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Alliansregeringen, Handlingsplanen och betydelse
förskjutningar av begreppet mäns våld mot kvinnor
A little word may mean so much: Changed meanings of the concept men’s violence
against women
This article concerns the process of policymaking in the Swedish political system with a focus on the concept of men’s violence against women. The material analyzed is based on interviews with key civil servants and the Minister of Equality responsible for the ”Action Plan for
Combating Men’s Violence Against Women” launched by the right wing government in 2007.
The article shows how a shift in the concept of men’s violence against women is achieved through complex negotiations involving the administration staff as well as the political representatives. The outcome is a change from an understanding of the issue as a structural gender power relation problem, to explaining it as related to individual deviations. This change
has been made by re-wording and editing out earlier understandings of men’s violence against
women as a structural gender power concern in policies and guidelines, so that the concept is
framed as something pertaining to groups of vulnerable women with specific individual obstacles. The political goals are then expressed along the lines of providing support for each group’s
designated problems, but the connection to gendered power structures is made invisible.
Keywords: discourse theory, men’s violence against women, political theory, power

i en nyligen avslutad studie med fokus på Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR), numera Unizon, gavs vi möjlighet att studera en del av en social rörelse,
dess uppkomst och utveckling över tid (Enander, Holmberg & Lindgren 2013). Studien genomfördes samtidigt som den borgerliga regeringen arbetade med en omstöpning av politikområdet mäns våld mot kvinnor. Vårt arbete synliggjorde att Unizon/
SKR inte gjort något större motstånd mot utvecklingen utan varit försiktigt positiva till den nya politiken. En politik som i korthet inneburit att Socialstyrelsen getts
möjlighet att utvärdera kvinnojourernas arbete, att kvinnojourerna lyder under Socialtjänstlagen och därmed tycks gå mot en allt större professionalisering. På regeringskansliet pågick samtidigt en konflikt om utformningen av den politik som den dåvarande regeringen ville driva vilket vi pekade på i studien. Det är bland annat denna
konflikt vi diskuterar i föreliggande artikel men här med fokus på hur Alliansen verkat för att omdefiniera politikområdet och vilka konsekvenser det fått.
När Alliansen tillträdde meddelades att de avsåg att satsa på frågor om jämställdhet och våld i parrelationer. I regeringsförklaringen säger Fredrik Reinfeldt att: ”Hotade kvinnor skall skyddas, och utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkras. En
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handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor kommer att utarbetas” (Regeringsförklaringen 6 oktober 2006:6). I november 2007 lanseras Handlingsplanen mot mäns
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade parrelationer
(Skr. 2007/08:39) framöver kallad Handlingsplanen. Handlingsplanen är ett dokument som omfattar 56 åtgärder inom fyra huvudområden: utbildning, lagstiftning
och kunskaps- och verksamhetsutveckling. De flesta genomfördes under den innevarande mandatperioden 2007–2010 (Brottsförebyggande rådet, Brå-rapport 2010:18).
Politik framställs gärna som ett slags rävspel där väljarna förleds att tro en sak medan politikerna egentligen menar något annat. Därför är det intressant att De nya moderaterna i olika sammanhang öppet påpekat att den stora förändringen i deras politik är diskursiv och språklig. I en artikel om strategierna bakom skapandet av De nya
moderaterna skriver journalisten Magnus Linton om hur partiets budskap kom att
paketeras på ett nytt sätt men med ett liknande innehåll som de gamla moderaternas.
Utgångspunkten för denna omvandling var bland annat en devis från partistrategen
Per Schlingmann: ”Politik är inget annat än psykologi och lingvistik” (Linton 2010).
Den innersta kretsen av ledande politiker som omstöpte moderaternas politik har varit öppna med hur de arbetade när de gav samma grundläggande värderingar en ny
och mer smaklig språkdräkt i form av ett socialdemokratiskt och folkhemsinspirerat
språk (SVT Dokumentär 2015). Med utgångspunkt i den vikt som den borgerliga regeringen lagt vid språket menar vi att det är högst relevant att följa betydelseförskjutningar och omdefinieringar när det gäller mäns våld mot kvinnor. Vi studerar därför
den förda politiken utifrån diskursteori och politisk teori med fokus på hur politik
förhandlas och görs i språket vid framtagandet av Handlingsplanen som policy.
Syftet med denna artikel är tvåfaldigt. Ett första och bredare syfte är att belysa
hur olika begrepp som styr politikområdet mäns våld mot kvinnor omdefinierats och
vilka konsekvenser det kan det få och har fått. Ett andra syfte är att visa hur tjänstepersoner på Jämställdhetsenheten försökt påverka omdefinieringsprocessen av våldsfrågan.
Vi börjar med att kort beskriva tidigare studier med fokus på begreppsdefinitioners betydelse inom politikområdet mäns våld mot kvinnor. Därefter diskuterar vi
våra teoretiska utgångspunkter, material och metod. Vi fördjupar sedan diskussionen
utifrån det empiriska materialet och analyserar fram hur en politik med delvis könspolitiska förtecken omdefinieras till könsneutral politik och hur det radikala inslaget
skrivs bort till förmån för en liberal och individfokuserad jämställdhetspolitik.

Mäns våld mot kvinnor – ett omtvistat begrepp
Denna artikel berör mäns våld mot kvinnor i nära relationer som ett politikområde
som är föremål för diskursiv kamp. Men först några ord om själva våldsbegreppet. Såväl Sylvia Walby (2012) som Jeff Hearn (2012) lyfter fram våld som ett underteoretiserat fenomen inom sociologin. I den mån klassisk sociologi berört våld har, menar
Walby, våld förståtts som motsatsen till civilisation och modernitet. Nyare, ofta feministisk, våldsforskning har dock visat att modernitet inte vaccinerar mot våld (Walby
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2012:98). Våld har enligt Walby vidare inte behandlats som ett eget fenomen, utan
sammansmälts med eller reducerats till andra former av maktutövning. Såväl Walby
som Hearn pläderar för att våld ska betraktas som ett eget fält inom sociologin, och
Hearn lyfter här särskilt mäns våld mot kvinnor i nära relationer som ett viktigt område för sociologisk undersökning och teoriutveckling.
Vad som ingår i våldsbegreppet har vidare varit föremål för diskussion: begreppet
kan definieras snävt, med avgränsning till fysiskt våld, eller brett, inkluderande en
rad olika handlingar som syftar till att underkasta den andra. Inom den feministiska våldsforskningen har våld företrädelsevis definierats brett och med utgångspunkt
från den utsattas upplevelse av kränkning (det klassiska exemplet här är Kelly 1988),
men de finns också de som varnat för en utspädning av våldsbegreppet (jfr Dobash
& Dobash 2004). Hearn (2012) noterar vidare, vad gäller mäns våld mot kvinnor i
nära relationer, att det finns få fenomen som – såväl inom som utom sociologin – benämnts på så många olika sätt, och exemplifierar med en rad engelska begrepp. Motsvarande flodvåg av benämningar återfinns på svenska, benämningar som bär med
sig olika förståelser av fenomenet vilka i sin tur får politiska och materiella konsekvenser. Hearn (2012:158) uttrycker detta väl: ”Naming is not innocent”. Olika begrepp
återspeglar också olika teoretiska perspektiv på våld (jfr Cunningham m.fl. 1998;
DeKeseredy & Schwartz 2011; Hearn 1992), och följdriktigt finns det såväl teoretiska som politiska konflikter kring vilket begrepp som är det mest korrekta (Eduards
2002; Holmberg & Bender 2003).
