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Abstract 

In 2014, the newly elected Swedish government declared itself as the first feminist 

government in the world. When CEDAW in 2016 released their review of the Swedish 

gender equality policy work, they criticized the lack of concrete results. In the 

recommendations they suggested that Sweden should adopt a national strategy in their 

work with violence against women. Being the first public feminist government, working 

with women issues such as violence against women, it is therefore of interest to study 

what kind of theoretical and practical policy work the Löfven administration has done 

during their first term. In this study, the purpose is to find out what the government has 

done in regard to stop the violence against women, by using the theoretical framework 

of feminist institutionalism and state feminism. In the result, that is gathered from 

government documents, it is shown that the Löfven administration has had a similar 

goal and policy work that the CEDAW recommended, but there is still questions in the 

area that is yet to be a part of that work. In conclusion, you can with safety say that 

women´s issues have taken a place in the political agenda, but not even the first county 

in the world governed by a feminist government is equal. 
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1 Bakgrund 
 

”Herr talman! 

Sveriges nya regering är en feministisk regering. Hämmande 

könsroller och strukturer ska bekämpas. Kvinnor och män ska ges 

samma makt att forma samhället och sina liv. Bara så kan vårt 

samhälle och varje enskild människa nå sin fulla potential.” 

(Regeringsförklaringen, 2014) 

Efter valet 2014 deklarerade Stefan Löfven att den nya regeringen, bestående av 

socialdemokraterna och miljöpartiet, är en feministisk regering. I sin regeringsförklaring 

preciserar den nya statsministern sin feministiska politik med tänkta reformer, såsom att 

de statliga myndigheterna ska få tydligare uppdrag när det kommer till 

jämställdhetsfrågor, att kampen mot det sexuella våldet ska prioriteras och att ett arbete 

med genusbudgetering ska påbörjas (Socialdemokraterna, 2017). På regeringens 

officiella hemsida beskrivs den feministiska regeringens jämställdhetsarbete ur ett 

teoretiskt perspektiv på följande sätt: 

 

”En feministisk politik innebär att jämställdhet är avgörande för 

regeringens prioriteringar – i vägval och i tilldelning av resurser. En 

feministisk regering ser till att besluten bidrar till jämställdhet, och att 

jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik. Jämställdhet är inte 

enbart ett politikområde, utan ett tankesätt som måste påverka all 

politik. (Regeringskansliet, 2016) 

 

Vidare förklaras den praktiska delen i det tänkta jämställdhetsarbetet: 

Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik 

ät jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig 

del.” (Regeringskansliet, 2016) 

 

 År 2015 låg Sverige på en fjärdeplats på Gender Inequality Index, som då 

ett av de ledande länderna i världen när det kom till jämställdhetsfrågor (Human 

Development Reports, 2015). Trots att Sverige har en topplacering internationellt och 

blev det första landet i världen att ha en feministisk regering är Sverige inte jämställt. I 

en rapport gjord av FN:s kommitté för kvinnokonventionen som publicerades den 7 

mars 2016 framgår det att även om jämställdhetsarbetet i Sverige generellt sett är bra 

finns det brister. Den största kritiken riktar sig mot Sveriges könssegregerade 

arbetsmarknad, brister i styrningen av jämställdhetsarbetet och mäns våld mot kvinnor. 

(Regeringskansliet, 2016). Utifrån detta blir den svenska jämställdhetspolitiken ett 

intressant analysobjekt. Vad borde en feministisk politik innebära (rent teoretiskt) och 

vad innebär den faktiskt i det här fallet (som praktisk politik)? 
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2 Problemdiskussion, syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka den jämställdhetspolitik som Sveriges första 

feministiska regering har bedrivit. För att öka jämställdheten har regering Löfven sex 

delmål att arbeta efter i jämställdhetspolitiska frågor, där alla samhällsområden ska 

täckas (Regeringskansliet, 2014). I den här uppsatsen kommer en av dessa delmål att 

granskas för att få en bättre bild av regeringens jämställdhetspolitik; delmål 6: mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra. För att få en mer precis bild av de utmaningar regeringen 

stått för under denna mandatperiod kommer en genomgång över FN kommitténs 

utlåtande rörande mäns våld mot kvinnor att presenteras, följt av denna studies syfte och 

frågeställningar. 

 

2.1 FN och deras kritik mot Sverige 

Den 7 mars 2016 släppte FN:s kommitté för Kvinnokonventionen (CEDAW) sin 

rapport om Sveriges jämställdhetsarbete. Bland de positiva aspekterna som lyfts i 

sammanställningen finns Sveriges engagemang i jämställdhetsfrågan både på nationell 

och på internationell nivå. FN ser positivt på Sveriges placering i internationella 

sammanhang, och ser mycket positivt till att den nuvarande regeringen förklarat sig som 

feministisk. De uppskattar även dialogen som funnits mellan dem själva och Sverige i 

frågor som rör de återstående brister som fortfarande finns, och det finns en önskan från 

kommitténs håll om ett fortsatt arbete för jämställdhet i landet (FN, 2016). 

 Under rubriken Huvudsakliga förbättringsområden och 

rekommendationer framför CEDAW de brister som de funnit i sin granskning. I sin 

inledning uppmanas regeringen att som landets lagstiftande makt se till att FN-

konventionen genomförs fullt ut. I de frågor som berör mäns våld mot kvinnor är 

kommittén ”djupt oroad över att det trots alla åtgärder som vidtagits saknas konkreta 

resultat och att förekomsten av våld mot kvinnor är fortsatt hög i Sverige.” I rapporten 

framförs följande kritik och rekommendationer: 

 

Kritik Rekommendationer 

(a) Det låga antalet anmälningar av våld mot 

kvinnor, inklusive våldtäkt, samt åtal och fällande 

domar, vilket resulterar i straffrihet för förövarna.  

(a) Anta en nationell helhetsstrategi för att så 

snart som möjligt komma till rätta med våldet 

mot kvinnor.  

 

(b) Brister i utredningar och i den rättsliga 

prövningen av fall av våld mot kvinnor, speciellt 

sexuellt våld, såsom bevisvärdering i ett för tidigt 

skede och bristande bevissäkring på brottsplatsen 

till följd av diskriminerande attityder och 

könsstereotyper.  

(b) Skapa en effektiv övervakningsmekanism i 

syfte att regelbundet utvärdera effekterna av 

vidtagna åtgärder för att bekämpa våld mot 

kvinnor och vidta korrigerande åtgärder.  
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Vidare vill kommittén se en strategi för jämställdhetsintegrering, där de uppmanar 

Sverige att inrätta en statlig jämställdhetsmyndighet, kontrollera att strategin för 

jämställdhetsintegrering genomförs och når ut till regional och kommunal verksamhet, 

tillämpar jämställdhetsbudgetering på samtliga nivåer, samt se till att Sverige strategi 

för mänskliga rättigheter får ett jämställdhetsperspektiv. De är även positiva till att 

Sverige ändrar straffansvaret vid våldtäkt, då den nuvarande lagstiftningen fokuserar på 

faktorer som tvång och hot snarare än avsaknaden av samtycke från offret (FN, 2016). 

 

(c) Skillnader mellan kommuner när det gäller 

tillgängligheten och kvaliteten på tjänster för stöd 

och skydd, bland annat skyddade boenden, för 

kvinnor som fallit offer för våld, samt 

diskriminerande behandling av kvinnor som tillhör 

minoritetsgrupper. 

(c) Ytterligare studera grundorsakerna till den 

låga frekvensen av polisanmälningar och 

utdömda straff i fall av våld mot kvinnor samt 

stärka sina ansträngningar för att undanröja 

alla hinder som gör att kvinnor inte 

polisanmäler våld. 

 

 

(d) Risken för att våld i hemmet riktat mot 

invandrarkvinnor inte anmäls på grund av att 

kvinnorna är beroende av sina partner för att få 

uppehållstillstånd.  

(d) Utvärdera polisens och rättsväsendets 

hantering av klagomål som rör sexualbrott 

samt införa obligatorisk kapacitetsutbyggnad 

riktad till domare, åklagare, poliser och andra 

som arbetar med brottsbekämpning vad gäller 

den strikta tillämpningen av den straffrättsliga 

lagstiftningen om våld mot kvinnor och 

genusorienterade förfaranden för att höra 

kvinnor som fallit offer för våld. 

 

 

(e) Bristen på komparativa och könsuppdelade 

uppgifter om våld mot kvinnor 

(e) Förstärka det stöd och skydd som erbjuds 

alla kvinnor som faller offer för våld, bl.a. 

genom att förbättra kapaciteten vid skyddade 

boenden och kriscentrum och säkerställa att 

de utan diskriminering uppfyller alla 

brottsoffers logibehov, samt anslå tillräckliga 

mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser. 

 (f) Genomföra en översyn, ur ett 

jämställdhetsperspektiv, av villkoren för 

beviljande av tillfälliga uppehållstillstånd till 

invandrarkvinnor som är beroende av sina 

partner för att undvika att dessa kvinnors 

beroendeställning drabbar dem negativt om 

mannen brukar våld mot dem och säkerställa 

fullt skydd av kvinnor som utsätts för våld. 

 (g) Systematiskt inhämta könsuppdelade 

uppgifter om alla former av våld mot kvinnor, 

skyddsåtgärder samt lagföring av och 

påföljder för gärningsmän. 

 (h) Säkerställa att den nya lagstiftningen för 

att reglera vapenexport innehåller ett kraftfullt 

och välunderbyggt genusperspektiv. 
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2.2 Syfte och frågeställning 
Då Stefan Löfvens regering är den första i världen som offentligt deklarerat sig själv 

som feministisk är det av intresse att granska deras feministiska politik. Ur ett 

internationellt perspektiv har regeringen främst blivit känd för sin feministiska 

utrikespolitik, men i denna studie kommer den inhemska jämställdhetspolitiken att 

undersökas. Fokus ligger på den politik som faktiskt genomförts, snarare än de frågor 

som nämnts eller debatterats.  

 Ur ett statsvetenskapligt perspektiv ligger intresset i förhållandet mellan 

teori och praktik. Utifrån detta har två frågeställningar formats: en med fokus på det 

teoretiska arbetet i form av den fundamentala nivån och en med fokus på det praktiska 

arbetet i form av den operativa nivån. Med hänvisning till tidsramen för denna uppsats, 

och utgångspunkten i de jämställdhetspolitiska mål som regeringen har, kommer studien 

att fokusera på ett av de sex jämställdhetspolitiska målen. 

