
läkartidningen nr 7 2008 volym 105 457

tema mäns våld mot kvinnor
kriminologiskt perspektiv

Debatten om våld mot kvinnor består egentligen av flera olika
debatter med en enorm spännvidd avseende utgångspunkter,
teoretiska ansatser, problembeskrivningar, slutsatser och
eventuella åtgärdsförslag. Det är knappast möjligt, och troligen
inte ens meningsfullt, att förhålla sig till alla dessa debatter i en
artikel. Som kriminolog har jag inte svårt att välja min ingång i
denna svåra fråga. Jag ska här analysera detta fenomen ur ett
traditionellt kriminologiskt perspektiv – våldet som fenomen,
orsaker till våldet samt våldets offer och förövare.  Begreppet
våld används här (om inget annat sägs) i betydelsen fysiskt
våld. Jag kommer inte heller att ta upp det sexuella våldet, som
är så komplicerat att det kräver en separat artikel.

Våldet och civilisationsprocessen
Det finns inga belägg för att det någonsin har funnits mänskli-
ga samhällen utan våld. Däremot varierar omfattningen av vål-
det i olika samhällen. När det gäller västvärlden och Sverige
tycks våldet mellan enskilda människor (våldsbrottsligheten)
ha minskat successivt. (Det organiserade våldet i form av krig
har däremot, i antalet offer räknat, aldrig varit så omfattande
som under 1900-talet. Krigets våld drabbar ofta kvinnor, men
inte heller denna fråga behandlas här.) Beräkningar för Stock-
holm visar t ex att antalet personer per 100 000 invånare som
dömdes för mord och dråp var ca 80 i slutet av 1400-talet och
har sedan successivt minskat till mellan en och två per 100 000
under 1800- och 1900- talet [1]. 

Att det dödliga våldet, och troligen även andra mindre grova
former av våld, minskar mellan 1400- och 1800-talet i Sverige
stöds av bl a Österberg [2] och Kaspersson [3] och i andra väst-
länder av bl a Gurr [4] och Ylikangas [5]. Under samma period,
i synnerhet mot slutet av denna, börjar också de västerländska
staternas våld mot medborgarna i form av dödsstraff och tortyr
att minska i omfattning [6].

Den kanske mest inflytelserika teoretiska förklaringen till
våldsminskningen är Norbert Elias’ civilisationsteori [7]. Elias
ansåg att samhällsförändringarna i vår del av världen innebär
att relationerna mellan människor blir alltmer omfattande och
sofistikerade. I forna tider behövde individen endast ta hänsyn
till några få, vanligen socialt närstående personer; i dag måste
hänsyn tas till betydligt fler individer och olika typer av kon-
stellationer inom familjen, grannskapet, arbetslivet, olika

myndigheter, kommersiella organisationer, staten och till och
med överstatliga organ. Dessa nätverk av sociala relationer har
tvingat fram ett alltmer civiliserat beteende, bl a när det gäller
användningen av våld. 

Minskat dödligt våld 
Civilisationsprocessen, liksom andra långsiktiga sociala för-
lopp, drabbas ibland av stagnation och till och med tillbaka-
gång. Detta illustreras av förändringar när det gäller omfatt-
ningen av det dödliga våldet. Figur 1 visar utvecklingen av det
dödliga våldet i Sverige enligt dödsorsaksstatistiken. Man kan
bl a se en kraftig ökning av (det dödliga) våldet under första
hälften av 1800-talet och en nedgång under slutet av 1800- och
början av 1900-talet. Dessa variationer kan tillskrivas variatio-
ner i alkoholkonsumtionen i Sverige. När alkoholkonsumtio-
nen ökar, ökar våldet [8]. Alkoholen tycks vara en »decivilise-
rande« faktor. 