Denna artikel berör den svenska kontexten där begreppen har varit många och
med olika innebörder. Lägenhetsbråk, familjevåld, kvinnofrid, kvinnovåld, mansvåld,
kvinnomisshandel, våld mot kvinnor, partnervåld, relationsvåld, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer är några av de begrepp som använts genom åren (Holmberg 2006; jfr Hearn 2012:158). Begreppen öppnar och stänger för olika förståelser
och grupper och har varit föremål för en rad politiska konflikter. Ur ett könsmaktsperspektiv har den underliggande striden handlat om huruvida män ska synliggöras
som förövare eller inte (Eduards 2002). Här har feministiska forskare och delar av
kvinnojoursrörelsen argumenterat för begreppet mäns våld mot kvinnor utifrån att
det k önar, och därmed tydliggör, offer, förövare samt själva gärningen. Genom att begreppet är tydligt könat synliggörs även att det handlar om maktstrukturer. Begreppet könsmaktsordning, som är föremål för diskursiv kamp i vår analys nedan, är därför tätt förknippat med begreppet mäns våld mot kvinnor.
Två underliggande men bärande betydelser i begreppet mäns våld mot kvinnor är
för det första att mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för gruppen mäns
samhälleliga makt. För det andra att det våld som utövas mot kvinnor inte kan begränsas till parrelationen utan även inbegriper sexuella trakasserier och överfallsvåldtäkter av en okänd förövare men också pornografi och prostitution och trafficking.
Man talar om en sammanhållen syn på mäns våld mot kvinnor (t.ex. Eldén & Westerstrand 2004).
Utifrån detta perspektiv synliggör andra begrepp såsom kvinnomisshandel, våld
mot kvinnor och kvinnofrid enbart offret, där begreppet kvinnovåld, som myndig259
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heter och media begagnar sig av, kan ses som en språklig märklighet. Detta då ordet
kvinnovåld har samma språkliga uppbyggnad som ungdomsvåld och polisvåld men
medan de två senare orden syftar på våldsamma ungdomar och poliser, syftar det
förra på våld riktat mot kvinnor. Här bör vidare nämnas begreppet lägenhetsbråk
som främst används inom polisen och som, åter igen ur ett könsmaktsperspektiv, helt
osynliggör problematiken (Holmberg 2006).
Andra begrepp, såsom relationsvåld och familjevåld, riskerar att få våldet att framstå som ömsesidigt, vilket kritiserats ur ett könsmaktsperspektiv (Hearn 1992:28).
Samtidigt bör nämnas att begreppet familjevåld också kan användas i en bredare bemärkelse, för att täcka in olika former av våld som kan förekomma inom en familj.
Fokus är då dock sällan på kön och makt. Begreppen relationsvåld och partnervåld,
har dock fått något av en renässans, hand-i-hand med det idag allt vanligare begreppet våld i nära relationer. En viktig orsak till detta är att man velat synliggöra att våld
också finns i samkönade relationer, alltså utmana ett slags heteronormativitet i hur
vi ser på våld. Men kritikerna ifrågasätter att begreppet verkligen synliggör samkönat
våld, och pekar på att de flesta ändå associerar våld i nära relationer till mäns våld mot
kvinnor. Genom sin könsneutrala formulering, menar kritikerna, döljs könsmaktsordningen utan att det samkönade våldet inkluderas, varpå varken kön eller sexualitet
synliggörs (Enander & Holmberg, 2011:1). En annan tolkning är dock att begreppen
mäns våld mot kvinnor samt könsmaktsordning genom sin fokusering vid kvinnor
som om det vore en enhetlig grupp, har osynliggjort skillnader och olikheter mellan
kvinnor (Carbin 2010:103). Men, menar Carbin, utan en politik med en strukturell
maktanalys reduceras våldet till enskildheter som drabbar individer – särskilt när offret sätts i fokus och inte förövaren (2010:100).
Tidigare forskning visar också att företeelsen mäns våld mot kvinnor får olika betydelse beroende på vilket begrepp som väljs, och att olika begrepp väcker reaktioner.
Maria Jansson och Maria Wendt Höjer (2004) har i en utvärdering av en kampanj
som genomfördes av Operation Kvinnofrid i Stockholms Län lyft fram att de begrepp
som valts hade betydelse. Jansson och Wendt Höjer pekar på de starka reaktioner som
uppstod när män som grupp indirekt gjordes ansvariga för våldet när begreppet mäns
våld mot kvinnor användes. De visar också att Stockholms Län var inkonsekventa i
hur begrepp användes. Å ena sidan beskrevs våldet som uttryck för mäns mer generella makt över kvinnor och å andra sidan framställdes våld som något som främst så
kallade avvikande män ägnar sig åt.
I den statliga utredningen Slag i luften: En utredning om myndigheter, mansvåld
och makt (SOU 2004:121) diskuteras vad som hänt efter Kvinnofridspropositionen.
Utredarna visar att såväl i propositionen som i andra dokument kopplades mäns våld
mot kvinnor å ena sidan till en strukturell könsmaktsordning, å andra sidan sades
våldet utföras av ”avvikande” män. Våldet tolkades då som uttryck för individuella,
kulturella och sociala olikheter. Parallellt med enigheten i Riksdagen om att åtgärda
mäns våld mot kvinnor fanns ett tydligt motstånd mot att tala om mäns makt (SOU
2004:121:220). Vi vill understryka att i betänkandet om Kvinnofrid (SOU 1995:60),
precis som i den tillhörande propositionen (Proposition 1997/98:55), var en expli260
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cit utgångspunkt just feministisk våldsforskning. Det kvinnofridsbrott som lanseras i betänkandet och i propositionen utgår från att mäns våld mot kvinnor är ett
uttryck för en könsmaktsordning där våldet kopplas till könsmaktstrukturer (SOU
2004:121:57).
Att begrepp som könsmaktsordning och feministisk forskning används i politiska fora har givetvis betydelse. Precis som det faktum att det finns öppet feministiska
politiker som delar den feministiska utgångspunkten att mäns våld mot kvinnor är
det yttersta uttrycket av en könsmaktsordning. Det som förändrade situationen är
att SVT 2 Dokument Inifrån sände programmet Könskriget om Riksorganisation för
Tjejjourer och Kvinnojourer i Sverige (Roks). I programmet påstods Roks dåvarande ordförande Ireen von Wachenfeldt hata män samt professor Eva Lundgren forska
med tvivelaktiga metoder. Efter programmet förändras möjligheten för mer radikala
analyser av våld och mäns makt betydligt. Men det diskuteras inte vidare här utan vi
hänvisar till vår studie (Enander, Holmberg & Lindgren 2013).
Fram till regeringsskiftet 2006 definierades dock mäns våld mot kvinnor delvis i
termer av att utgöra det yttersta uttrycket för en könsmaktsordning (Enander, Holmberg & Lindgren 2013). Detta är intressant i relation till det faktum att mäns våld
mot kvinnor utgör en del av jämställhetspolitiken. Katarina Tollin (2011) visar i sin
avhandling hur begreppet jämställdhet omdefinierats i nyliberal riktning under tidsperioden 1971–2006. I början av perioden skulle jämställdhet uppnås genom att ändra strukturer medan det i slutet av perioden handlade om att rikta åtgärder mot individer. Våldsområdet hade fram till regeringsskiftet 2006 således inte genomgått samma omdefinieringsprocess som jämställdhetspolitiken rent generellt. Det visade sig i
våra intervjuer att dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni uttryckligen
ville ändra på detta och det är den processen som vi följer i den här artikeln.
Den utveckling som beskrivs, från Handlingsplanen och framåt, berör det utomvetenskapliga sammanhanget, främst olika policydokument inom politikområdet.