 

- Hur kan regeringens jämstämställdhetspolitik förstås från en fundamental nivå - 

utifrån användandet av feministisk insitutionalism som ett sätt att uppnå delmål 6: mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra? 

 

- Hur kan regeringens jämställdhetspolitik förstås från en operativ nivå – utifrån den 

politik som bedrivits för att uppnå delmål 6: mäns våld mot kvinnor ska upphöra? 

 

3 Tidigare forskning 
Under den här rubriken presenteras Martin Seligers teori om den politiska 

argumentationens dimensioner, som ett sätt att ytterligare förklara relationen mellan 

feministisk ideologi och den fundamentala och operativa nivån inom politiska 

processer, med syfte att få en djupare förståelse för denna studie. 

Det kommer också att presenteras tidigare forskning inom det feministiska 

statsvetenskapliga fältet. Halleys teori om governance feminism kan ses som grundidén 

för de teorier som kommer att användas i denna uppsats.  

 

3.1 Ideologi och politik – den fundamentala och operativa nivån 
Inom den statsvetenskapliga forskningen är det allmänt accepterat att begreppet ideologi 

är både brett och odefinierat i den meningen att det inte bara finns en definition. I sin 

bok Ideology and Politics väljer Martin Seliger (1976) att använda sig av olika 

definitioner av begreppet. Dock menar han att det alltid rör sig om uppsättningar av 

idéer som inte primärt är tänkta för kognitiva ändamål. En av definitionerna som 

används är den Seliger kallar för det inkluderade begreppet, som är tillämpningen av 

ideologi i alla politiska system. När det kommer till det inkluderande begreppet och 

användningen av ideologi i statsvetenskapliga sammanhang används det för att se över 

de uppsättningar av idéer som finns vid politiska processer, som ett sätt att förklara och 

förstå organiserad social handling och politisk handling.  

För att möta de kritiker som finns i användandet av begreppet ideologi 

måste man till att börja med att förstå att ideologi inte är sammankopplad till all politik 
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precis som all politik inte är sammankopplad till ideologi. Ideologier tjänar politiska 

grupper, precis som politiska grupper tjänar ideologier, och detta samspel är grunden för 

det politiska systemet. Politik är ideologins metod för att genomföra de mål som finns, 

medan politiska beslut på ett eller annat sätt alltid är kopplade till moraliska principer. 

Det är väsentligt att inse vikten av att ideologin ska fungera i den politiska processen, då 

ideologier är handlingsorienterade tankar. De ska alltså vägleda politisk handling, och 

åberopas för att motivera den. Vidare menar Seliger att frågan om massmotivet mot 

ideologiska argument demonstreras med partirepresentanters argument, som delas in i 

två dimensioner: den fundamentala och en operativa. I den fundamentala dimensionen 

upprätthålls traditionella principer, medan den operativa dimensionen försvarar politiska 

partiers beslut. Att systematiskt skissera mönstren för interaktionen i politisk 

argumentation av ideologi och uppfattningen och genomförandet av politiska beslut 

innebär att visa hur utmaningen av ideologisk förändring uppstår ur denna interaktion.  

 Lagar i sig behöver inte vara ideologiskt laddade, men de kan bli det om 

frågan om förändring uppstår. Lagar och institutioner är väldigt olika beroende på 

vilken regim de ligger under. Men dessa lagar och organisationer återspeglar alltid de 

värderingar som finns i det rådande politiska systemet. De lagstiftningar som tydligast 

återspeglar den fundamentala värdeorienteringen är vanligtvis väldigt viktig, eftersom 

de oftast ingår i andra lagstiftningar, så som personliga friheter och rättigheter. Politik 

kan inte koppla bort sig från ideologi om den inte först blir helt osammanhängande. Den 

ideologi som tillämpas i handling förstärks av de två dimensionerna i argumentation, 

där den fundamentala nivån bestämmer de slutliga målen och de sätt som de kommer att 

realiseras på, medan den operativa ideologin ligger till grund för själva politiken och 

motiven bakom den (Seliger, 1976).  

 

3.2 Governance feminism 
Professor Janet Halley (2006) har inom juridiken utvecklad något hon kallar governance 

feminism. Halley beskriver governance feminism som en underskattad men viktig del i 

den politiska och juridiska processen. Governance feminism bygger på det faktum att 

feministiska idéer har installerat sig i samhällets institutionella makt, dock på olika sätt 

och i olika mängd. Denna nya maktfaktor kan ses i såväl det amerikanska 

utbildningssystemet och företagslivet, där utarbetade program mot sexuella trakasserier 

nu finns, till den könspolitik som med hjälp av feminismen nu omfattar allt från 

hushållsekonomi till reproduktiv politik. 

 I sin del i Halleys artikel i Harvard Journal Law and Gender redogör 

Chantal Thomas för sin studie om den amerikanska sexhandeln och på vilket sätt 

governance feminism har påverkat landets lagstiftning på området. En central fråga i 

debatten menar Thomas är relationen mellan prostitution och trafficking, och huruvida 

en kvinna faktiskt ger ett meningsfullt samtycke. Å ena sidan finns ”individualisterna” 

som pratar om den fria viljan, och på andra sidan finns ”strukturalisterna” som ser 

prostitution som ett slags slaveri. Ett tredje inte lika etablerat synsätt är det som kallas 

”pro-work”, som ser prostitution som ett lönearbete. Argumentationen bygger på idén 

om att kvinnor frigör sin sexualitet från patriarkatet, som då ser ner på prostituerade. I 

den feministiska juridiska debatten har det uppkommit två sidor: avkriminalisera och 
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abolitionism (motarbeta alla former av slaveri). Strukturalisterna vill se en lag som gör 

en tredje parts roll (exempelvis hallick) i köpandet av sexuella tjänster olaglig, medan 

den prostituerade själv inte gör något kriminellt. Individualisterna vill istället öppna upp 

för en möjlig avkriminalisering av köp av sexuella tjänster. Thomas menar att resultatet 

i lagfrågor gällande prostitution inte går att diskutera utan att ta hänsyn till arbetet som 

gjorts av organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter eller kvinnorörelsen. 

Radikalfeminister som var med och påverkade FN-konferensen i Köpenhamn öppnade 

upp för möjligheter som tidigare inte fanns för kvinnor inom prostitution. Dock var det 

genom FN-konventionen från 1949 som USA blev direkt påverad, då bland annat 

följande punk klubbades igenom och uppmanades att följas av medlemsstaterna: 

“punish any person who, to gratify the passions of another: (1) procures, entices or 

leads away, for purposes of prostitution, another person, even with the consent of that 

person” or “(2) exploits the prostitution of another person, even with the consent of that 

person.”. Med hjälp av detta beslut kunde organisationer föra upp frågan om 

prostitution på den politiska dagordningen, men problemet med att regeringar var 

motvilliga till att ratificera konventionen då den skulle krävt en ändring i det inhemska 

rättsystemet kvarstod. Det var först när diskussionen om en internationell konvention 

kom upp som frågan togs upp på allvar. Det var under Hillary Clinton som USA 

inrättade Interagency Council on Women, vars uppgift var att mobilisera sig för 

inrättandet av en mellanstatlig konvention med fokus på att bekämpa brottslighet och 

illegal migration, där trafficking fick särskilt fokus. Clintonadministrationen var uttalat 

liberal, och skiljde således på prostitution och trafficking, och den juridiska 

lagstiftningen följde därefter. Utomstatliga kvinnoorganisationer som kämpade för att 

prostitution skulle bli olagligt protesterade mot Clintonadministrationen och menade att 

de försökte försvaga internationella lagar. Trots att de gick ihop med flera andra 

organisationer, bland annat religiösa sådana, höll Clintonadministrationen sig fast vid 

sin liberala ställning, bland annat med Victims of Trafficking and Violence Protection 

Act of 2000.  En anledning till detta är förmodligen på grund av hur det underlättade en 

mellanstatlig överenskommelse, då det liberala perspektivet var mer förenligt med flera 

olika rättssystem. Den liberala idén stämde även överens med en annan av FN:s 

högkommissarie för mänskliga rättigheter, som genom en rapport om mäns våld mot 

kvinnor konstaterat att möjligheten till prostitution utan tvång var tänkbart. Trots detta 

lyckades kvinnorörelsen tillslut avgränsa det liberala inflytandet på frågan, detta menar 

Thomas är en följd av slavfrågans stora påverkan på USA:s tidigare lagstiftning. Till 

slut fick både den liberala och det abolitionistiska perspektivet påverka den amerikanska 

lagstiftningen. Skillnaden mellan den amerikanska lagstiftningen och FN-lagstiftning 

var att FN:s definition var bredare, då det fanns en tro om att strukturer kan generera i 

en tvångsdynamik. Under 2000-talet fick den abolitionistiska rörelsen mer inflytande i 

den amerikanska politiken då George W Bush tog över makten, och med hjälp av 

landets religiösa organisationer drevs flera reformer igenom. Exempelvis skulle 

rapporter om hanteringen av trafficking i länder som fått stöd av USA börja lämnas till 

regeringen årligen. Detta blev en seger för strukturalisterna, samtidigt som det 

förkastades av den liberala feminismen.  

 Thomas ser hur, i båda sammanhangen, feministiska icke-statliga 

organisationer arbetade med befintliga möjligheter. En stor del låg i att, med hjälp av 
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information, påverka de beslutande aktörerna. Både liberalfeminister och 

strukturalistiska feminister samarbetade med icke-feministiska grupper och intressen för 

att uppnå sina mål. 

 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
I denna studie kommer det teoretiska ramverket att utgå från feministiska teorier. Den 

första frågeställnigen rörande regeringens arbete på den fundamentala nivån kommer att 

granskas utifrån feministisk institutionalism och dess syn på institutionell förändring. 

Den andra frågeställningen rörande regeringens arbete på den operativa nivån kommer 

att besvaras med hjälp av statsfeminismen. Här nedan presenteras respektive teori. 

 

4.1 Feministisk isntitutionalism 

Under 80-talet utvecklades nyinstitutionalismen som ett svar på den behaviouralistiska 

revolution som uppkom 20 år tidigare. Till skillnad från behaviouralismen, vars fokus 

låg på individen, ville nyinstitutionalismen undersöka komplexiteten, inte bara i 

ekonomi, utan även i politiska val och institutioners kontinuiteter. Med bakgrund i 

denna teori argumenterar Fiona Mackay, Meryl Kenny och Louise Chappell (2010), för 

en ny inriktning inom nyinstitutionalismen som de kallar feministisk institutionalism. 