Under andra hälften av 1900-talet ökar åter våldsbrottslig-
heten (och för övrigt praktiskt taget all annan brottslighet) i
takt med ökad alkoholkonsumtion. Intressant nog minskar
dock antalet fall av dödligt våld under 1990- och 2000-talet en-
ligt dödsorsaksstatistiken. Denna senare utveckling överens-
stämmer inte med statistiken över polisanmält våld, både död-
ligt och annat, och är därför omdiskuterad. Granskningarna av
polisanmält dödligt våld som görs av Brottsförebyggande rådet
(BRÅ) [10] visar dock att uppgifterna om dödligt våld från
dödsorsaksstatistiken är mera tillförlitliga än uppgifter från
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polisanmälningar. Antalet fall av dödligt våld ligger i Sverige
sedan mitten av 1970-talet på ca 100 per år. Att det dödliga vål-
det inte ökar och till och med uppvisar en viss minskning under
senare år är ett tungt argument för att även andra former av
våld, i synnerhet misshandel, borde ha slutat att öka. Vanligen
är dödligt våld ett tragiskt utfall av ett slagsmål. Om färre indi-
vider dör till följd av våld bör också antalet slagsmål ha mins-
kat. Tesen att det faktiska våldet inte har ökat under de senaste
15–20 åren får även stöd av det faktum att antalet personer som
intagits på sjukhus på grund av våldsskador inte har ökat [11].
Inte heller har antalet patienter med våldsskador som kommit
till akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm ökat se-
dan 1990 [12]. (Motsvarande tillförlitlig statistik saknas från
andra akutmottagningar.) 

Utsatthet för våld
Statistiska centralbyrån (SCB) [13] och BRÅ [14] genomför un-
dersökningar där representativa urval av samtliga boende i
Sverige och elever i årskurs 9 tillfrågas om de har blivit utsatta
för våld. Några tecken på att utsattheten för våld (i synnerhet
grovt) skulle ha ökat under senaste 15 åren finns inte i dessa
studier. Inte heller tyder BRÅs självrapporterande undersök-
ningar på att användningen av våld bland unga har ökat [14]. 

Däremot visar både SCBs och BRÅs undersökningar att ut-
sattheten för våld i befolkningen är betydligt större än vad som
framgår av polisstatistiken. Således visar SCBs undersökning-
ar att av ett representativt urval av befolkningen i åldrarna 16–
84 år i Sverige uppgav 3,6 procent att de har varit utsatta för nå-
gon form av våld under 2005, 2,4 procent att de utsatts för våld

som resulterat i någon form av kroppsskada och 0,6 procent att
de utsatts för våld som krävde läkarbesök [13]. Omräknat på
hela befolkningen innebär detta att 252 000 personer utsätts
för våld varje år, varav 168 000 för våld som har givit någon
form av kroppsskada och 42 000 för så pass kraftigt våld att de
behöver uppsöka läkare. Under år 2005 anmäldes ca 73 000
misshandelsbrott till polisen, dvs mindre än 30 procent av det
våld som ägt rum enligt offerundersökningarna. (Beräkningen
bygger på det osannolika antagandet att vart och ett av offren
utsattes för endast en misshandel under året. I själva verket är
alltså underrapporteringen av misshandelsfall större.) Bland
elever i årskurs 9 är utsattheten för våld större: 24 procent upp-
gav 2005 [14] att någon under det senaste året slagit, sparkat el-
ler utsatt dem för annat våld så att de fick ont men inte behöv-
de uppsöka läkare och 5–6 procent uppgav att våldet var så pass
grovt att de behövde få hjälp av sjukvården. 

Sammanfattningsvis är utsattheten för våld i vårt samhälle
mycket omfattande. Troligen har våldet dock inte ökat under
de senaste ca 15 åren, och ökningen av antalet polisanmälda fall
av misshandel m fl kan tillskrivas det faktum att acceptansen i
samhället för våld har minskat och därför har benägenheten att
anmäla våld ökat.