Utan att föregå resultatet allt för mycket, kan vi redan här säga att vi kommer att skissera en utveckling mot allt större könsneutralitet, vilket vi menar kan ses som ett slags
politisk omorientering av frågan. Men utvecklingen skulle också kunna beskrivas som
ett lovvärt försök att inkludera allt fler utsatta personer och grupper, på det att ingen
må bli utan hjälp och stöd. Dessa tolkningar utesluter inte varandra. Problemet, menar vi, är när den företeelse som ska benämnas och åtgärdas de facto är mäns våld mot
kvinnor – vilket empiriskt sett oftast är fallet. Begrepp som osynliggör just detta faktum kan göra det svårt att alls se vad man arbetar med för fråga.

Diskursanalys, inramning och politisk teori: material och metod
Vår analys tar avstamp i teorier om hur politik skapas och förhandlas i och via språkliga, diskursiva praktiker där val av begrepp, definitioner och tolkningar av begrepp,
är centrala aspekter av hur politik görs och verkar. Det material som vi analyserar och
tolkar består av offentliga dokument skapade av regeringen eller offentliga myndigheter samt intervjuer med politiskt tillsatta nyckelpersoner och tjänstepersoner. Till text261
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materialet hör fyra statliga utredningar (1995; 2004; 2006; 2014), en Skrivelser från
regeringen (Skr) (2007), en proposition (2006), ett betänkande (2005), tre offentliga
dokument från regeringen (Sabuni 2007; pressmeddelande 2012; direktiv 2014), en
rapport från Brottsförebyggande rådet (2010), en handbok från Socialstyrelsen (2011)
och Allmänna råd från Socialstyrelsen (2014). Genom att politikområdet mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer varit på agendan under en längre tid än den
borgerliga regeringens åtta år vid makten, omfattar studien också texter som togs fram
av den socialdemokratiska regeringen före valet 2006, eftersom de användes av den
nya regeringen. De sista texterna är från våren 2014. Tidsperspektivet gör att vi kan
synliggöra en begreppsförskjutning av de definitioner som styr politiken.
Vi har även intervjuat fyra nyckelpersoner: dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och Karin Karlsbro (FP) som hade samordningsansvaret för arbetet
med Handlingsplanen. Därtill Madeleine Elgemyr och Tomas Wetterberg som vid
den här tidpunkten arbetade som tjänstepersoner vid Jämställdhetsenheten på regeringskansliet. Intervjuerna är inspelade på band och genomfördes och transkriberades
under våren 2013 inom ramen för vår tidigare studie (Enander, Holmberg & Lindgren 2013). Vi har re-analyserat intervjuerna tillsammans med de texter som beskrivits ovan och vi utgår då från ett diskursanalytiskt perspektiv som kombineras med
politisk teori om hur policy skapas, liksom om tjänstepersoners betydelse för formulerandet av policy. Som en brygga här emellan använder vi begrepp lånade från social
rörelseteori. Nedan beskriver vi hur de olika teorierna är relevanta för analysen, liksom hur de omvandlats i analysen av det specifika materialet.
Enligt kritisk diskursanalys investeras olika ideologiska och politiska betydelsepotentialer i ett och samma begrepp när det flyttas mellan olika sammanhang
(Fairclough 1992). När så kallade nyckelord produceras är det begrepp som karaktäriseras av att de får olika betydelser beroende på sammanhang alternativt att betydelsen ändras och får genomslag i olika sammanhang. Genom att analysera hur nyckelord laddas med mening och flyttas mellan olika sammanhang – regering, statliga
myndigheter, politiker, tjänstepersoner – visar vi hur en samhällelig förändringsprocess går till (jfr Fairclough 1992:187f). I den här analysen handlar nyckelorden om:
Mäns våld mot kvinnor, könsmaktsordning, utsatta kvinnor och närstående. När ordens mening förhandlas förändras de genom att knytas till andra begrepp och tankesätt. Den politiska teori som beskrivs nedan ger också teoretiska verktyg för hur en
analys av detta kan gå till.
Vi kombinerar diskursanalysens fokus på nyckelord och begrepp med politisk
teori om den betydelse begrepp och omtolkningar av desamma har för utformningen av politiken. Den politiska filosofen Nancy Fraser (2003) har pekat på att om
man vill påverka utformningen av reformer och politiska åtgärder är den viktigaste
politiska striden att vinna den om kampen om definitionerna av problemområdet.
Detta sker i två steg. Först pågår en kamp om att alls få problemet ansett som ett
politiskt problem. Denna strid står i huvudsak mellan de oppositionella och reprivatiserarna. De oppositionella vill politisera det som inte anses som politiska problem, som till exempel kvinnomisshandel, medan reprivatiserarna propagerar för
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att staten ska minimera sina interventioner i människors liv. Om en politisk strid
leder till att staten åtar sig att göra politik och möta medborgarnas behov återstår
för experterna att tolka dessa behov och göra adekvata åtgärder (Fraser 2003:112f).
Eftersom experternas tolkningar cementeras i lagförslag, åtgärdspaket och andra offentliga dokument och därmed framstår som neutrala är det av största vikt för såväl
de oppositionella som reprivatiserarna att påverka experternas förståelse av problematiken (Fraser 2003:117f). Mäns våld mot kvinnor är inte längre ett nytt politikområde. Striden mellan de oppositionella och reprivatiserarna är i en mening över.
Våldsfrågan är förankrad i det partipolitiska och parlamentariska systemet och experter har tolkat våldsutsatta kvinnors behov och gett dessa mer eller mindre fast
form. Vår analys visar att kampen om begreppen i det här fallet istället pågått inom
det parlamentariska systemet. En del av denna kamp har berört hur problemet ska
representeras. Carol Bacchi (1999; 2012) menar att det möjligt att förstå och analysera effekterna av representationerna av ett problem i en specifik policy genom
att synliggöra och problematisera de antaganden som ligger till grund för en policy
men också det som inte problematiserats (Bacchi 2012:21). Frågor som kan ställas
i analysen av hur problemet representeras är: vem är subjektet, vad ska förändras,
vad kommer att förbli detsamma och vem tjänar på denna specifika representation
(Bacchi 2012:21).
Den Handlingsplan som den borgerliga regeringen lägger fram 2007 är en form av
policy med siktet inställt på att definiera politikområdet mäns våld mot kvinnor. Vi
använder därför även Susan Goodwin (2012) som pekar på att framtagandet av en policy möjliggör betydelseförskjutningar och omdefinieringar av analysen som ligger till
grund för förståelsen av problemområdet (Goodwin 2012:29). På det sättet kan det
som framstår som cementerat och fast förändras. Goodwin betonar en policys dubbla
betydelse. Den uppstår i en viss given historisk diskursiv kontext samtidigt som den
sätter nya ramar för samtalets innehåll och hur det är möjligt att tänka om frågan
(Goodwin 2012:29). Med andra ord, en policy skapas inom ramen för en given diskurs samtidigt förändrar den ramarna för samma diskurs. Som vi förstår Goodwin
menar hon att de partier som formulerar direktiven för en policy äger problemformuleringsprivilegiet och kan omdana diskursen för det politikområde som fokuseras. Vi
analyserar hur det går till dels via produktionen av offentliga dokument, dels via tjänstepersonernas arbete.
Zoe Gill (2012:83) visar att de tjänstepersoner som arbetar med att ta fram en policy också kan påverka det diskursiva utfallet. De kan välja att skriva utifrån de direktiv som givits dem eller att göra motstånd. Beroende på vilken strategi de anammar
benämner Gill tjänstepersoner som antingen ”arbetsmyror” som jobbar utifrån de politiska intentionerna eller ”aktivister” som driver sin egen linje så långt det är möjligt.