Nyinstitutionalism är indelad i fyra inriktningar: historisk institutionalism, 

rational choice, sociologiska (eller organisatoriska) och diskursiv (eller 

konstruktivistisk). Dessa inriktningar försöker alla svara på frågor med anknytning till 

formella och informella institutioner, institutionellt skapande, kontinuitet och 

förändring, struktur och agency samt makt. Nyinstitutionalismens grund vilar på gamla 

institutionella fundament inom statsvetenskapen, men har en utgångspunkt i att försöka 

gå förbi det beskrivna tillvägagångssättet som använts i äldre forskning. Detta som ett 

sätt att undersöka institutioners påverkan på det politiska beteendet. Mackay, Kenny och 

Chappells kritik mot denna teori bygger bland annat på två av de inriktningar som finns 

– makt, och kontinuitet och förändring – där forskning som visar svårigheten med att 

förändra en institution beskriver det med att ”‘the idea of persistence of some kind is 

virtually built into the very definition of an institution”. Detta i sin tur gör att litteraturen 

som finns tillgänglig på ämnet fokuserar på institutionell stabilitet, och förklarar 

beständiga institutionella mönster mot denna bakgrund, även mot bakgrund av 

betydande förändringar i bakgrundsförhållandena. De menar också att det finns ett 

problem i studerandet av makt inom de etablerade teorierna, då det finns en kritik mot 

att nyinstitutionalismen ofta tar bort maktrelationer som en viktig institutionell faktor. 

Även om det erkänns att vissa grupper är privilegierade gentemot andra, saknas 

begreppet makt inom litteraturen. 

            Feministisk institutionalism syftar till att engagera sig både i styrkor och i 

begränsningar i befintliga paradigms. Kön beskrivs av Mackay, Kenny och Chappell 

(2010) som ett konstitutivt element i sociala relationer baserat på upplevda skillnader 

mellan kvinnor och män, vilket i sin tur betecknar relationer mellan makt och hierarki. 

Kön är därför inte bara något subjektivt som människor identifierar sig med och som 

används i relation till andra, utan också en del av institutionella strukturer. Dessa 
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könsrelationer är inte bara institutionella, de är även institutionaliserade. Feministiska 

studier om kön och institutioner pekar på att könsrelationer är tvärgående, och att de 

spelar ut i olika typer av institutioner och dess nivåer. Med hjälp av ett könsperspektiv 

kan faktorer såsom könsaspekter baserat på normer, regler och praxis på arbetsplatser 

inom institutionerna och den effekt det har på politiska resultat och maktdelning ge nya 

relevanta insikter i analysen av institutionella problem. 

 
4.1.1 Institutionell kontinuitet och förändring 

En institutions kontinuitet och förändring, och ofta oförutsedda konsekvenser av 

institutionell reform är av intresse både inom och utanför det feministiska 

forskningsfältet. Det är allmänt accepterat att det inom forskningen krävs bättre 

förklaringar av förändringar inom institutioner. Det behövs också bättre begrepp för att 

få en djupare förståelse av både exogena och endogent generad förändring, och hur 

dessa är sammankopplade. Inom den feministiska statsvetenskapen ligger fokus inte 

bara på att förklara hur institutioner reproducerar könsfördelad makt, utan även hur man 

kan ändra detta.  Som en del i detta måste förändringsprocessen inom institutioner 

granskas, för att se hur olika typer av institutioner samarbetar och påverkar varandra. 

Inom feminismen tittas det både på endogena källor till institutionell förändring, och 

dynamiken inom dessa i form av maktrelationer, motstånd och reproduktion. Samtidigt 

är externa förändringar av intresse, då framförallt när det kommer till den bredare 

definitionen av kön i den generella institutionella miljön (Mackay, Kenny & Chappell, 

2010). 

            När det kommer till frågor rörande institutioners natur och deras 

förändringsprocesser (och stabilitet) finns det många intressanta analyser att hämta från 

feminismen: för det första är de relevanta könsnormerna, som Connell definierar som 

”könsbestämmelser”, inom institutionerna något som reformister måste strida mot. För 

det andra, könsrelationer och normer av femininitet och maskulinitet är viktiga 

mekanismer med vilka särskilda arrangemang och maktasymmetrier är 

institutionaliserade, eller kasserade. Och för det tredje är förändringar i struktureringen 

av könsrelationer – både på mikro- och makronivå - viktiga vid bredare institutionella 

förändringar. Dessa insikter bidrar till en ökad kunskap om institutionell förändring, och 

förenklar möjligheten att bygga modeller av kausalitet (Mackay, Kenny & Chappell, 

2010). 

 

4.2 Statsfeminism 

Dorothy E. McBride och Amy G. Mazur (2012) beskriver utvecklingen av 

kvinnorörelsens institutionalisering, där fenomenet ”kvinnliga institutioner” kom till i 

form av tre vågor. Den första vågen berör tiden före 1970-talet, då en handfull 

kvinnopolitiska organ inrättades i västerländska demokratier, bland annat kvinnobyrån i 

FN som skapades 1920. Den stora frågan inom dessa organisationer var de frågor som 

fanns inom sysselsättningsområdet. Efter den första FN-konferensen i Mexiko 1975 

började fler länder systematiskt inrätta organ som arbetade med kvinnofrågor, detta efter 

explosionen av kvinnorörelser i västerländska länder. Den andra vågen av 

kvinnopolitiska organ inom staten sammanfaller med en trend att börja fokusera på 

jämlikhet mellan könen snarare än kvinnor i sig. En stor del i detta blev strävan efter 
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jämställdhetsintegrering, ett genusperspektiv på alla politikområden, och att 

kvinnopolitiska organ fick ta över delar av beslutsfattandet. Kopplingen mellan 

jämställdhetsintegrering och kvinnopolitiska organisationer kom återigen från den 

internationella arenan. Den sista vågen, som börjar i slutet på 1990-talet, flyttar än en 

gång fokus. Från kvinnor och kön blir det istället en fråga om mångfaldsmål, där 

faktorer som etnicitet, sexuell läggning ålder och funktionshinder finns med. Denna 

utveckling har i sin tur lett fram till ett feministiskt forskningsfält inom politiken, och en 

av de stora teorierna som används här är statsfeminism. 

 RNGS, Research Network on Gender Politics and the State, kopplar ihop 

utvecklingen av statsfeminism med förändringen i relationen mellan kvinnorörelsen och 

staten som började på 1960-talet. I början mobiliserade sig kvinnorörelsen genom 

autonoma informella grupper, och de betraktade ofta staten som den som utförde den 

patriarkala dominansen. När dessa gräsrotsorganisationer började försvinna, blev staten 

istället ett medel för att uppnå jämställdhet. Denna process var nära knuten till det ökade 

intresset av att studera statlig feminism. Länder som låg i framkant i denna utveckling 

var bland annat de skandinaviska länderna. Helga Hernes beskriver statsfeminism som 

inkluderandet av en rad offentliga policyer och regler, men också det samspel som finns 

mellan agitation underifrån och integration ovanifrån, vilket skulle leda till 

”kvinnovänliga policyer”. Andra forskare inom fältet har kommit att kalla Hernes idé 

för feminism ovanifrån, ett begrepp som inte bara tar hänsyn till gynnsam politik, utan 

också kvinnorepresentationen i statliga kontor. Interaktionen mellan aktivister utanför 

staten och sympatiska feminister inom staten är också av intresse vid detta begrepp, 

men McBride och Mazur (2012) problematiserar det faktum att ingen av de 

skandinaviska forskarna erbjuder någon definition av begreppet feminism. 

4.2.1 RNGS utveckling av forskningsfältet 

En orsak till fortsatt spridning av kvinnofrågor inom staten var FN:s IWY Policy 

konferenser. Vid varje konferens beslutades det om en detaljerad plan för åtgärder 

gällande kvinnors rättigheter och jämställdhet. Denna politik fick regeringsbaserade 

kvinnoorganisationer ansvaret för. I studierna som följde efter denna utveckling 

uppkom begreppet statsfeminism, men då bidraget ansågs vara för svagt fick RNGS 

1995 i uppdrag att arbeta fram en sammanhängande och rigorös forskningsdesign. 

Deras definition av begreppet ser ut som följer: 

“State feminism occurs when women’s policy agencies acting as allies of women’s 

movement actors achieve policy goals and procedural access to policy-making arena.” 

 

Ramverket kombinerar RNGS ursprungliga forskningsdesign med en pågående 

jämförande analys av den politiska debatten, samt insikter från fyra teorier: demokrati 

och representation, sociala rörelser, framing och policy, och institutionalisering. 

 McBride och Mazur (2012) delar in statsfeminismen i två typer – 

movement state feminism och transformative state feminism. För att avgöra till vilken 

grad myndigheter är allierade med kvinnorörelsen behöver man titta på hur de förhåller 

sig till de problemområden som diskuteras. Den feministiska politikens framgång ligger 

i huruvida den avgörande debattens resultat sammanfaller med rörelsens mål (ett 
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substantiellt utfall) och om rörelseaktörer ingår i den politiska policyprocessen vid 

denna tidpunkt (ett processutfall). När den institutionella rörelsen uppnår de 

substantiella målen är det movement state feminism, och när de uppnår de processuella 

målen är det transformative state feminism. Med hjälp av dessa två inriktningar bildas 

alltså två typer av allianser, där movement state feminism innebär att myndigheter 

hjälper aktörer att få processuell och materiell respons, medan transformative state 

feminism framgångsrikt får stöd av myndigheter för att uppnå feministiska materiella 

och processuella svar. Uppnås detta blir regeringar över tid mer demokratiska. Denna 

konceptualisering är ett av de viktigaste bidragen som RNGS ramverk har gett 

forskningen: den erbjuder ett verktyg för att studera området både på nationell nivå och 

över tid.  

 

 

5 Metod 
I den här undersökningen kommer regeringens jämställdhetspolitik granskas utifrån 

regeringens teoretiska utgångspunkt med hjälp av feministisk institutionalism, samt 

genom den praktiska politik som genomförts med utgångspunk i statsfeminismen. Tiden 

som är relevant för studien är satt utifrån den nuvarande mandatperioden - från oktober 

2014 till maj 2018 - och på grund av de tidsbegränsningar som finns kommer bara ett av 

de sex jämställdhetspolitiska delmålen att undersökas. Detta för att få ett större djup och 

en större förståelse i den politik som bedrivits. Regeringen har som jämställdhetsmål att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv (Regeringen, 

2014), och för att uppnå detta har regeringen sex delmål inom olika politiska områden: 

(1) En jämn fördelning av inflytande och makt, (2) Ekonomisk jämställdhet, (3) 

Jämställd utbildning, (4) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, (5) 

Jämställd hälsa, (6) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I den här studien kommer 

fokus att ligga på delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Detta val har gjorts till 

följd av den kritik Sverige fått från FN gällande våldsbrott, samt den debatt som pågått 

sedan hösten 2017 gällande sexuella trakasserier under hastaggen MeToo. 