Våldets offer
Figur 2 illustrerar utvecklingen av antalet fall av självmord och
vägolyckor per 100 000 invånare respektive antalet fall av död-
ligt våld per miljon invånare sedan år 1990, uppdelat på kvin-
nor och män. Av figuren framgår att samtliga redovisade typer
av dödsfall minskat under perioden och att proportionen

År

Procent

30

25

20

15

10

5

0
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Självmord, m

Dödligt våld × 10, m

Vägolyckor, m

Självmord, kv

Dödligt våld × 10, kv

Vägolyckor, kv

Figur 1. Antalet mord, dråp och misshandel med dödlig utgång per 100 000 invånare i Sverige 
bland män och kvinnor enligt dödsorsaksstatistiken åren 1750–2004 [9].

Figur 2. Antal män (m) och kvinnor (kv) som dött
till följd av självmord och vägolyckor per 100 000
invånare samt dödligt våld per miljon invånare
[15].
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mellan kvinnor och män i samtliga tre typer är densamma: om-
kring en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. (Andelen
kvinnor av offren är 28 procent när det gäller självmord, 27
procent vid trafikolyckor och 33 procent vid mord, dråp och
misshandel med dödlig utgång.) 

Män dominerar också bland offren för de flesta våldsbrott
(utom sexuellt våld) där utgången inte är dödlig. Enligt statisti-
ken över anmälda brott [10] utgör kvinnor 37 procent av miss-
handelsoffren. Enligt offerundersökningarna år 2005 utgjorde
kvinnorna 42 procent av alla som uppgav att de under det se-
naste året blivit utsatta för våld och 35–38 procent när det gäl-
ler grövre våld. I BRÅs skolundersökning [14] utgjorde flickor
39 procent av offren för lindrigare våld och 33 procent av offren
för grövre våld. Enligt sjukvårdsstatistiken [11] utgör kvinnor i
genomsnitt 24 procent av alla som under åren 1968–2002 vår-
dats på sjukhus till följd av våldsskador. 

Alla kvinnor och män drabbas emellertid inte av lika mycket
våld. Enligt offerundersökningarna [13] är utsattheten störst
för de yngsta kvinnorna och männen (16–25 år; 5,1 procent för
kvinnor och 12,6 procent för män för våld i allmänhet och 3,5
procent respektive 9,6 procent för våld som resulterat i kropps-
skada, uppgifterna avser 2005). Det grövre våldet som leder till
sjukhusvistelse [11] kulminerar dock senare hos kvinnorna
(25–44 års ålder) än hos män (16–24 års ålder). 

Våld och fattigdom
Det finns ett samband mellan utsatthet för våld och levnadsför-
hållanden; socialt utsatta kvinnor och män drabbas av betyd-
ligt mer våld än andra. Av offerundersökningarna [13] framgår
t ex att år 2005 utsattes i genomsnitt 3,0 procent av kvinnorna
och 4,2 procent av männen för någon form av våld. Ensamstå-
ende kvinnor med barn var betydligt mera utsatta än genom-
snittet; deras rapporterade utsatthet var 10,8 procent.

Nilsson och Estrada [16] har med hjälp av SCBs data om
svenskarnas levnadsförhållanden visat på ett samband mellan
fattigdom och utsatthet för brott. Den del av populationen (16
procent) som klassificerades som fattig var betydligt mer ut-
satt för våld än den (12 procent) som klassificerades som rik.
Under slutet av perioden (2000/2001) var fattiga kvinnor och
män ca 2,5 gånger mer utsatta för våld eller hot om våld än de
rika. Särskilt stor var skillnaden mellan fattiga och rika när det
gäller risken att bli utsatt för våld eller hot i hemmet (9,5 gång-
er större för fattiga kvinnor och 7,2 för fattiga män). När det gäl-
ler utsatthet för våld som krävde läkarvård var de fattiga
kvinnorna fyra gånger mer utsatta och de fattiga männen drygt
elva gånger mer. Resultaten pekar också på att skillnaderna
mellan fattiga och rika när det gäller utsatthet för våld har ökat
sedan 1980-talet.

Förövarna 
Under 2000-talet var det män som lagfördes för ca 90 procent
av samtliga våldsbrott. År 2006 t ex utgjorde kvinnorna ca 12
procent av de lagförda för mord och dråp, misshandel och vål-
lande till annans död och 5 procent av de lagförda för grov miss-
handel [10]. Andelen kvinnor bland lagförda för våldsbrott har
ökat sedan 1970-talet, då den var 5 procent. 