Gill förtydligar och skriver att en aktivist kan försöka driva en feministisk agenda för
att skärpa en policy eller på andra sätt manövrera runt såväl direktiven som de byråkrater som hellre vill uppfylla dessa (Gill 2012:83). Enligt Gill ska således även tjänstepersonerna förstås som subjekt i en diskursiv kontext som de vill forma men som
också formar dem.
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Då frågan om mäns våld mot kvinnor satts på agendan av kvinno- och kvinnojoursrörelsen, använder vi även en del analysverktyg från social rörelseteori, då aktivisterna
inom det politiska systemet i vårt studerade fall har klara kopplingar till aktivismen utanför. Främst handlar dessa verktyg om hur ett problem ”inramas” och hur detta i sin
tur kan kopplas till politiska möjlighetsstrukturer och kulturella möjligheter och begränsningar (Benford & Snow 2000; McAdam m.fl. 2004). Begreppet inramning går
tillbaka till Erving Goffmans ramteori (1986), enligt vilken människors handlingsrepertoar är avhängig den kontextuella tolkningsram de verkar inom. Med politiska möjlighetsstrukturer menas vilka politiska kanaler det finns för att föra fram en social rörelses krav, och vilken benägenhet det finns hos det politiska och administrativa systemet att hörsamma dessa krav och utifrån dem skapa en ny policy. Detta kan kopplas
till såväl Fraser som Bacchi och även till Faircloughs diskursteori om hur nyckelbegrepp
formas och omformas i olika kontexter. En begränsning med den metod och det material vi valt är att resultaten främst berör den diskursiva nivån av policyförändringar. Vad
dessa kommit att betyda mer konkret för det praktiska arbetet med frågan är därför något vi enbart snuddar vi i vår analys. Vi inleder den empiriska analysen med Handlingsplanen och det inomparlamentariska arbete som föregick dess tillkomst.

Tjänstepersoner och politiskt tillsatta: Det konkreta arbetet med
Handlingsplanen
När den borgerliga regeringen presenterade sin första budget 2006 hade anslaget för
området jämställdhet där mäns våld mot kvinnor ingår, höjts rejält. Tjänstepersonen
Madelaine Elgemyr berättar att när de som arbetade på Jämställdhetsenheten läste
att deras budget ökat från 40 miljoner till 400 miljoner kronor trodde de först att det
hade blivit ett tryckfel. På Jämställdhetsenheten ledde de starkt ökade anslagen till en
febril aktivitet. Internt frågade man sig varför regeringen valt just en jämställdhetssatsning. När Tomas Wetterberg, även han tjänsteperson, reflekterar över detta framkommer både att det fanns en osäkerhet om vad det hela handlade om och att det
stora beloppet väckte förvåning och i Wetterbergs fall i efterhand en undran. I intervjun säger han:
Det vore kul att veta, väldigt roligt att veta, fast om jag nu tänker på vad vi vet
idag och tänker om jämställdhetspolitiken hela tiden så var det här ett guldtillfälle egentligen, att komma in, lägga mängder av pengar på jämställdhet, där
mäns våld mot kvinnor är en del, det är ett av de fyra delmålen. Lägga massvis
av pengar utan att ha en inriktning om att det ska förändra samhället. Det var ett
sådant guldläge. Man måste ju få mängder av poäng. Och det fick de också. De
får ju fortfarande jättemycket poäng på att göra det, om det var någon som var så
strategisk utav dem. Det vet jag inte men kan mycket väl vara det. Absolut. För
alla blev chockade. […] På enheten alltså satt vi ju och tittade i taket i princip. Vi
var jätteförvånade [över satsningen] är de tokiga och har de inga idéer heller. Ska
vi ta fram deras idéer? Vi förstod ingenting.
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Madeleine Elgemyr menar också att det var en ovanlig situation därför att det fanns
pengar men lite idéer: ”Nej det fanns mer pengar än idéer. Politikerna ville göra något
men det var vi tjänstemän som skulle ta fram åtgärder. Det tog vi utifrån utredningar, myndighetsrapporter, ja mycket sådant”. Som framgår av både Wetterberg och Elgemyr uppfattade tjänstepersonerna situationen som att det var de som hade ett slags
initiativ att ta fram åtgärder och att det var ovanligt att politikerna själva inte hade
några särskilda idéer att bidra med. I det Wetterberg berättar framkommer också en
förväntan om att en ny regering borde ha en egen ideologisk vision som tjänstepersonerna borde arbeta med att implementera. För att få ytterligare idéer och förslag ordnades två hearings: en som vände sig till myndigheter och en som vände sig till ideella
organisationer och andra fristående aktörer i det civila samhället. Nyamko Sabuni,
ansvarig minister, beskriver det också som att det fanns uppslag om vad som kunde
göras och att det nya arbetet var en sorts fortsättning på den politik som förts tidigare.
Hon säger dock inte explicit att idéerna kom från politiken utan hon hänvisar i stället till en allmän debatt:
Det som handlingsplanen innehåller är ju många olika förslag som redan fanns
ute i den allmänna debatten. Det var inte så att vi uppfann ytterligare ett annat
hjul utan det var bara att samla ihop det som redan fanns och vi lyssnade in alla
som hade något att säga.

Med ”alla” menar Sabuni bland annat ideella organisationer och aktörer i det civila
samhället. Vad Sabuni också poängterar är att det var en ovanlig situation i betydelsen att det nu fanns anslag till ett område som ”behövde fyllas med uppdrag”.
I likhet med Sabuni ger den politiskt tillsatta samordnaren Karin Karlsbro inte heller den tidigare regeringen någon betydelse för den fortsatta politiken. Hon beskriver sig också som förvånad över läget, att ”det var tomt i skafferiet” och ”visionslöst”.
Liksom Sabuni menar hon att idéer nu skulle hämtas även från annat håll än från den
tidigare politiken. Hon pekar ut aktörer i det civila samhället och den ideella sektorn
och myndigheter som dem som skulle komma med förslag.
Trots att den nytillsatta regeringen inte tycktes ha några tydliga egna visioner eller
mål för att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor tiofaldigas alltså budgeten.
Det står också Jämställdhetsenheten fritt både att fortsätta på den handlingsplan de
börjat skissa på redan före valet samt söka åtgärder och förslag för att fylla den. Åtgärder vars politiska ursprung inte utgjorde något problem. Detta är i sig inte särskilt
märkligt; den socialdemokratiska regeringen tog på samma sätt över Kvinnofridspropositionen vilken påbörjats och initierats av tidigare jämställdhetsministern Bengt
Westerberg (Enander, Holmberg & Lindgren 2013). Det intressanta i det här fallet är
att man gör en sådan stor satsning utan att, vad vi kunnat finna, ha en uttalad politisk
vilja att sätta sin egen prägel på den liksom att tjänstepersoner på enheten fick ett annat handlingsutrymme än sedvanligt. Men var det verkligen en satsning utan ideologi
och vilken roll fick tjänstepersonerna fortsättningsvis?
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Könsmaktsordningens vara eller icke vara på regeringskansliet
I intervjun med dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni säger hon apropå
arbetet med handlingsplanen och dess ideologiska fokus att hon inte såg arbetet mot
våld som en ideologisk fråga förutom när det gällde ordet könsmaktsordning:
[…] ja det fanns ju inte, det finns inte på detta område ingen egentlig anledning
att lägga de här ideologiska perspektiven på frågan, vilket betyder att det var en
öppen diskussion. Vad kan vi göra? Vad är bra att göra? Enda saken som jag lade
ideologiskt perspektiv på, det var ju min beskrivning av mekanismer och strukturer kring våldet. Jag sa det att: Jag kommer inte att skriva ordet könsmaktsordning därför att i denna plan, jag kommer att skriva om maktordningar, underoch överordning såsom FN definierar våld i nära relationer. För att det är i denna handlingsplan, vill jag också inkludera både det våld som begås i samkönade
relationer och det våld som begås i hederstraditioner. Och om jag använde ordet
könsmaktsordning och låter det vara styrande då kommer vi fortsätta kampen
som bara gäller det våld som kvinnor utsätts för.