 

5.1 Framing 
Metoden som kommer att användas i denna uppsats är framing, som är ett verktyg från 

statsfeminismen. En presentation av metoden, följt av hur den kommer att 

operationaliseras kommer nu att presentas.  

           Inom statsfeminismen finns de fyra teorier: (1) demokrati och 

representation (2) sociala rörelser (3) institutionalisering och (4) framing och policy. I 

den här undersökningen kommer framing och policy att bli relevant. Begreppet framing 

används inom statsfeminismen för att identifiera politiska problem och en önskad 

lösning på dessa. Teorin om framing kopplar ihop många delar av statsfeminismens 

forskningsdesign, då det blir möjligt att lokalisera allianser mellan myndigheter och 

aktörer inom kvinorörelsen genom att jämföra olika ramar. Myndigheters förmåga att 

påverka den politiska debatten avgörs av deras förmåga att påverka ramarna för 

problemområden eller att definiera alternativ som används av politiska aktörer. Detta i 

sin tur avgör bedömningen i frågan huruvida det rör sig om materiell eller processuell 
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framgång. Inom politisk konfliktteori kopplar man ihop ramar med politiska processer. 

Kärnan i dessa konflikter ligger i fördelningen av makt. Definitionen av alternativ i en 

viss debatt är en problemram (issue frame), där problemets ramar beslutar vem som är 

med och har inflytande över den politiska processen. Om det politiska problemet berör 

kvinnofrågor bör en representant för kvinnorörelsen vara med i beslutsfattandet 

(McBride & Mazur 2012). 

5.1.1 Metodologisk användning 

Olsson Blandy (2010) beskriver tre olika nivåer som finns inom framing: general 

framing, issue framing och micro framing. General framing berör aktörer och 

policykonflikter som ligger på nationell eller internationell nivå, issue framing 

innefattar en specifik fråga, medan micro framing beskrivs som den position specifika 

aktörer strävar efter för att genom issue framing ändra definitionen av problemet samt 

dess policy. McBride & Mazur (2010) beskriver issue framing som de alternativ som 

beslutsfattarna lägger fram i den politiska debatten. Issue framing är alltså ett verktyg 

för att ta red på vem som har inflytande i en fråga. Denna ram påverkar sedan 

slutresultatet. Micro framing beskrivs av McBride & Mazur som den definition som 

specifika aktörer har på ett specifikt problem, och de politiska reformer de vill göra för 

att på så sätt påverka problemramen. 

   Enligt den statsfeministiska modellen bör forskare använda sig av en typ 

av checklista för att avgöra om staten har svarat på problemdiskussionen (Olsson 

Blandy, 2010).  

 

1. Välj en politisk fråga att analysera som på något sätt har resulterat i en respons från 

staten. 

2. Identifiera aktörerna som är involverade i den politiska processen. 

3. Svara på tre frågor om varje frame, och fundera på hur dessa ramar matchar: (a) hur 

är problemet formulerat av aktörerna? (b) vem har ansvaret för problemet som 

diskuteras? (c) vad bör göras, vilka reformer borde tas? 
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5.2 Operationalisering 
För att operationalisera min undersökning kommer utgångspunkten ligga i den 

fundamentala nivån, alltså den vision som regeringen har för jämställdhetspolitiken. För 

att sedan undersöka vad som gjorts kommer jag att titta på den operativa nivån. Detta 

kommer att göras genom en närmare undersökning av jämställdhetsintegrering och 

jämställdhetsbudgetering, följt av jämställdhetsmyndigheten och den politik som 

bedrivits. 

För att göra min analys kommer jag att följa de tre ramar som Olsson 

Blandy presenterar inom framing. I denna studie kommer de tre ramarna att se ut på 

följande sätt:  

  

General framing:  Aktörer på 

internationell/nationell nivå  

FN 

Issue framing: Specifik fråga/alternativ 

som läggs fram i den 

politiska debatten 

Delmål 6: mäns våld mot 

kvinnor ska uppgöra 

Micro framing: Specifik aktör som vill 

ändra det specifika 

problemet, och genom 

politiska reformer påverka 

problemramen (issue frame)  

 

 

Regering Löfven 

 

 

 

6 Material 
Då det är Sveriges nuvarande regering som kommer att undersökas kommer den här 

studiens material att bestå av statliga dokument hämtade från regeringskansliets 

officiella hemsida, och andra berörda myndigheter hemsidor. Materialet består av de 

beslut, utredningar och dokument som berör det jämställdhetspolitiska delmålet 6.  

Eftersom dessa handlingar är statliga, är de också offentliga, vilket gör att materialet ur 

ett tillgänglighetsperspektiv är väldigt bra. Både äkthet och tidsaspekt finns inom ramen 

för hur offentliga dokument och dylikt hanteras, vilket också bidrar till ett pålitligt 

underlag för denna studie. Ett av de största dokumenten som används är kapitel 5 i 

regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd 

framtid, som tar upp den tioåriga nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor som 

både regeringen och berörda myndigheter just nu jobbar efter.  

 De problem som finns i detta material är dess omfattning och utformning. 

Tidsbegränsningen som är kopplad till denna uppsats gör att vissa avgränsningar 

kommer att behöva göras, och den största avgränsningen är valet av ett delmål istället 

för sex. En annan avgränsning som gjorts är valet av att fokusera på faktiska beslut 

snarare än reformer som diskuteras eller lovats i enskilda partiprogram och tal etc. Detta 

kan ses som lättare då det rör sig om verkliga processer och beslut snarare än tankar och 

idéer, vilket i grunden också är två skilda undersökningar. Det finns också en risk i att 

denna undersökning kommer resultera i ett falskt negativt utfall, vilket innebär att 

resultatet inte nödvändigtvis stämmer bara för att materialet som används i denna 



  
 

13 

 

undersökning pekar på att det förhåller sig så. Jag tänker framförallt på den praktiska 

politik som genomförts, eller då inte genomförts. Då jag inte hinner gå igenom alla 

dokument som utkommit denna mandatperiod, och således inte kan garantera att något 

inte gjorts, kommer det finnas en risk att mitt resultat kan få ett negativt utfall i någon 

fråga trots att de åtgärder som saknas kanske har genomförts. 

 

6.1 Kritisk diskussion 
Att undersöka vilka jämställdhetspolitiska reformer regeringen Löfven har gjort under 

denna mandatperiod kan bli svårt, då den är pågående. Huruvida detta påverkar 

resultatet är svårt att säga, men då det bara är några månader kvar till nästa val har 

regeringen haft de tidsmässiga möjligheterna som krävts för att driva sin politik. Det 

tidsspann som blir relevant i denna undersökning är oktober 2014 till maj 2018, då det 

är omöjligt att analysera satsningar och reformer som sker de sista månaderna innan 

valet eftersom de inte kommer att inträffa innan denna uppsatsens deadline. En annan 

faktor som skulle kunna komplicera denna undersökning är det faktum att regeringen 

under en period fick regera med en alliansbudget, vilket resulterade i att det var svårt för 

regeringen att driva den politik de hade för avsikt att göra. Dock är det den politik som 

bedrivits som är av intresse, inte idéerna och ideologierna bakom, vilket gör att denna 

faktor inte blir relevant i studien. Det går att hävda att den jämställdhetspolitik som 

bedrivits av Sveriges första feministiska regering har påverkats av situationen efter 

decemberöverenskommelsen, men då syftet med undersökningen inte ligger i att 

värdera de politiska reformerna utifrån en höger-vänsterskala blir denna faktor inte ett 

problem i det avseendet. Som aktör vars syfte är att påverka ett problemområde 

försvårar det dock något, men då det är en faktor som inte går att ta bort får den helt 

enkelt accepteras. 

 Vidare är en diskussion kring begreppet feminism värd att nämna. Då 

regeringen Löfven har utnämnt sig själva till en feministisk regering är en naturlig 

följdfråga, särskilt vid en vetenskaplig undersökning, vad är feminism? Då feminismen 

precis som andra ideologier har olika inriktningar och utgångspunkter är svaret på den 

frågan subjektiv. Samhällsvetenskapen är byggd på teorier, och vid en undersökning 

som denna blir det, i alla fall det närmsta, objektiva svaret den valda teorins definition. 
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7 Resultat 
Här nedan kommer de åtgärder som regeringen har gjort under mandatperiod 2014-

2018, gällande det jämställdhetspolitiska delmålet 6: mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra, att presenteras. Innan det kommer det dock att presenteras en kort genomgång 

över hur regeringen planerat att gå från den fundamentala till den operativa nivån 

genom att definiera begreppen jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering, 

samt hur det nationella institutionella jämställdhetsarbetet har utvecklats genom en 

beskrivning av jämställdhetsmyndigheten och deras uppdrag. 

 

7.1 Jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering 

På regeringens officiella hemsida beskrivs jämställdhetsintegrering som ”en strategi 

som används för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål”. 

Jämställdhetsintegrering är det jämställdhetsperspektiv som finns med i det politiska 

beslutsfattandet som berör människors livsvillkor. Regeringen anser att ett 

jämställdhetsperspektiv måste vara närvarande vid beslutsfattande, resursfördelning och 

politiskt normskapande, som ett sätt att motverka att jämställdhetsfrågor blir sekundär i 

förhållande till andra politiska frågor. Denna strategi anses vara bland de viktigaste 

prioriteringarna som gjorts inom jämställdhetspolitiken, och det har inletts ett arbete 

med att stärkta jämställdhetsintegrering på alla myndigheter och departement. Det 

jämställdhetsarbete som påbörjats i själva regeringskansliet styrs av ett regeringsbeslut 

för perioden 2016-2020, där målet är att blida de förutsättningar som behövs för att 

förverkliga de jämställdhetspolitiska målen (Regeringskansliet, 2015). 