Flickorna utgör nästan en tredjedel (27 procent) av de ung-
domar i årskurs 9 som rapporterade att de hade begått en

våldshandling [14]. (Uppgifter avser alla våldsrelaterade hand-
lingar i undersökningen utom att ha burit kniv på allmän
plats.) I genomsnitt är det våld som rapporteras i självrapport-
undersökningar mindre grovt än det som anmäls till polisen.
Det är rimligt att anta att kvinnornas deltagande i våldshand-
lingar är större när våldet är mindre grovt. Det våld som utövas
av unga kvinnor sker ofta mot andra unga kvinnor [17, 18].

Av statistiken över polisanmälda brott år 2006 [10] framgår
att 72 procent av kvinnorna i den polisanmäla misshandeln ut-
sattes för detta brott av en bekant. För männen var motsva-
rande andel endast 33 procent. I absoluta tal räknat är dock
skillnaden liten: År 2006 blev, enligt anmälningarna till poli-
sen, ca 18 000 kvinnor och ca 14 000 män misshandlade av en
bekant. Emellertid är typen av bekantskap olika när det gäller
våld mot kvinnor och våld mot män. Kvinnor drabbas betydligt
oftare än männen av våld från nuvarande eller tidigare make,
sambo eller pojkvän. Enligt polisdata äger 60 procent av miss-
handeln av kvinnor och 36 procent av misshandeln av män rum
inomhus. I absoluta tal var dock skillnaden återigen liten: År
2006 anmäldes ca 17 000 fall av misshandel inomhus mot
kvinnor och 15 500 mot män [10]. 

Det finns omfattande forskning om faktorerna bakom om-
fattande och grov våldsbrottslighet. Vi vet t ex att våldsbrotts-
lingar signifikant oftare kommer från fattiga familjer, har miss-
brukande föräldrar med dålig tillsynsförmåga, i barndomen
har utsatts för misshandel osv. Signifikant flera av dessa indivi-
der uppvisar redan i barndomen tecken på framtida psykiska
och sociala problem [19]. De sociala faktorerna samspelar på
ett komplicerat sätt med en genetisk sårbarhet hos dessa indi-
vider [20]. 

Rying [21] har undersökt dödligt våld mot kvinnor i nära re-
lationer (med nära relationer menas make, tidigare make, sam-
bo, fästman eller pojkvän till offret). Antalet fall av sådant våld
har minskat sedan 1970-talet och ligger numera (1990–2005)
på ca 17 fall per år. Detta innebär att ungefär hälften av de
kvinnor som mördas, dräps och misshandlas till döds i Sverige
utsätts för detta våld av någon närstående. Rying konstaterar
att förövarna till dessa brott vanligen har låg social status, tidi-

»Särskilt stor var skillnaden mellan fattiga och
rika när det gäller risken att bli utsatt för våld
eller hot i hemmet …«
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gare kriminell belastning, är psykiskt sjuka eller personlighets-
störda och alkoholmissbrukare. Tilläggas kan att cirka en fjär-
dedel av förövarna har tagit livet av sig i samband med brottet
och ytterligare fem procentenheter har försökt begå självmord.
När det gäller polisanmält grovt våld i nära relationer domine-
rar de manliga förövarna nästan totalt. Det finns emellertid
forskningsresultat [22, 23] som tyder på att kvinnorna står för
en ansenlig andel av mindre grovt våld inom relationer, som
dock sällan anmäls till polisen.