Med andra ord, det enda ideologiska beslut Sabuni tar när det gäller handlingsplanen är att lyfta ut den strukturella analysen för att det enligt henne är det enda sättet
som gör det möjligt att lyfta in olika andra utsatta grupper. Drivkraften till det menar
hon var viljan att fokusera tidigare uteslutna grupper. Individperspektivet understryks
dock än mer i en artikel som publiceras på regeringskansliets hemsida under rubriken: Nu intensifierar vi kampen mot kvinnovåld (2007). Sabuni skriver att våldsutsatta
homo- och bisexuella osynliggjorts av könsmaktsteorin och understryker att det finns
under- och överordning också mellan samkönade par. Därför, fortsätter hon, tar regeringens Handlingsplanen sin utgångspunkt i offret och inte som tidigare i tanken
att kvinnor är offer och män förövare.
Sabuni placerar således våldsfrågan i en individualistisk tolkningsram. Genom sitt
tolkningsföreträde och genom att ge betydligt mindre utrymme åt den kluvenhet som
präglat tidigare regeringsdokument förändras delvis grunden för arbetet med våldsfrågan (jfr Goodwin 2012). Den går från att också definieras som ett strukturellt problem till att främst bli en fråga om enskilda individers utsatthet. På frågan om hon
ansåg att det var ideologiskt att tala i termer av individer formulerar sig Sabuni så här:
”[…] är det folkpartistiskt, ja jag är liberal folkpartist så det är klart att det påverkar
hur jag tänker och hur jag formulerar eller velat få handlingsplanen formulerad. Absolut”. Sabuni är därmed öppen med att hennes egen ideologiska hemvist har betydelse för hur Handlingsplanen formulerades, vilket också överensstämmer med strategin att hämta idéer och förslag från andra håll än från den tidigare förda politiken,
som vi beskrivit ovan.
Karin Karlsbro tycks se på detta med ideologi ur en delvis annan synvinkel. Hon
menar att tanken var att Handlingsplanen skulle kunna läsas av vem som helst oavsett ideologisk ståndpunkt:
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[…] Det ska finnas en uppslutning kring det här arbetet oavsett vilken regering
som kommer i morgon eller vi brukar ändå säga oavsett om man är polis i Säffle
eller oavsett om man är socialarbetare i Rinkeby eller om man jobbar i skolan i
Umeå, så ska man kunna kika på den här och känna: Men det här är någonting
jag förstår eller kan dela uppfattning både i analys och i de åtgärder som behövs.
[…] Oavsett vad jag röstar på eller oavsett vad jag har för ideologi. Ja det var en
ambition. Sen blev det lite kritik att man strök bort könsmaktsordningsord.

Karlsbro verkar, i motsats till Sabuni, tolka Handlingsplanens individfokus som att
det gjorde att den inte ger uttryck för en ideologisk ståndpunkt. Hon menar att det
gjorde policyn neutral i betydelsen icke-ideologisk och därmed en grund för konkreta
åtgärder. Eller med hennes egna ord: ”Handlingsplanen blev ju ungefär som en ’att
göra lista’ för sen liksom fanns ju pengarna och då är det bara att börja beta av”. Man
kan säga att frågan om mäns våld mot kvinnor framställdes som en mindre kontroversiell fråga genom att man inte längre hänvisar till könsmaktspolitiska ställningstaganden. Istället formuleras åtgärder riktade till individer. Det var åtgärder som alla
oavsett politisk färg förväntades kunna skriva under och de hade en tydligt administrativ prägel, vilket vi återkommer till senare.
Framtagningen av Handlingsplanen ledde dock till fler kontroverser än brukligt på
regeringskansliet och mellan olika departement.1 Även andra begrepp än könsmaktsordning blev svåra att hantera bland tjänstepersonerna. När Wetterberg och en kollega ville lyfta in frågor om maskulinitet eller genusordning blev responsen enligt honom att: ”Sådana flumbegrepp vill vi inte ha”. Det anser Wetterberg ledde till att den
förändringspotential som trots allt fanns i dokumentet föll platt:
Vi försökte verkligen göra en bra handlingsplan, och jag tycker fortfarande, skulle vi ha med en idé i handlingsplanen för att det skull leda till någonting stort
alltså, till exempel ett resonemang om genusordningen, eller åtminstone maskulinitetsförändring, så hade det blivit en bra handlingsplan. Men med det här
enormt många åtgärder som gjort jättemycket var för sig, så leder det inte framåt.
Det finns ingen könsideologi.

Samordnaren Karin Karlsbro beskriver att hon i början av arbetet kände att det fanns
risk för att den ideologiska diskussionen skulle lägga hinder i vägen för det praktiska
arbetet med Handlingsplanen. Men när arbetet väl var slutfört rådde det enighet menar hon: ”Sen levererades ju en produkt som jag tror att alla som var delaktiga kände
sig, ja kände sig rätt så nöjda med eller vad man kan säga”. Det förlösande tycks ha
varit att man enades om att låta Handlingsplanen ta sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, viket ju också Sabuni och Karlsbro var nöjda
1 Berörda departementen var: Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet, Miljödepartementet samt Finansdepartementet.
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med. Även om det är ett dokument som sätter individuella rättigheter i fokus och inte
primärt syftar till att förändra grundläggande samhällsstrukturer beskriver även Wetterberg stämningen bland tjänstemännen på enheten som god när man kommit fram
till detta beslut: ”När vi förstod att vi skulle kunna enas om de mänskliga rättigheterna som grund för arbetet tänkte vi: Yes! Nu har vi åtminstone fått igenom detta”.
Att det var just FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som man lyckades enas om
är särskilt intressant utifrån att Liz Kelly (2005) beskrivit just denna som föremål för
lyckad ”gender mainstreaming”, vad gäller att få frågan om mäns våld mot kvinnor
att betraktas som ett brott mot mänskliga rättigheter. Kelly beskriver vidare hur aktivister inom och utom FN använt sig av en rättighetsetisk inramning av frågan, med
syftet att skapa förändring utöver rättighetsetiken. Kanske tyckte aktivisterna på regeringskansliet sig se samma möjlighet? Resultatet blev, hursomhelst, att könsmaktsordning hölls utanför policyn med hjälp av en internationell policydiskurs som erbjöd
”något universellt att landa i”, som Karlsbro uttrycker det.
Men att det fortsatt var konflikter synliggörs av det faktum att fyra personer faktiskt lämnade Jämställdhetsenheten under arbetet med Handlingsplanen. Wetterberg
säger: ”Det var väldigt konfliktfyllt och det var ju också det som ledde till att vi slutade sedan flera stycken”. Ur tjänstepersonernas perspektiv, och för att koppla tillbaka till Kelly (2005), passerades kanske gränsen för vad som uppfattades som ”gender
mainstreaming” när kön var på väg att falla bort ur analysen (jfr Verloo 2005).