 För att uppnå de mål som är satta för att åstadkomma jämställdhet används 

jämställdhetsbudgetering som ett strategiskt verktyg. Jämställdhetsbudgetering innebär 

att ”budgetpolitikens jämställdhetseffekter utvärderas och att inkomster och utgifter ska 

omfördelas för att främja jämställdhet”. Det slutliga målet är att alla steg av 

budgetprocessen ska inkluderas av ett jämställdhetsperspektiv. I sitt arbete har 

regeringen vidtagit åtgärder för att säkerställa att budgetpolitikens jämställdhetseffekter 

synliggörs i det underlag som läggs fram inför budgetbeslut. Detta ska på så sätt 

påverka en budget i en riktning som främjar jämställdhet i prioriteringar, vägval samt 

resurser. Jämställdhet är avgörande i analysen för att synliggöra hela befolkningens 

behov och situation, vilket hjälper till att utforma politiken på ett sätt som ger kvinnor 

och män jämställda och lika villkor (Regeringskansliet, 2015). 

 

7.2 Jämställdhetsmyndigheten 
 I 2017 års budgetproposition tillsatte regeringen resurser för en ny 

jämställdhetsmyndighet, detta efter att en utredning om effektiviteten och 

måluppfyllelsen i jämställdhetspolitiken, på uppdrag av den förra alliansregeringen, 

lämnade sitt resultat till den nuvarande regeringen i oktober 2015. I resultatet framgår 

det hur frånvaron av en permanent förvaltningsstruktur försvårar ett långsiktigt 

jämställdhetsarbete. Den viktigaste slutsatsen blev, precis som i Riksrevisonens 

granskning 2007-2014, att det krävs en nationell strategi i jämställdhetsarbetet. I 

regeringsdeklarationen från 2014 beskrivs grunden för det arbetet utifrån 
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jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering särskilt lyfts fram 

(Regeringskansliet, 2016). För att utöka jämställdhetsintegrering i de statliga 

myndigheterna har regeringen utökat utvecklingsprogrammet JiM 

(jämställdhetsintegrering i myndigheter), som nu omfattar 60 verksamheter. Syftet med 

JiM är stärka jämställdhetsintegreringen i de olika verksamheterna för att på så sätt 

uppnå de jämställdhetspolitiska målen. I programmet ingår det att de berörda 

myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för att främja arbetet för 

jämställdhet (Regeringskansliet, 2015).  Som utredningen Mål och Myndighet 

presenterade 2015 var Sverige i behov av en jämställdhetsstrategi på nationell nivå (Dir, 

2016:108), något som även FN har påpekat (Regeringskansliet, 2016). Den 26 oktober 

2017 utfärdades en förordning med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten av Åsa 

Regnér, där det framgår att Jämställdhetsmyndigheten är den förvaltningsmyndighet 

som har ansvar för frågor inom jämställdhetspolitiken. De punkter som specifikt berör 

delmålet som undersöks i denna uppsats handlar om att ett arbete ska göras som främjar 

utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor (SFS 2017:937).  

 Den 1 januari 2018 inrättades Jämställdhetsmyndigheten, vars syfte är att 

samordna och följa upp olika jämställdhetspolitiska områden. Organisationen har fem 

avdelningar, varav en är nationella strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor. 

Myndigheten är uppdelad inom följande verksamhetsområden: analys och uppföljning 

av utvecklingen mot jämställdhet; stöd till myndigheter, landsting, regioner och 

kommuner i genomförandet av jämställdhetspolitiken; samordning och genomförande 

av vissa uppdrag inom jämställdhetspolitikens område; fördelning av statsbidrag för 

jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering; samt bistå regeringen som expert i det 

internationella samarbetet inom jämställdhetsområdet (Jämställdhetsmyndigheten, 

2018b). I det första regleringsbrevet från regeringen framgår fler av de uppdrag 

myndigheten har blivit tilldelad. Som en del i arbetet att nå de jämställdhetspolitiska 

målen ska Jämställdhetsmyndigheten samla och sprida kunskap om sexuella 

trakasserier, med extra stort fokus på barns och ungas situation. 

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter är ett annat uppdrag som hamnat på 

myndighetens bord, något som tidigare Göteborg universitet hade ansvar för. De ska 

också tillsammans med Myndigheten för delaktighet kartlägga utmaningarna kring 

ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning, och vara den 

myndighet som beslutar om bidrag till projekt för jämställdhet som verkar för at uppnå 

regeringens jämställdhetspolitiska delmål (Regeringskansliet, 2017). 

 Ett av myndighetens mer konkreta uppdrag är deras utbildningsuppdrag, 

som innebär att lärare och utbildningsansvariga vid landets högskolor och universitet 

erbjuds kunskapsstöd och utbildningsinsatser i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. 

Inom detta uppdrag ingår hedersrelaterat våld, barn- och tvångsäktenskap, 

könsstympning, människohandel för sexuella ändamål och hbtq-personers utsatthet i 

nära relationer. Samarbetspartners i uppdraget är bland annat Nationellt centrum för 

kvinnofrid (NCK9) vid Uppsala universitet, och Brottsoffermyndigheten som har i 

uppdrag att i samband med förslaget om en samtyckeslag ta fram informations och 

utbildningsinsatser till ungdomar. Just utbildning lyfts fram som särskilt viktigt i frågan 

om mäns våld mot kvinnor, särskilt inom institutionerna. Katarina Björkgren, som är 

utredare på Jämställdhetsmyndigheten ser utbildningsbehovet som stort inom 
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exempelvis socialtjänsten. Idag saknas den kunskap som behövs för att förstå gällande 

lagstiftning och vilket bemötande som passar därefter. Barn- och jämställdhetsminister 

Lena Hallengren beskrev behovet som gett upphov till uppdraget så här: ”Sexualbrotten 

tillhör de allvarligaste brotten och frågan har högsta prioritet. Det är särskilt angeläget 

att nå ungdomar och dem som möter ungdomar i vardagen, till exempel skolpersonal, 

föräldrar och personal inom föreningslivet inklusive idrottsrörelsen.” 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2018c). 

7.3 Delmål 6: mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
 
7.3.1 Fundamental nivå och regeringens vision 

Den 21 november 2016 överlämnade regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet – 

feministisk politik för en jämställd framtid till riksdagen. I skrivelsen presenterar 

regeringen bland annat en tioårig nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor. Den nationella strategin innefattar arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller även 

åtgärder för att stärka skyddet och stödet till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i 

nära relationer samt åtgärder mot destruktiva mansnormer. Stort fokus har lagts på 

förebyggande insatser. Strategin gäller under en tioårsperiod som började den 1 januari 

2017 (Jämställdhetsmyndigheten, 2018a). 

 I arbetet mot mäns våld mot kvinnor vill regeringen se en omorientering, 

där resurser ska läggas på det proaktiva förhållningssättet snarare än det reaktiva. Som 

en del i att uppnå detta ser regeringen att engagemanget för män och pojkar behöver 

stärkas, för att få bort de normer som rättfärdigar våld och inskränkningen av kvinnors 

liv och möjligheter. Särskilt viktigt blir det med kopplingen till de faktorer som går att 

hitta utöver kön, såsom missbruk och psykisk ohälsa. Därför behövs det formas brotts- 

och återfallspreventiva insatser utifrån dynamiska riskfaktorer, vars målgrupp blir 

förövare med hög återfallsrisk. Utöver detta behövs det mer konkreta åtgärder vad gället 

skydd och brottsbekämpning. Regeringen föreslår att alla samhällssektorer som i någon 

form kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor måste bli bättre på att skapa en 

effektivare insats och ett fungerande arbetssätt. Syftet med den nationella strategin är 

enligt regeringen att: “lägga grunden till ett mer målinriktat och samordnat arbete med 

mäns våld mot kvinnor samt påskynda utvecklingen av verkningsfulla förebyggande 

insatser.” (Skr. 2016/17:10). Strategin, såväl som det jämställdhetspolitiska målet, 

består av två delar: mäns våld mot kvinnor ska upphöra, och kvinnor och flickor, samt 

pojkar och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Utöver det 

riktar den sig också till det våld som kvinnor utsätts för i särskilt hög grad, eller som 

generellt får särskilt svåra konsekvenser för just kvinnor. I skrivelsen är regeringen även 

noga med att ta in andra perspektiv som ingår i kvinnors rättigheter, och därför täcker 

strategin även samtliga delar av hbtq-personers utsatthet i nära relationer (Skr. 

2016/17:10).  

 De fastslagna politiska målsättningar och utgångspunkter som regeringen 

beslutat om är inte bara vägledande i det egna arbetet, utan även hos de myndigheter 

som regeringen anser är särskilt viktiga i att uppnå de jämställdhetspolitiska målen på 
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nationell nivå. De berörda myndigheterna är Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten, 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Försäkringskassan, Myndigheten för 

delaktighet, Socialstyrelsen och Statens skolverk. Även myndigheter inom rättsväsendet 

anses vara relevanta, exempelvis Polismyndigheten och BRÅ. Innan 2018 låg det på 

regeringen att följa upp utvecklingen inom dessa myndigheter för att komma med 

åtgärder när det behövdes. Nu vilar istället ansvaret på Jämställdhetsmyndigheten 

(2016/17:10). 