Våldsproblematiken en helhet
Sammanfattningsvis drabbas män av betydligt mer våld än
kvinnor. Som våldets förövare dominerar männen i ännu stör-
re utsträckning. Det är alltså i huvudsak män som utövar våld
mot andra män, kvinnor och för den delen i stor utsträckning
också mot barn. Orsakerna till mäns våld mot andra män och
mot kvinnor är i stort sett desamma, även om det sker i delvis
olika typer av relationer. Detta våld bör därför, enligt mitt för-
menande, behandlas som ett, och inte som två olika, problem.
Man kan förstås av moraliska skäl särskilja mäns våld mot
kvinnor. Våld mot någon som är fysiskt svagare anses vara mer
klandervärt än om det handlar om två jämlikar i fysiskt hänse-
ende. Våld riktas dock ofta mot personer som är i fysiskt under-
läge i förhållande till förövaren. Detta gäller också våld som ut-
övas av män mot andra män, t ex när förövaren använder sig av
vapen eller när flera förövare misshandlar eller rånar en per-
son.

Män utövar alltså oftare våld mot andra män än mot kvinnor,
dock förövas våldet mot kvinnor ofta i nära relationer. Även
våld mellan män äger ofta rum mellan bekanta; relationerna är
dock alltså inte lika nära. Ofta rör det sig om samma personer
som utövar våld mot både andra män och kvinnor.

Att kvinnor med nära relationer till våldsamma män blir ut-
satta för våld är föga förvånande, eftersom de som befinner sig
i dessa mäns närhet överlag löper ökad risk att drabbas. Också
kvinnor använder våld inom nära relationer, även om deras
våld inte är lika omfattande och framför allt är mindre grovt än
männens. Kvinnors våld anmäls också sällan till polisen. 

Det har framgått ovan att den tes som säger att män som ut-
övar våld mot närstående kvinnor inte skiljer sig från andra
män [24, 25] inte får något vetenskapligt stöd. Våldsbrottsling-
ar, i synnerhet personer som använder sig av omfattande och
grovt våld, tycks vanligen ha någorlunda likartade avvikande
egenskaper oberoende av om våldet riktar sig mot män eller
kvinnor eller både och. Detta stödjer ytterligare tesen att vålds-
problematiken ska behandlas i sin helhet utan att delas in efter
offrets kön.

Kön och våld
Det finns en hel del teorier om varför männen utgör en så stor
majoritet bland förövarna till våld. En i mitt förmenande rimlig
hypotes är att männen på grund av sin större fysiska styrka och,
i alla fall delvis, genetiskt betingad aggressivitet   genom histo-
rien har internaliserat våld som ett medel att lösa konflikter
och uppnå andra mål i sin roll som män – i alla fall kortsiktigt.
(Man kan förstås fråga sig varför männen genom evolutions-
processen har utvecklat större aggressivitet och muskelstyrka
än kvinnor. Denna skillnad, som för övrigt är vanlig även bland
andra däggdjur, kan dock inte diskuteras här.)

Kvinnorna har ofta fått finna andra, icke våldsamma lösning-
ar på konflikter, kanske på grund av att de inte hade lika goda
förutsättningar att vinna konflikter med hjälp av våldshand-
lingar. Med Elias’ [7] termer skulle man kunna säga att kvin-
norna tvingades in i civiliseringsprocessen tidigare än män-
nen. Det bör påpekas att det numera inte främst handlar om fy-

siska styrkeförhållanden mellan en genomsnittlig man och
kvinna utan om internaliserade köns- (eller, om man vill, ge-
nus-)specifika beteenden. Moderna vapen har nämligen ökat
möjligheterna för en fysiskt svagare part att vinna en konflikt
med hjälp av våld. Vi vet dock att det främst är män som använ-
der sig av vapen i samband med konflikter.

Mot uppfattningen att våld mot kvinnor i huvudsak är ett re-
sultat av den s k könsmaktsordningen (idén om att män som
grupp är överordnade kvinnor som grupp) [24, 25] talar att de
flesta män inte utsätter kvinnor för våld, de flesta kvinnor är
inte offer för mäns våld, män är oftare offer för andra mäns våld
än kvinnor, våldet utövas vanligen av resurssvaga män och
drabbar vanligen resurssvaga kvinnor. Könsmaktsordningste-
orin är, som de danska forskarna Britta Kyvsgaard och Annika
Snare [26] framhåller, dåligt lämpad för att förklara huvudde-
len av våld mot kvinnor i västvärlden, i synnerhet i Norden. De
påpekar bl a att enligt svenska undersökningar [13] utgör vål-
det inom arbetslivet en allt större andel av våldet mot kvinnor.
Den typen av våld har, enligt författarna, mycket lite med de
patriarkala strukturerna att göra.