Det är en särskild arbetssituation när den här typen av policy tas fram eftersom
ingen skrivelse eller något förslag lämnar regeringskansliet utan att det finns konsensus om varje enskild formulering. Det finns en utarbetad arbetsgång för svårlösta oenigheter berättar Madeleine Elgemyr:
[…] när tjänstemännen upptäcker att: Vi kan inte komma överens för våra uppdrag går inte ihop, det är då man får hissa det, som man säger, upp till enhetschefs nivå och så får man försöka komma överens. Och när de inte komma överens får man hissa det till, då är det på politikernivå och då är det först de politiskt sakkunniga och sen är det statssekreterarna och sen om inte de kan komma överens så är det ministrarna och om inte ens de kan komma överens är det
statsministern.

Just frågor om begrepp och vad som bedömdes som ”politiska formuleringar”, säger Elgemyr, ”hissades uppåt” ett flertal gånger, om än inte till statsministerns bord. Tjänstepersonerna hade alltså ett visst utrymme att göra sina egna formuleringar men var samtidigt
beroende av intern enighet för att få igenom dessa. Några tjänstepersoner tycktes dessutom
bortse från den icke-ideologiska ram som Sabuni formulerat och som stöddes av Karlsbro och det tycks vara en viktig grund för motsättningarna mellan tjänstepersoner från
olika departement. Politikerna tar då tillbaka frågan och understryker sitt tolkningsföreträde, genom att Karin Karlsbro ges ett tydligare samordningsansvar. Man kan anta att
hierarkierna inom statsapparaten därmed blir synliga för de inblandade – särskilt tjänste
personerna som nu i stället fråntas formuleringsinitiativ och handlingsutrymme. .
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Som nämnts ovan menar Zoe Gill (2012) att de som tar fram en policy också är
subjekt och en del i det politiska samtalet. Tjänstepersoner kan återskapa den rådande
diskursen (arbetsmyror) eller agera för att undergräva densamma (aktivister). Några av de tjänstepersoner som arbetade med Handlingsplanen hade dessutom direkta
kopplingar till sociala rörelseorganisationer (Män för jämställdhet, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) som verkade för en uttalat feministisk
inramning av våldsfrågan. Utifrån Gill kan man säga att det i arbetet med Handlingsplanen uppstod ovanligt många och svåra stridigheter om tolkningsföreträdet
mellan aktivister och arbetsmyror på regeringskansli och departement. Till sist fick
Karlsbro med mandat direkt från Sabuni träda in och styra upp arbetet. Det betyder
att det politiskt-ideologiska fick en stor betydelse när handlingsplanen togs fram. Det
vill säga att S abuni, som menade att hon inte lade ideologiska aspekter på frågan i någon högre grad, i rent konkret politisk handling dock införde en ideologisk styrning
av frågan. Oenigheten pågick och till sist fick de som inte kunde sluta upp bakom den
nya p
 olitiken lämna Jämställdhetsenheten. Aktivisterna förlorade slaget helt enkelt,
vilket vi menar kan ses som resultatet av en effektiv motinramning (Benford 1987, i
Benford & Snow 2000:617) från Sabunis sida, där det problem som skulle representeras, för att tala med Bacchi (1999; 2012) inte var könsmaktsordningen. Att aktivisterna förlorade denna ”inramningstävlan” (Ryan 1991, i Benford & Snow 2000:626)
eller diskursiva kamp kan också beskrivas som att de politiska möjlighetsstrukturerna
(McAdam m. fl. 2004) förändrades, eller till och med stängdes, vad gäller frågans formulering. Vår tidigare studie (Enander, Holmberg & Lindgren 2013) visade att aktivisterna utanför regeringskansliet, i form av kvinnojoursorganisationerna, inte heller
bedrev något särskilt aktivt lobbyarbete för att frågan skulle behålla sin feministiska
inramning, vilket möjligen också kan ha varit av betydelse. Om vi hittills framför allt
visat hur vissa begrepp gjordes omöjliga och uteslöts ur diskursen ska vi nu visa hur
andra begrepp omformulerats.

Från våld mot kvinnor i hemmet till våld mot vuxna av närstående
Nu ändrar vi fokus och ser närmare på betydelseförskjutningar dels vad gäller vilket
begrepp som används för att rama in problematiken, dels av det begrepp som formulerar mot vem våldet riktas. Detta är inte en politisk strid som den som diskuterats
ovan utan handlar snarare om vad som framstår som ett långsiktigt strategiskt policyarbete. Även om denna förändring inte direkt kan kopplas till framtagandet av
Handlingsplanen följer vi här Goodwin (2012) genom att anta att Handlingsplanen
påverkar det fortsatta policyarbetet, vilket i sin tur inverkar på diskursen om våldsproblematiken. Vi inleder med att beskriva hur begreppet våld mot kvinnor i hemmet
omformulerats till våld mot vuxna av närstående, samt hur begreppet närstående förändrats under processen.
I mars 2005 tillsatte det dåvarande socialdemokratiska statsrådet Morgan Johansson en utredning för att göra en översyn av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor.
Utredningen publicerades i slutet av juni 2006 och fick titeln: Att ta ansvar för sina in269
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satser: Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65). I utredningen förslås
en ändring i 5 kap. 11§ socialtjänstlagen (SoL). Förslaget är att byta ut formuleringen
att våldet sker i hemmet och ersätta det med att utövaren av våldet är en närstående:
”Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för
våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra
sin situation” (vår kursivering) och ändra till: ”Nämnden ska härvid ge stöd och hjälp till
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp av närstående” (SOU
2006:65: 19). Förslaget handlar således om att inte längre knyta brottet till en geografisk plats utan i stället till kvinnans relation. Begreppet preciseras i utredningen: ”Med
närstående menas en person kvinnan har eller har haft en relation med: nuvarande eller
tidigare sambo, fästman eller pojkvän eller motsvarande” (SOU 2006:65:232).
Sedan följer riksdagsvalet september 2006 och det blir den borgerliga regeringen
som fortsätter arbetet. Det resulterar i Proposition 2006/07:38: Socialtjänstens stöd
till våldsutsatta kvinnor. I propositionen anses att utredaren haft en alltför snäv syn på
begreppet närstående och därför föreslås en ny definition inspirerad av ett betänkande om barn som bevittnar våld (Betänkande 2005/06: JuU19) som lades fram under
den tidigare regeringen. Regeringen menar nu att kretsen närstående bör vidgas: ”För
vuxnas del kan t.ex. även makar, sambor, pojk- och flickvänner som man har ett mer
fast och varaktigt förhållande med, syskon, barn och barnbarn komma att omfattas
av närståendebegreppet” (Prop. 2006/07:38:31). Man går från ett begrepp som handlar om parrelationen och äkta makar eller partners till ett där de potentiella förövarna
istället utgörs av en vidgad krets som kvinnan kan anses ha en förtroendefull relation
till. Man understryker vikten av att begreppet är könsneutralt och hänvisar till hedersrelaterat våld (Prop. 2006/07:38:30).
I den proposition som den borgerliga regeringen lägger fram (Prop. 2006/07:38:
47) anges den nya definitionen av närstående i Socialtjänstlagen (SoL Kapitel 5 11 §)
som i sin tur kommer att ligga till grund för socialnämndens verksamhet. Även om
regeringen nu använder sig av samma ordalydelse som föreslogs av utredaren i SOU
2006:65 gör man det alltså med en väsentlig skillnad, en ny innebörd i ett avgörande
begrepp, nämligen begreppet ”närstående”. Man kan fråga sig om det får några egentliga konsekvenser? Vi menar att det är så.
I juni 2011 ger Socialstyrelsen ut Våld: Handbok om socialnämndens ansvar för
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Handboken är tänkt att vara ett stöd
för de som arbetar i socialtjänsten för att visa hur de ska arbeta med den här frågan.