 För att uppnå delmålet krävs det att myndigheterna har kännedom om vad 

som ligger under deras ansvarsområde. Därför har regeringen inkluderat särskilda 

uppdrag i strategin. Det första uppdraget ligger, som det redan nämnts, på 

Jämställdhetsmyndigheten. Det andra uppdraget, som går till Socialstyrelsen, handlar 

om att förlänga ett tidigare uppdrag som går ut på att ge kompetensstöd till kommuner 

och ideella organisationer, som ett sätt att kvalitetsutveckla arbetet som rör våld i nära 

relationer, samt hedersrelaterat våld. Från och med 2016 omfattar detta uppdrag 

dessutom hälso- och sjukvård, tandvård och målgruppen kvinnor och män som riskerar 

att påverkas negativt i samband med prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. Vidare beslutats det att länsstyrelsernas roll som regionala samordnare måste 

förtydligas. Enligt regeringen utgör länsstyrelserna centrum i genomförandet av 

strategin på regional nivå. För att få ett mer samlat och långsiktigt arbete har ett uppdrag 

bestående av ett antal punkter sammanställts: 

 

 verka för en ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet, 

med särskild inriktning på verkningsfullt våldsförebyggande arbete 

 att vara ett stöd till lokal och regional verksamhetsutveckling, och tillsammans 

med andra myndigheter bidra med kunskap och metoder  

 främja insatser på regional nivå som enskilda kommuner har svårt att genomföra 

inom ramen för sin egen verksamhet 

 göra den nationella strategin känd, samt att utgå från den i framtagandet av 

regionala strategier och handlingsplaner 

 utgå från strategins målsättningar vid stöd och utveckling i det egna arbetet 

 årligen redovisa utvecklingen i respektive län till regeringen 

 

I jämställdhetsmyndighetens uppdrag ingår det att lägga fram en nationell 

lägesrapportering. För att möjliggöra detta har regeringen gett lämpliga myndigheter i 

uppdrag att sammanställa och analysera omfattning och insatser på området. I uppdraget 

ingår det också att utveckla förslag till indikatorer för att kunna följa upp resultaten av 

den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Till sist 

bedömer regeringen att strategin bör bedömas fortlöpande under perioden 2017-2026, 

då av en utomstående aktör (2016/17:10). 
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7.3.2 Operativ nivå och vad regeringen har gjort 

Vid skapandet av den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 

beslutade regeringen att strategin skulle bestå av fyra politiska målsättningar: – ett 

utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, – förbättrad upptäckt av våld 

och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn, – effektivare 

brottsbekämpning – förbättrad kunskap och metodutveckling. Den första målsättningen 

(ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld), tar upp önskan om en 

omorientering, där målet är att förhindra att våld över huvud taget uppstår, samt att få 

gärningsmän att upphöra med det. Detta gäller både universell och selektiv prevention. I 

det här målet ingår det också att minska antalet möjliga situationer som kan leda till 

våld, exempelvis utformningen av stadsmiljöer. Den andra målsättningen (förbättrad 

upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn) 

handlar om att förbättra möjligheterna för att upptäcka våld, samt att ge ett starkare 

skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld. Här räknas även vård och 

behandlingsinsatser in. Den tredje målsättningen (effektivare brottsbekämpning) riktar 

in sig på rättsväsendet och dess ingripande mot våldsbrott. Som en del i detta kan 

utomstående aktörer underlätta i arbetet, som tips till Polismyndigheten och 

brottsofferstöd. Den sista målsättningen (förbättrad kunskap och metodutveckling) ser 

över behovet av förbättrad kunskap kring frågan hos allmänheten, berörda yrkesgrupper 

och beslutsfattare på alla samhällsnivåer. I samband med detta ses även utvecklingen av 

metoder och arbetssätt för att motverka våldet genom forskning, utvärdering och 

uppföljning upp. Den centrala aspekten för dessa fyra målsättningar ligger i det som 

regeringen har ringat in som avgörande för att uppnå delmål 6: effektiva förebyggande 

insatser. De sammanfattar det på följande sätt: 

  

“Förekomsten av upprepat våld kan minska genom att samhället blir 

bättre på att upptäcka våld, förmå våldsutövare att ändra sitt 

brottsliga beteende och att erbjuda våldsutsatta kvinnor och flickor 

starkare skydd och stöd. En effektiv brottsbekämpning kan ha en 

avhållande effekt på benägenheten att begå våldsbrott och ökar 

möjligheterna att frihetsberöva personer som begår allvarliga brott. 

Förbättrad kunskap och metodutveckling är avgörande 

förutsättningar för förebyggande arbete och insatser under övriga 

målsättningar.” (2016/17:10). 

 

Här nedan presenteras de åtgärder som regeringen har gjort inom respektive 

målsättning. 
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7.3.2.1 Förebyggande arbete mot våld 

En viktig del i det förebyggande arbetet mot våld är ekonomiska resurser. Regeringen 

ökar stödet till länsstyrelserna med 90 miljoner kronor under 2018 (en ökning med 30 

miljoner från förra året). I budgetpropositionen för 2018 satsar regeringen på en flerårig 

strategi för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld, där det innefattas åtgärder 

för 100 miljoner kronor under det första året, följt av 57 miljoner kronor årligen under 

de nästkommande två åren (Regeringskansliet, 2018). Vidare har en särskild utreda fått i 

uppdrag att se över förekomsten och erfarenheter av återfallsförebyggande insatser som 

är riktade till mäns som utsatt närstående för våld men som inte är frihetsberövade. 

Denna utredning är i sig en del i den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor. Resultatet är satt att redovisas senast den 1 juni 2018 (dir, 2017:26). Utöver 

utredningen har Kriminalvården sedan 2013 haft i uppdrag att genomföra satsningar för 

att ytterligare stärka återfallsförebyggande insatser, då för de våldsamma män som 

förekommer inom ramen för myndigheten verksamhet (Justitiedepartementet, 2013).  
 Regeringen har under denna punkt lagt ett stort ansvar på Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Myndigheten har fått i uppdrag att 

tillsammans med ungdomsmottagningen ta fram webbmaterial till den digitala 

plattformen UMO, för att på så sätt sprida information om hälsa och jämställdhet med 

extra fokus kring sexuell och reproduktiv hälsa. Målgruppen är nyanlända och 

asylsökande barn mellan 13-20 år. I Regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Regeringsbeslut 11:5) finns de 

övriga uppdrag som MUCF har fått under 2017. Bland annat hade MUCF i uppgift att 

främja och dokumentera användningen av våldförebyggande program bland kommuner. 

I uppdraget ingick även ett jämställdhetsprojekt till stöd för pojkars och mäns arbete för 

jämställdhet, samt att utveckla ett genusperspektiv i arbetet att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism. Kampen mot våldsbejakande extremism har också blivit en 

del i Statens medieråds ansvarsområde, då de har fått i uppdrag att inkludera det i sin 

kampanj No Hat Speech Movement. Syftet med kampanjen är att stärka ungas förmåga 

och kunskap om användningen av sin yttrandefrihet, demokratiska delaktighet, och det 

egna kritiska tänkandet. Detta som ett sätt att förebygga intolerans i olika former. 

Arbete kommer att fortsätta under perioden 2017-2020 (Regeringskansliet, 2018). 

 Regeringen beslutade 2015 att göra en överenskommelse mellan staten 

och Sveriges kommuner och landsting, som ett sätt att stärka jämställdhetsarbetets 

inriktning mot maskulinitetsfrågor i kommuner och regioner. Fokus ligger på 

maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland de 

egna anställda. 2015 fick också Karolinska universitetssjukhuset stöd från regeringen 

för att utveckla en hjälptelefon (PrevenTell) för personer med oönskad sexualitet. De 

ska även fram till mandatperiodens slut genomföra utbildningsprogram internt om 

personer som utövar eller riskerar att utöva våld (Regeringskansliet, 2018).  

 Den 21 mars 2017 presenterade regeringen ett nationellt 

brottsförebyggande program. Utifrån detta program ska regeringen verka för att det 

utvecklas fler insatser mot våldsutövare på nationell och lokal nivå, och just insatserna 

mot män är en viktig del i att bekämpa mäns våld mot kvinnor. I programmets finns 

följande underrubriker till rubriken 3 – Hur samhället kan förebygga brott: (1) En 
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välfärdspolitik för minskade klyftor lägger grunden för att motverka brottslighetens 

orsaker (2) Jämställdhets-, barnrätts- och ungdomsperspektiv i det brottsförebyggande 

arbetet (3) Förebyggande arbete med fokus på brottslighet (4) Många samhällsaktörer 

bidrar till att förebygga brott (Skr. 2016/2017:126). Under 2016 arbetade regeringen 

dessutom på en handlingsplan för åren 2016-2018, som utifrån ett barnrätts- 

jämställdhets och hbtq-perspektiv ska ge skydd till barn mot människohandel, 

exploatering och sexuella övergrepp. Bland de åtgärder som presenteras finns en plan på 

ökad nationell och internationell samordning, ökad kunskap kring ensamkommande och 

extra utsatta grupper, stöd till förebyggande insatser för de som potentiellt kan begå 

brott mot barn, ge bättre förutsättningar till rättsväsendet och mer stöd till utsatta barn 

(Skr. 2015:16:192). 

 
7.3.2.2 Starkare skydd och stöd för utsatta kvinnor och barn 

2016 tillsatte regeringen utredningen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnperspektiv 

för barn i skyddat boende (2017). Utredningens syfte var att se över perspektivet från 

barn som bor i skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna, och dess 

relevans byggde på barnens grundläggande fri- och rättigheter och FN:s 

barnkonvention. Utredningen presenterade sina förslag i januari 2018, och föreslår att 

ändringarna ska genomföras den 1 juni 2019.  

 Förslagen som presenterats bygger helt på målet att skydda barnen från 

våld av en närstående. Till att börja med ska skyddat boende definieras juridiskt. Det 

ska regleras i socialtjänstlagen som ett sätt att garantera stöd och skydd till följd av våld 

och hot. För att lyckas med detta krävs det att skyddade boende ska ha tillräckliga 

resurser i form av bemanning och skyddsanordningar. Vill en enskild verksamhet driva 

skyddsboenden måste de ansöka om tillstånd hos IVO (inspektionen för våld och 

omsorg). Vidare menar utredningen att socialnämnden ska ta beslut enligt 

socialtjänstlagen även i fall som berör barn som följer vårdnadshavare till skyddat 

boende. Om barnet behöver byta skola till följd av flytten till skyddat boende ska 

socialnämnden även kunna besluta med samtycke från endast en av vårdnadshavarna. 

Precis som vid andra placeringar utanför hemmet ska även barn i skyddat boende 

erbjudas en hälsoundersökning. Slutligen anser utredningen att utbildningsinsatser 

behöver riktas till domstolar och familjerätter, samt att Socialstyrelsen bör få i uppdrag 

att ta fram en modell för barns umgänge med en misstänkt förövare. Denna modell ska 

utgå från barnets perspektiv, och ha med förövarens ansvar för våldet (Ett fönster av 

möjligheter, 2017). 

 

7.3.2.3 Effektivare brottsbekämpning 

En av de största reformerna regeringen har presenterat när det kommer till en förbättrad 

brottsbekämpning vid våldbrott mot kvinnor är propositionen om en samtyckeslag 

(2017/18:177). Regeringen beskriver att syftet med förslaget är att ”tydliggöra att varje 

människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt 

självbestämmande.” Lagen kommer att träda i kraft den 1 juni 2018, och innehåller 

bland annat nya krav på att gärningsmannen inte längre måste ha använt sig av våld 

eller hot för att dömas för våldtäkt. Minimistraffet för grov våldtäkt höjs också från fyra 
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till fem års fängelse. Även två nya brott presenteras: oaktsam våldtäkt och oaktsamt 

sexuellt övergrepp.  

