om jämställdhetsintegrering för att kunna 
utgå ifrån denna strategi i sitt arbete, ihop med en strukturell förståelse av de 
könade konsekvenserna av skillnader i makt och inflytande i samhället.  

Stärkt forskning 
Sekretariatet välkomnar förslagen om att stärka grundforskning och tillämpad 
forskning inom området. För att konkretisera strategins målområde föreslår vi 
att en bidragsgivande myndighet ges i uppdrag att göra en särskild utlysning 
för både grund- och tillämpad forskning kring kön, makt och våld. Forskning 
med ett intersektionellt perspektiv bör uppmuntras, liksom tillämpad forskning 
på verksamhetsnära nivå som syftar till att utveckla nya och befintliga metoder 
för primär-, sekundär- och tertiärprevention.  
 
  

                                                        
7 Eriksson, Maria (2015). Underlag till Jämställdhetsutredningen U 2014:06. Delmål 4: Mäns våld mot 
kvinnor.  
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________________________________________________ 
Beslut i detta ärende har fattats av föreståndare Kerstin Alnebratt efter 
utredning och förslag från Deepati Forsberg, Boel Kristiansson och Ulrika 
Helldén.  
 
 
 
 

 
Kerstin Alnebratt  
Föreståndare 
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