Inledningsvis definieras återigen begreppet närstående. Det som nu framstår som
nytt är att de inblandade parterna definieras könsneutralt, med andra ord både offer
och förövare är könsneutrala kategorier: ”Utgångspunkten för om någon ska betraktas som närstående eller inte är om det finns en nära och förtroendefull relation mellan den som utövat våldet och den som utsatts för brottet” (Våld 2011:30, vår kursivering). Här finns en tydlig koppling till att inkludera samkönade par som utsätts för
våld, tidigare har först och främst lesbiska nämnts.
När Socialstyrelsen 2014 ger ut nya Föreskrifter och Allmänna råd om våld i nära
relationer är det olika grupper av närstående som adresseras:
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Dessa föreskrifter ska tillämpas i socialnämnds och i vårdgivares arbete med
barn och vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av
närstående (våldsutsatta), och barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp
av eller mot närstående (barn som bevittnat våld) (SOSF 2014:4 1 kap. 1§:3).

Nu är både våldsutsatta och våldsutövare könsneutrala individer och brottet eller det
sociala problemet som det handlar om benämns som våld i nära relationer. Begrepp
som varken könar offer eller förövare används och det är också svårt att finna någon
strukturell ansats, utan det handlar om en person som är närstående till en annan person. Tidigare könade begrepp för offer och förövare har således ersatts av okönade begrepp som i någon mening skapar likvärdighet mellan offer och förövare. Män är inte
förövare och kvinnor är inte offer – båda framstår som lika aktiva eller passiva och på
så sätt framstår problemet också som könsmässigt neutralt.
Genom de förändringar vi pekat på har problemformuleringen av mäns våld mot
kvinnor, menar vi, blivit en del av en individbaserad jämställdhetspolitik, vilket också
ligger i linje med Sabunis ideologiska utgångspunkt; hon kallade sig aldrig feminist
utan sa sig vara för jämställdhet. Här stöder vi oss på Martin Wottle och Eva Blomberg som i en artikel diskuterar hur nyliberal politik förhåller sig till feminism och
jämställdhet. De menar att den nyliberala feminismen inte syftar till genomgripande strukturella förändringar utan snarare är ett sätt att omvandla samhället utifrån
marknadens och individens perspektiv (2011:112). Vi menar att det är en våldspolitik
utifrån detta nyliberala fokus som Sabuni drivit och den har fått effekt i och via exempelvis omdefinitioner av ”närstående”. Vi ska nu visa hur nyckelorden utsatta kvinnor
och mäns våld genomgått liknande omformuleringar.

Definitioner av våld, omformuleringar och praktisk politik
I ett pressmeddelande från Justitie-, Utbildnings-, och Socialdepartementet den 25
april 2012 meddelas att förra länspolismästaren Carin Götblad utsetts till regeringens
nationella samordnare mot våld i nära relationer. Götblad säger apropå sitt uppdrag
att: ”I olika delar av samhället finns en stark vilja att arbeta mot våld i nära relationer
vare sig det handlar om misshandel av partnern, hedersrelaterat våld eller barnmisshandel”. Med andra ord är inte mäns våld mot kvinnor i fokus utan våld som sker
i nära relationer. I efterföljden av att begreppet närstående omdefinierats, breddats
och neutraliserats, görs samma sak med våldsfrågan. I ett uppdrag som syftar till att
minska våldet i samhället nämns varken män som förövare eller kvinnor som offer.
I stället används universella begrepp som partner, heder och barn. Man kan säga att
Götblad definierar våld i nära relationer som ett brott mellan människor som är kända för varandra och som har någon form av förtroendefull relation i motsats till det
våld som sker mellan okända personer i det offentliga rummet. Mäns våld mot kvinnor framstår nu inte som ett eget brott utan är könsneutralt och en del i en bredare
våldsdefinition.
I slutskedet av Götblads uppdrag tillsatte regeringen Pia Enochsson (uppdraget
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övertogs sedemera av Juno Blom) som särskild utredare för att ta fram konkreta strategier och titeln på uppdraget är: Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra (Dir 2014:25). I direktivet formuleras uppdraget på ett, i det
här sammanhanget, mångtydigt sätt. Den särskilde utredarens uppdrag omfattar alla
som kan utsättas för våld i en nära relation, det vill säga kvinnor, män, flickor, pojkar, barn och homosexuella, bisexuella och transpersoner. Samtidigt understryks att
det framför allt är kvinnor som drabbas (Dir 2014:25: 4). Betyder det att regeringen
återtagit en tidigare definition av problemet med utsatta kvinnor i fokus och ett slags
strukturell förståelse?
För att förstå hur uppdraget ska tolkas menar vi att man bör gå tillbaka till diskussionerna i samband med Handlingsplanen. Genomgående har regeringen sedan
Handlingsplanen när de talat om våldsutsatta kvinnor lyft ”särskilt utsatta grupper
av kvinnor”: kvinnor med fysiskt och/eller psykiskt handikapp, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor i missbruk, unga kvinnor, äldre kvinnor, lesbiska kvinnor och kvinnor inom de nationella minoriteterna (Skr. 2007/08:39:14). På så vis
har begreppet kvinna komma att bli ett paraplybegrepp för en rad olika grupper av
kvinnor. Dessa kvinnor definieras i sin tur inte i första hand till att de är underordnade män utan att de är våldsutsatta kvinnor med vissa tillskrivna egenskaper eller
positioner.
Vår tolkning stöds av Veronica Ekström (2012) som i en artikel diskuterar hur
särskilt utsatta grupper av kvinnor kan tolkas i propositionen Socialtjänstens stöd till
våldsutsatta kvinnor (Prop. 2006/07:38). Ekström menar att när kvinnor med utländsk bakgrund sätts i fokus är det inte för att peka på etnisk diskriminering ur ett
strukturellt perspektiv. Det är snarare kvinnors individuella brister som hamnar i fokus; att de saknar nätverk och har lite kunskap om det svenska samhället (2012:63).
På liknande sätt menar Maria Carbin (2010:103) att det skett en kursändring i den
borgerliga våldsdiskursen med talet om ”särskilt utsatta grupper”. Att föra upp de utsatta grupperna leder visserligen till nya brottsofferkategorier men eftersom man bortser från maktrelationer individualiseras våldet. En möjlig tolkning är alltså att regeringen inte återgår till tidigare definitioner av kvinnors utsatthet utan att den i stället
har ersatt begrepp som inkluderar maktordningar med åtgärder riktade till enskilda
kvinnor. Kanske blir det paradoxalt nog då möjligt att formulera våldet i vid bemärkelse och faktiskt åter benämna det som mäns våld mot kvinnor, eftersom maktanalysen nu är utelämnad? Mäns våld mot kvinnor ges i vilket fall en ny och något annorlunda betydelse när det placeras tillsammans med talet om särskilt utsatta grupper
av kvinnor. I direktivet formuleras uppdraget med ett nytt fokus på kvinnor samtidigt
som mäns våld nämns:
Arbetet omfattar inte enbart det våld som drabbar kvinnor i nära relationer utan
även det våld som utövas mot kvinnor av bekanta eller helt okända män. Det gäller t.ex. sexuellt våld och andra sexuella övergrepp som drabbar kvinnor i någon
annans bostad eller på allmän plats. Mäns våld mot kvinnor förekommer även i
samband med hedersrelaterat våld och förtryck, giftermål mot någons vilja, pro272
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stitution och människohandel för sexuella ändamål. Våldet som riktas mot kvinnor drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser och förekommer oavsett
nationalitet eller etnisk, religiös och kulturell tillhörighet eller sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck (Dir 2014:25).