 Som en av de första åtgärderna beslutade regering Löfven den 13 

november 2014 att göra om den förra alliansregeringens utredning om översynen av 

våldtäktsbrott till en parlamentarisk kommitté, som fått namnet 2014 års 

sexualbrottskommitté. Uppdraget i sig har bestått av tre delar: att göra en översyn av 

våldtäktsbrottet, att granska och analysera de relevanta myndigheternas arbete i att 

utreda ärenden om våldtäkt och hur rättsväsendet i övrigt hanterar dessa ärenden, samt 

att överväga om och vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra rutinerna när det 

gäller förordnande av målsägandebiträde. I kommitténs betänkande från 2014 (SOU 

2016:60) finns även överväganden gällande en ny sexualbrottslagstiftning. I förslagen 

som presenteras finns lagändringar och omskrivningar, bland annat nya regler för 

sexualbrott mot barn och användandet av vapen vid ett gripande.  

 Regeringen har själv presenterat propositioner med lagändringar. I 

proposition 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud 

(Justitiedepartementet, 2018e) föreslås att fotboja som åtgärd ska kunna sättas in 

tidigare. En förlängning på åtgärden ska ge tre månader i taget, efter ett första beslut om 

ett år. Bryter någon mot kontaktförbudet och åtgärden som satts in ska straffskalan vara 

fängelse i högst två år. En annan proposition som regeringen lagt fram är Bättre 

straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet (Justitiedepartementet, 2016) som 

bland annat innehåller en lagändring gällande förbjud av könsstympning, och att 

stämpling till äktenskapstvång kriminaliseras. Lagändringarna i propositionen trädde i 

kraft den 1 juli 2016.  Utöver propositioner har även olika uppdrag till rättsväsendets 

myndigheter presenterats. I regleringsbrev för 2016 fick Polismyndigheten i uppdrag att 

redovisa åtgärder för att utveckla sina arbetsmetoder vid utredningar gällande 

sexualbrott, samt vad de planerade att ha för uppföljning kring dessa. Polismyndigheten 

skulle dessutom redovisa hur de arbetar med transnationella ärenden som berör 

hedersrelaterat våld och äktenskapstvång. Även Åklagarmyndigheten fick uppdrag. I 

regleringsbrevet för 2017 gav regeringen myndigheten i uppgift att redovisa vilka 

åtgärder som vidtags för att utveckla och höja kvalitén på brottsutredningar avseende 

våldtäkt. De fick också ansvar för att se över vilka åtgärder som gjorts i syfte att stärka 

myndighetens förmåga att ingripa mot hot och kränkningar på internet 

(Regeringskansliet, 2018). 

 
7.3.2.4 Förbättrad kunskap och metodutveckling 

Som ett sätt att uppnå den sista målsättningen har regeringen valt att förstärka den 

digitala plattformen Youmo, som är en plattform på olika språk, avsedd att ge unga 

nyanlända kunskap om hälsa, jämställdhet och sex (Regeringen, 2018). I ett 

pressmeddelande från 2017 berättar regeringen om sina avsikter att införa obligatoriska 

moment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i vissa utbildningar. De 

utbildningar som berörs är de yrken som på ett eller annat sätt har kontakt med kvinnor 

och barn i utsatta situationer, så som jurister, läkare och sjuksköterskor, psykologer, 

socionomer och tandläkare. Syftet är att de som studerar till något av dessa yrken ska få 

kunskaper om hur man både kan förebygga och upptäcka våld, och vilka insatser som 
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faktiskt är verkningsfulla. Tidigare jämställdhetsminister Åsa Regnér beskriver 

regeringens satsning:  

”Kunskap om våld i vissa yrkesgrupper kan vara helt avgörande för 

att rädda liv. Obligatorisk undervisning om mäns våld i nära 

relationer på utbildningar där studenterna kommer möta våldsutövare 

och våldsutsatta i sina framtida yrken är en grundläggande åtgärd 

som efterlysts i årtionden. Alla som har arbetat länge med dessa 

frågor förstår att regeringen här skriver historia.”  

Ändringen i examensbeskrivningarna är en av de åtgärder som finns med i den 

nationella strategin (Regeringen, 2017). Vidare har regering Löfven gett en utredare i 

uppdrag att undersöka behovet av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot 

människohandel och köp av sexuella tjänster. Utredningen lämnade två betänkanden, 

och i december 2017 presenterade regeringen två lagrådsremisser, som blev 

propositioner till riksdagen i mars 2018. Enligt förslaget vill regeringen göra det möjligt 

att, vid köp av sexuella tjänster, lagföra brottet i Sverige, oberoende av var det har 

begåtts (Justitiedepartementet, 2018f). Dock har förslaget mött kritik, och det har inte 

tillräckligt med stöd i riksdagen för att gå igenom. I lagrådsremissen finns även förslag 

på åtgärder som ska förstärka det straffrättsliga skyddet vid prostitution. Vidare ska 

straffskalan vid brottet köp av sexuell handling av barn höjas från böter till fängelse, 

bland annat genom att höja minimistraffet till fängelse i fyra år (Justitiedepartementet, 

2018d). 

 Utöver konkreta åtgärder som regeringen själva stått för har statliga 

myndigeter även under denna målsättning fått olika uppdrag. Socialstyrelsen ska utöver 

att stödja den nationella strategin också kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck, 

barnäktenskap och tvångsäktenskap på nationell nivå. Detta delredovisades i mars 2018, 

och ska slutredovisas den sista mars 2020. Socialstyrelsen ska dessutom undersöka 

utvecklingstendenser inom prostitution, för att på så sätt få in nödvändiga uppgifter för 

att se vilka behov de som säljer och köper sexuella tjänster behöver. I uppdraget 

inkluderas hbt-personer. Vidare har myndigheten fått i uppgift att föreslå en modell för 

att kunna samla kunskap om prostitutionen över tid. Modellen skulle innefatta relevant 

kunskap om förärningar i omfattning, geografisk utbredning och former och redovisades 

i maj 2016. Till sist har Socialstyrelsen ansvar för att kartlägga förekomsten och 

utformningen av rutinmässiga frågor inom sjukvården och i socialtjänsten som berör fall 

relaterade till våldsutsatthet och våldutövande, som ett sätt att tidigare upptäcka och 

erbjuda stöd till kvinnor och barn. Uppdraget innefattar ”alla våldutsatta kvinnor och 

barn samt barn som bevittnat våld liksom alla våldsutövande män, inklusive 

transpersoner med utgångspunkt från hur personen själv identifierar sig”.   

(Regeringskansliet, 2018).  

 I sina respektive regleringsbrev för 2017 har Myndigheten för familjerätt 

och föräldraskapsstöd, samt Myndigheten för delaktighet fått i uppdrag att redovisa en 

plan på hur de avser att bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin. 

Vidare har regeringen gett uppdrag om kunskaps- och metodutveckling till 

rättsväsendets myndigheter. I regleringsrevet för 2015 fick Brottsförebyggande rådet i 

uppgift att ta fram underlag, verktyg och kunskap för att kunna uppnå ett 
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jämställdhetsperspektiv i det lokala brottsförebyggande arbetet. Åklagarmyndigheten 

redovisade i juni 2016 sitt uppdrag gällande äktenskapstvång. Syftet var att granska 

försök och förberedelse till tvångsäktenskapsresor. Myndigheten skulle analysera och 

kartlägga alla kända ärenden för att se varför åtal inte väckts. I kartläggningen framgår 

faktorer som ålder och kön. Brottsoffermyndigheten har fått direktiv om att utreda hur 

digitala tjänster kan utvecklas på ett sätt som ökar servicen och stödet till brottsutsatta. 

Ett av syftena är att målsägande i större utsträckning ska underrättas om den misstänkte 

gärningsmannen sätts på fri fot. Även digitala tjänster ska effektiviseras på ett sätt som 

ger någon som blivit utsatt för brott en snabb och säker information. 

Brottsoffermyndighetens uppdrag redovisades under 2017 (Regeringskansliet, 2018).  
 Till sist har regeringen gett Skolverket i uppdrag att utvärdera hur 

programmet Mentors in Violence Prevenion används i skolan. Detta som en del av 

arbetet för att se huruvida programmet leder till någon förändring i stereotypa manliga 

könsroller, och hur dessa normer kopplas ihop med våld. Utvärderingen gjordes utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv, och inkluderade både pojkar och flickors attityder och 

beteende kopplat till våld. Uppdraget redovisades i april 2018 (Regeringskansliet, 

2018). 
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8 Analys 
Under denna rubrik kommer resultatet att analyseras, först med utgångspunkt i den 

fundamentala nivån och den feministiska institutionalismen, följt av det operativa nivån 

i form av regeringens praktiska politik utifrån de ramar (framing) som presenterades i 

metoden. 

 

8.1 Fundamental nivå och regeringens vision 

Ett av de viktigaste verktygen för att förstå institutionell förändring inom feministisk 

institutionalism är att granska förändringsprocesserna och hur institutioner påverkar 

varandra. För att ändra det demokratiska samhället behöver man granska och ändra de 

institutioner som arbetar där. Utifrån regeringens vision om hur en samhällsförändring 

med fokus på jämställdhet skulle se ut finns idén om att göra detta genom de statliga 

institutionerna.  Även om arbetet med att granska jämställdhetspolitiska reformer inte är 

främmande inom svensk politik har regeringen under mandatperioden valt att satsa på 

jämställdhetsintegrering, både extern och internt, som ett sätt att ytterligare fokusera på 

jämställdhetspolitiken. De har även både tittat på och genomför installationen av en 

jämställdhetsmyndighet, som bland annat har i syfte att just granska hur statliga 

myndigheter jobbar med denna fråga, och hur de kan få stöd till det fortsatta arbetet. 

Detta har gjorts med en konkret tanke att frågor som ingår i jämställdhetspolitiken inte 

ska hamna i skymundan i förhållande till andra politiska frågor. Det är alltså ett aktivt 

val av regering Löfven att granska jämställdhetspolitiken för att kunna prioritera och 

förbättra den.  

 För att göra regeringens praktiska arbete genom institutionerna tydligare 

går det att följa Connells tre punkter inom den institutionella förändringsprocessen: 

strida mot de rådande könsbestämmelserna, kassera traditionella könsrelationer och 

könsnormer, och förändra struktureringen av könsrelationer både på mikro- och 

makronivå.  Regeringen har i sitt mål konkreta planer på att förändra mäns syn både på 

sig själva och på kvinnor. De lägger också stort fokus på könsnormer och hur dessa 

kommer till uttryck i samhället. Att förändra normer är ett arbete som utifrån 

regeringens direktiv även sker internt, bland annat ingår det i länsstyrelsernas uppdrag 

att utgå från strategins målsättningar i det egna arbetet. Vidare visar en ökning av 

utvecklingsprogrammet JIM och satsningarna som gjort på jämställdhetsintegrering på 

hur regeringen aktivt vill verka för ett mer effektivt och bredare jämställdhetsarebete. 