Trots den kritik som här framförs mot de förklaringar till
våld mot kvinnor som följer av den s k könsmaktsordningsteo-
rin anser jag att kunskap om ojämlikheten mellan könen kan
bidra till förståelsen av våld av och mot kvinnor. En viktig ob-
servation här är att kvinnornas andel av våldsamma dödshän-
delser är ungefär densamma (cirka en tredjedel) oberoende av
vilken typ av våldsam död det är fråga om. En sannolik förkla-
ring till varför kvinnor och män skiljer sig åt, när det gäller både
utsatthet för våldsam död och våldsutövning, är olikheter i livs-
stilar. Kvinnor i allmänhet utsätter sig inte för, och blir inte ut-
satta för, lika stora risker som män i allmänhet. Olika (ojämli-
ka) livsförhållanden har alltså en komplicerad effekt på köns-
skillnader när det gäller våld. I vissa sammanhang ökar dessa
förhållanden kvinnornas utsatthet, medan de i andra skyddar
mot våld och våldsam död.

Det senaste seklets förändringar av kvinnornas levnadsför-
hållanden har gjort att kvinnors och mäns livsstilar har närmat
sig varandra. Sett ur detta perspektiv är kanske den mest in-
tressanta frågan varför kvinnornas utsatthet för våld och vålds-
utövning fortfarande ligger på en förhållandevis låg nivå.

Åtgärder och mer kunskap
Könsmaktsperspektivet kan också kritiseras för att det inte er-
bjuder några verkningsfulla (i alla fall på kort sikt) alternativ
när det gäller åtgärder mot våld mot kvinnor. Om man i stället
ser på våld mot kvinnor som en del av ett större våldsproblem
finns det en mängd traditionella åtgärder som kan förväntas ge
positiva effekter. Hit hör åtgärder mot alkoholmissbruk, social
utslagning, fattigdom, psykisk ohälsa osv. Sådana åtgärder
måste vidtas både på samhällsnivå och på individnivå, det se-
nare i synnerhet när det gäller individer i riskzonen. Den sist-
nämnda typen av åtgärder kan ofta vidtas tidigt och minska det
framtida lidandet hos både den potentielle förövaren och den-
nes offer [19].

När det gäller specifikt våldet i nära relationer har förmodli-
gen fokuseringen på att straffa förövaren varit alltför ensidig.
Den brittiska forskaren Sandra Walklate [27] påpekar att sam-
hället även måste stödja de kvinnor som utsätts för våld av en

»Olika (ojämlika) livsförhållanden har alltså en
komplicerad effekt på könsskillnader när det
gäller våld.«
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närstående man men som inte vill avbryta förhållandet med
denne man och/eller inte vill att han ska få ett fängelsestraff.
Dessa kvinnor avstår i dag alltför ofta från samhällets hjälp av
rädsla för att ett samhällsingripande kommer att få förödande
konsekvenser för dem, deras män och ofta även deras gemen-
samma barn. 

På samma sätt som stöd måste ges till de kvinnor som vill ta
sig ur ett destruktivt förhållande och få en misshandlande man
straffad måste det även finnas stöd för de kvinnor som efterfrå-
gar annan form av hjälp. Det blir lättare att se möjligheterna till
den senare sortens stöd om man ser de mer generella orsa-

kerna till våld. Det kan handla om svårlösta konflikter som ofta
bottnar i ovan nämnda problem, som missbruk, fattigdom, ar-
betslöshet, psykisk ohälsa osv. Olika former av behandling men
även medling, familjerådgivning och sociala stödåtgärder kan
alltså ibland fungera bättre än straff och andra former av tvång.
Kunskap om vilka typer av åtgärder som fungerar vid olika ty-
per av problem, även om alla dessa yttrar sig i form av vålds-
handlingar, måste öka. 
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