Här diskuteras våldet, när det relateras till utsatta grupper av kvinnor, på ett annat
sätt, och därmed på olika sätt i ett och samma dokument. Varje kvinna beskrivs som
en potentiell måltavla för våld, oavsett ålder, klass, etnicitet, religion osv i enlighet
med en intersektionell förståelse. Samtidigt beskrivs inte utövarna/förövarna på samma noggranna sätt. Igen skapas således en tydlig skillnad mellan offer och förövare
som är könad men utan att detta är explicitgjort. Tidigare sattes våldet mot kvinnor
i motsats till våld i offentlig miljö utfört av en okänd förövare. Nu inkluderas istället
det mesta av det våld som kvinnor utsätts för i vårt samhälle just för att de är kvinnor.
Detta korresponderar med en så kallad sammanhållen våldsförståelse enligt vilken
skilda typer av våld hänger samman och kan kopplas till könsmaktstrukturer (SOU
2004:121). Hur är det möjligt utifrån den tidigare beskrivna utvecklingen? En tolkning är att det handlar om ”sprickor i muren”, det vill säga att den tidigare ambivalensen inom politikområdet till viss del består, trots enträgna försök till likriktning och
könsneutralisering. En annan tolkning är att dokumentets synbara radikalitet omintetgörs av ramarna för uppdraget och hur dessa formulerats:
De långsiktiga och kortsiktiga målen ska syfta till ett strategiskt arbete för att nå
målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt fungera som ett r edskap
för att genomföra ett resultatstyrt och kunskapsbaserat arbete på området.
Inom ramen för uppdraget ska utredaren även ta fram underlag till nulägesbe
skrivningar och föreslå resultat- och processindikatorer för uppföljningen av
målen (Dir 2014:25).

Här efterfrågas inte könspolitiskt radikala förslag om (exempelvis) förändring av sexualiseringen av det offentliga rummet, undervärderingen av kvinnors arbete eller den
skeva arbetsdelningen i hemmet, utan odefinierade åtgärder vilka främst tycks behöva
vara mätbara. Statsvetaren Malin Rönnblom (2011) diskuterar vad som händer när frågor om jämställdhet blir administration. Hon menar att det leder till att området avpolitiseras och omvandlas till teknikaliteter och i den processen försvinner också frågan
om makt. Att genomföra jämställdhet blir att pricka av olika listor, jämställdhet blir en
teknisk lösning, ett slags administration och inte en genomgripande omstrukturering av
verksamheten (2011: 47f). Rönnblom (2011:42) skriver vidare att könsneutraliseringen
av våldsområdet är parallellt med Alliansens neutralisering av jämställdhetsfrågorna. I
en mening är cirkeln sluten: Politikområdet mäns våld mot kvinnor integreras småningom i en redan individualiserad jämställdhetspolitik och, menar vi, förlorar därmed sannolikt möjligheten att förändra samhälleliga könsmaktstrukturer.
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Avslutande diskussion: Gamla begrepp, nya omtolkningar och nya
maktordningar
I denna artikel har vi kunnat visa att det fanns en konflikt på regeringskansliet mellan
de som arbetade på Jämställdhetsenheten och andra tjänstemän på olika departement
men också i förhållande till tjänstepersoner på högre beslutsnivåer och politiker när
Alliansen övertog regeringsansvaret i samband med valet 2006. Vi menar att flera av
de personer som arbetade på Jämställdhetsenheten kan kallas för aktivister emedan de
i det längsta försökte driva en mer feministiskt inriktad politik vad gäller mäns våld
mot kvinnor. Konflikten slutade med att fyra personer lämnade enheten. Vi har visat
att det fördes en kamp om begreppen på Regeringskansliet och att den inte var grundad i materiella villkor eftersom det tillfördes en rejäl pott pengar. Begränsningarna i
den politiska möjlighetsstrukturen (Benford & Snow 2000) var alltså inte materiella,
utan diskursiva, vilket lämnar öppet för tolkning vad begränsningarna konkret kom
att innebära. Vi har också kunnat visa att dåvarande jämställdhetsministern Nyamko
Sabuni tidigt i processen med Handlingsplanen gick in och tog tolkningsföreträdet.
Jämställdhetsenheten fick till en början fria tyglar att formulera åtgärder. Det enda
förbehållet från ministerns sida var att ordet könsmaktsordning inte fick användas. I
praktiken kortades snart tyglarna och den politiska nivån kopplades mer än vanligt
till policyprocessen.
Vi har även kunnat visa att den borgerliga politiken riktad mot politikområdet
mäns våld mot kvinnor delvis handlade om att omdefiniera bakomliggande begrepp i olika dokument. Man har tagit tolkningsföreträdet genom att sätta individen i centrum och göra mäns våld mot kvinnor till ett paraplybegrepp för särskilt utsatta kvinnor. Med utrangeringen av begreppet könsmaktsordning, tycks
man även i viss mån återvända till begreppet mäns våld mot kvinnor. Trots att
man använder samma begrep har man dock omdefinierat politikens innehåll, från
en strukturell till en individuell förståelse av våldet. Men man har också till stor
del avkönat våldets parter. Har det då någon betydelse när det enbart är ett odefinierat ”offer” som blir utgångspunkt i politiken och inte både (könade) offer och
förövare? Maria Carbin anser att begreppet könsmaktsordning visserligen osynliggjort olikheter och skillnader mellan kvinnor genom att i huvudsak fokusera likheter (2010:103). Å ena sidan torde omdefinieringen alltså kunna bära med sig en
positiv förändringspotential, med hänvisning till intersektionalitet. Å andra sidan
menar Carbin samtidigt att eftersom den borgerliga politiken saknar en strukturell
maktanalys och ett intersektionellt perspektiv, blir våldet reducerat till individnivå
när offret sätts i fokus (Carbin 2010:100). Vi lutar oss här mot Carbins tolkning
och vill samtidigt peka på att (om tolkningen antas giltig) detta kan ses som ett diskursanalytiskt exempel på att olika ideologiska och politiska betydelsepotentialer
kan rymmas i ett och samma begrepp, där begreppets betydelse ändras då det byter
sammanhang (Fairclough 1992).
Nancy Fraser skriver att det är lätt att ta för givet att behov som lyckats ta sig in i
den politiska sfären också håller sig kvar där. Samtidigt menar hon att vissa frågor har
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svårt att stanna i det offentliga samtalet och på den politiska dagordningen (Holmberg & Bender 2003:22). Frågan tycks bara försvinna. Hon kallar det för ”det bortsprungna problemet”. Mäns våld mot kvinnor är dock inte ett bortsprunget problem
i den meningen att det är borta från den politiska dagordningen. Tvärtom är det ett
högaktuellt politikområde som fått kosta en hel del skattemedel. Det bortsprungna
problemet är i det här fallet, menar vi, själva definitionen, att våldet faktiskt handlar
om maktrelationer. Avsaknaden av maktanalys leder i sin tur till en ny diskurs där
behoven definieras på ett nytt sätt och reduceras till mätbara åtgärder till utsatta individer eller specifika grupper. Därmed försvåras möjligheter att synliggöra och lösa
problem på en strukturell nivå.
Utifrån Carol Bacchi (2012) tycks problemet för den borgerliga Alliansregeringen ha varit talet om maktordningar. Det har man löst genom använda sitt tolkningsföreträde och ge ny innebörd åt de bakomliggande definitionerna. Våldet inkorporeras på så sätt i en liberal jämställdhetsdiskurs och som vi visade i studie om
SKR/Unizon har det fått stora konsekvenser för hur stöd och hjälp till våldsutsatta
kvinnor formuleras i praktiken (Enander, Holmberg & Lindgren 2013). Vad vi i
denna studie gjort tydligt är att ett litet ord betyder så mycket när en vill vinna slaget om begreppen.
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