Det finns alltså mycket av regeringens fundamentala arbete gällande institutionell 

förändring som ligger i linje med det som förespråkas inom den feministiska 

institutionalismen.  
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8.2 Operativ nivå och vad regeringen har gjort 

Den praktiska politik som regering Löfven har bedrivit under mandatperioden gällande 

det jämställdhetspolitiska delmålet 6: mäns våld mot kvinnor ska upphöra har stora 

likheter med de rekommendationer som FN gav Sverige gällande landets 

jämställdhetspolitik. FN ansåg att det största problemet låg i avsaknaden av konreta 

resultat gällande våldsbrott mott kvinnor samt våldets omfattning, medan regeringen 

ringat in frågan med att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. I sin rapport 

presenterade FN flera rekommendationer till regeringen, och betonade vikten av 

ansvaret att genomföra konventionen genom riksdagen.  

 Utifrån resultatet går det att se att regeringen och FN är överens på flera 

punkter gällande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Precis som FN-kommittén 

rekommenderade har regeringen lagt fram ett lagförslag om en samtyckeslag, antagit en 

nationell strategi samt beslutat om inrättandet av en jämställdhetsmyndighet. Många 

satsningar har gjorts på rättsväsendet, både i form av ekonomiska resurser, krav på 

vidareutbildning och rapporter om det organisatoriska arbetet. En tydligare analys går 

att se i tabellen nedan: 

 

 Regering Löfven FN 

Hur var problemet 

formulerat? 

 

Regeringen konkritiserade 

problemet med det politiska 

jämställdhetsmålet mäns 

våld mot kvinnor ska 

upphöra. 

FN konstaterade i sin 

sammanställning över 

Sveriges 

jämställdhetsarbete att det 

saknades konkreta resultat i 

det fortfarande höga antalet 

våldsbrott mot kvinnor. 

Vem har ansvaret för 

problemet som 

diskuteras? 

Regeringen hade själv det 

övergripande ansvaret för 

olika jämställdhetsfrågor 

fram till 2017, och därefter 

delegerades uppgiften till 

Jämställdhetsmyndigheten.  

FN betonade vikten av att 

Sveriges riksdag och 

regering gör de åtgärder 

som anses nödvändiga för 

att förhindra våld mot 

kvinnor.  

Vad bör göras, vilka 

reformer borde tas? 

Regeringen använder sig av 

jämställdhetsintegrering och 

jämställdhetsbudgetering för 

att uppnå sina 

jämställdhetspolitiska mål. 

De har även inrättat en 

jämställdhetsmyndighet, lagt 

fram ett förslag om en 

samtyckeslag och antagit en 

tioårig nationell strategi. 

Bland sina 

rekommendationer vill FN 

se att Sverige antar en 

helhetsstrategi mot våldet 

mot kvinnor, se över 

rättsystemet och det låga 

anmälningsantalet, ge 

kvinnor tillgång till vård 

samt lagstifta om en 

samtyckeslag. 

 

Genom sina fyra målsättningar har regeringen i stora drag fått med de 

rekommendationer som FN gav Sverige 2016. En punk rörande invandrarkvinnor och 

deras beroendeställning till sina män gällande uppehållstillstånd fattas dock i 

regeringens pågående eller genomförande satsningar. FN rekommenderade här att det 
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skulle göras en översyn av villkoren för beviljade tillfälliga uppehållstillstånd, något 

som regeringen själva inte nämner i sin sammanfattning av insatser som gjorts. Frågan 

angående vapenexport och att tillämpa ett genusperspektiv i en kommande lagstiftning 

är också en punkt som fattas bland regeringens arbete.  

 Vidare är det intressant att se över vilken typ av statsfeminism regeringen 

avvänder sig av. Låt oss se Kvinnokonventionen som en röst för kvinnorörelsen, och då 

utifrån resultatet avgöra vilken grad, och vilken typ av allierad den svenska regeringen 

är. Då den feministiska politikens framgång enligt statsfeminismen beror på resultatet 

av en debatt, och huruvida det sammanfaller med rörelsens mål, går det att se att 

regeringen till stora delar har agerat i linje med de mål FN-kommittén satt. På frågan om 

aktörer från rörelsen, i det här fallet FN, ingick i den politiska policyprocessen, är svaret 

nej. Även om det framgår att regeringen och kommittén har haft en dialog under arbetet 

med att granska Sveriges jämställdhetsarbete, har organisationen i sig inte varit med 

under beslutsprocessen, vilket de i det här fallet heller inte ska. Alltså rör det sig om ett 

substantiellt utfall, vilket innebär att regering Löfven är ett exempel på movement state 

feminism, alltså att man med hjälp av myndigheter får processuell och materiell 

respons.  

Slutligen går det att titta på själva kärnan i både feministisk 

institutionalism, governance feminism och statsfeminism, gällande kvinnorörelsens 

påverkan och användning av staten och institutionerna för att nå sina mål. I den här 

studien går det att se hur FN, i och med de konventioner som antagits under 1900-talet 

där kvinnorörelserna var en stor drivkraft, har påverkat Sverige som medlemsstat. 

Vilket innebär att svensk jämställdhetspolitik indirekt blivit påverkad av utomstatliga 

kvinnoorganisationer. Regeringen Löfven har, i samma linje som FN, följt de punkter 

som FN tillsammans med kvinnorörelsen har kommit fram till för att ändra frågan 

gällande mäns våld mot kvinnor. 
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9 Slutsats 
I den här studien har jag undersökt vad för jämställdhetspolitik världens första 

feministiska regering har drivit under sin mandatperiod. Under denna rubrik kommer 

jag att under respektive frågeställning dra de slutsatser som går att utvinna från denna 

undersökning. Det är relevant att påpeka att det som undersökt är vad som gjorts, inte i 

vad det har resulterat i. 

 

9.1 Hur kan regeringens jämställdhetspolitik förstås från en 
fundamental nivå? 

På den fundamentala nivån finns regeringens vision om vilken jämställdhetspolitik de 

vill driva, utifrån de mål de vill uppnå. Genom sex delmål vill regering Löfven nå målet 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I den här 

studien har delmål 6: mäns våld mot kvinnor ska upphöra, och de insatser som 

genomförts där, varit det som undersökts. Regeringen har en stor ambition i att ha som 

mål att våldet mot kvinnor och barn, ska upphöra. Även om det i praktiken kan vara 

svårt att uppnå, visar det på en vilja att inte bara göra våldet mindre förekommande, 

utan att få det att sluta helt. Detta är rimligt, inte bara utifrån ett feministiskt perspektiv, 

utan även i termer av mänskliga och demokratiska rättigheter. Att officiellt deklarera sig 

som en feministisk regering utan att ha som vision att stoppa det dödliga våldet mot 

kvinnor hade förmodligen inte uppfattats som uppriktigt.  

 För att åstadkomma det här har regeringen en tydlig bild om hur detta ska 

ske, i form av sin användning av statliga institutioner. Att lägga så stor vikt vid 

jämställdhetsintegrering i sina egna myndigheter visar en vilja att ta ansvar för inte bara 

de externa frågorna utan även de problem som finns inom den egna organisationen. Det 

visar på en förståelse om vilken viktig funktion de statliga institutionerna har i 

samhället, både som en länk mellan medborgare och politiker, men även mellan 

medborgare och samhällsnormer. Dock är saker, och särskilt politik, ofta mer intressant 

i praktiken än i teorin.  

 

9.2 Hur kan regeringens jämställdhetspolitik förstås från en operativ 
nivå? 
Regeringen har, i stor likhet med FN, granskat de briser som fanns i den svenska 

jämställdhetspolitiken. Den största insatsen är den tioåriga nationella strategin mot mäns 

våld mot kvinnor, som innehåller de målsättningar och resurser regering anser är 

nödvändiga för att lyckas få bort våldet mot kvinnor. En jämställdhetsmyndighet har 

etablerats för att effektivisera arbetet, ge regionala och lokala aktörer de förutsättningar 

som behövs för att lyckas i deras verksamheter, granska de insatser som görs för att 

kunna utvärdera dem, samt sprida avgörande information till olika 

samhällsorganisationer och organ. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv har 

kvinnorörelserna lyckats påverka svensk jämställdhetspolitik i from av att på 

internationell nivå få igenom rättigheter som sedan FN förväntar sig att 

medlemsländerna ska uppfylla. På det sättet går det att dra slutsatsen att Sveriges 

nuvarande regering är allierade med kvinnorörelsen på den plan att de aktivt arbetar 

med frågan, och gör det i ett uttalat feministiskt syfte. 
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 Det finns dock fortfarande brister, och hur det kommer sig att världens 

första feministsiska regering inte har tagit hänsyn till all den kritik de fått går bara att 

spekulera i. En faktor är mandatperiodens tidsbegränsning, och det faktum att politiska 

processer ofta tar tid. Att göra allt som behövs i frågan om jämställdhet och mäns våld 

mot kvinnor på fyra år är en omöjlig uppgift. Ser man till de frågor som ännu inte 

offentligt har uppmärksammats av regeringen är det dock frågor som är direkt kopplade 

till andra politiska områden. Vapenexport är en stor ekonomisk fråga i Sverige, och 

tillfälliga uppehållstillstånd ingår i den migrationspolitik som varit en av de stora 

frågorna i Europa under denna mandatperiod. Det går bara att konstatera att inte ens 

världens första feministiska regering styr ett land som kan kallas jämställt. 

 

9.3 Vidare forskning 

På grund av den begränsade tid som fanns kopplad till denna uppsats finns det många 

frågor som går att forska vidare på under detta ämne. Att granska de övriga fem 

jämställdhetspolitiska målen är självklart av intresse. Det skulle så småningom även 

vara relevant, och på många sätt nödvändigt, att se över vilka faktiska resultat 

regeringens satsningar har gett. Får den nuvarande regeringen fortsatt förtroende skulle 

en jämförelse över tid gällande bland annat fokus och resurser till jämställdhetspolitiken 

vara värt att titta på för att se hur stor vikt som läggs vid jämställdhetspolitiken när det 

kanske inte lägre bara finns en öppet feministisk regering i världen.  
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